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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στην εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι, τους 

οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω και να ευχαριστήσω τον καθένα 

ξεχωριστά. 

Οφείλω πρωτίστως θερμές ευχαριστίες στην επόπτριά μου κ. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, 

επιστημονικά υπεύθυνη διευθύντρια, του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, η 

οποία ανέλαβε με χαρά την επίβλεψη της διπλωματικής μου εργασίας. Η κ. Ηλιάδου-

Τάχου Σοφία είναι ο άνθρωπος, που με ενέπνευσε και με καθοδήγησε στο δύσκολο 

αυτό εγχείρημα, είναι ο λόγος της ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη θεματική, το 

πρόσωπο που με στήριξε απρόσκοπτα σε κάθε μου βήμα, παρέχοντάς μου τις πολύτιμες 

γνώσεις και συμβουλές της. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές κ. Ανδρέου Αντρέα και κ. Μπέτσα 

Ιωάννη, μέλη της τριμελούς κριτικής επιτροπής, που διέθεσαν το χρόνο τους για την 

προσεκτική ανάγνωση της εργασίας μου, για τις χρήσιμες επισημάνσεις και τις 

πολύτιμες συμβουλές τους. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω προς όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», για 

τις γνώσεις και εμπειρίες που μας μετέδωσαν. 

Ευχαριστώ θερμά τον Σύλλογο Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος 

Μηνάς» για την παραχώρηση του Αρχείου του, καθώς και την Διευθύντρια της 

Διεύθυνσης Υγείας κ. Ειρήνη Ξανθοπούλου που μου επέτρεψε την πρόσβαση στο 

Αρχείο της Πρόνοιας. Την κ. Καραγαβριηλίδου Σοφία για την πολύτιμη καθοδήγησή 

της και το βιβλιογραφικό υλικό που μου παραχώρησε. Ευχαριστώ τις φίλες μου κ.  

Ιορδανίδου Αναστασία και κ. Μπαμνάρα Χριστίνα για την πολύτιμη βοήθειά τους. 

Τους μηχανικούς κ. Σαχινίδη Ναθαναήλ και κ. Παπαγιαννάκη Μιχάλη για τη συμβολή 

τους στο κομμάτι της ταυτοποίησης των προσφυγικών οικημάτων και την ανάλυση της 

τυπολογίας τους. 

Καταλυτική και ουσιαστική σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η βοήθεια όλων εκείνων 

των ανθρώπων, που φιλόξενα άνοιξαν τις οικίες τους και δέχτηκαν να ξεδιπλώσουν τις 

μνήμες τους. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή της μητέρας μου Αγγελικής Γραφάκου, 
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καθώς και της αδερφής της Αικατερίνης Κωφίδου, οι μνήμες των οποίων φώτισαν 

πολλά σημεία της εργασίας μου.   

Τέλος, ευχαριστώ το οικογενειακό μου περιβάλλον και ιδιαίτερα το σύζυγό μου 

Δημήτρη Δούκα και τα παιδιά μου Άννα, Χρίστο και Γεωργία, χωρίς την κατανόηση, 

συμπαράσταση και ψυχολογική υποστήριξη των οποίων, δεν θα είχε ολοκληρωθεί το 

πνευματικό αυτό δημιούργημα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα: «Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων 

από την Κιουτάχεια: πρόνοια, εκπαίδευση, συσσωμάτωση στο πλαίσιο του 

νεοελληνικού κράτους. Η περίπτωση της Φλώρινας.» εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 

τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις 

στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία». 

Έναυσμα για την ενασχόλησή μου με τη συγκεκριμένη θεματική αποτέλεσε η ιδιαίτερη 

σχέση μου με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και ειδικότερα με την γενέτειρα των 

προγόνων μου, την Κιουτάχεια. Αποτελώντας και η ίδια εν μέρει κομμάτι αυτού του 

συνόλου, ως απόγονος τρίτης γενιάς, ένιωσα βαθειά μέσα μου την ηθική υποχρέωση να 

συμβάλω με τον τρόπο μου στην διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Τα 
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μεταλαμπάδευσαν την αγάπη τους για την πατρίδα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων 

από την Κιουτάχεια: πρόνοια, εκπαίδευση, συσσωμάτωση στο πλαίσιο του 

νεοελληνικού κράτους. Η περίπτωση της Φλώρινας.» εξετάζει κυρίως τη διαδικασία 

της ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία της Φλώρινας, με μικροϊστορική εστίαση 

στην συγκεκριμένη περιοχή. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προσπάθεια 

ανάδειξης της ιστορίας του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών «Ο Άγιος 

Μηνάς», που ιδρύεται το 1925, τρία χρόνια μετά την εγκατάσταση των προσφύγων 

στην πόλη της Φλώρινας, με την επωνυμία «Σύλλογος των εν Φλωρίνη προσφύγων 

Κιουταχειωτών». Στόχο, επίσης της παρούσας εργασίας αποτελεί η συσχέτιση του 

Συλλόγου με τις ιδεολογικές πεποιθήσεις και τις δράσεις των πρωταγωνιστών του, την 

περίοδο από το 1922 μέχρι το 1960 περίπου, μέσα από την επεξεργασία του συνόλου 

των πηγών του αρχείου του. Στο κομμάτι που αφορά στην αποκατάσταση του 

προσφυγικού πληθυσμού από την Κιουτάχεια, περιγράφεται και ερμηνεύεται το Αρχείο 

της Πρόνοιας, στο οποίο αποτυπώνεται όλη η διαδικασία που τηρήθηκε μέχρι να 

φτάσει η αποκατάσταση στον τελικό της στόχο. Μελετήθηκαν επίσης μέσα από τις 

Εκθέσεις των επιθεωρητών της εποχής, οι εκπαιδευτικές δομές της περιόδου 1922-

1930, η προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού να δημιουργήσει νέες δομές που να 

ανταποκρίνονται στις επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες και συνθήκες της εποχής, 

καθώς και η διαδικασία ένταξης των προσφυγόπουλων σε αυτές. Η πρωτοτυπία της 

έρευνας καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ανάλογου περιεχομένου μελέτη δεν έχει 

επιχειρηθεί μέχρι σήμερα από κάποιον ερευνητή. 

 

Λέξεις-κλειδιά 

Πρόσφυγες, ανταλλαγή πληθυσμών, αστική αποκατάσταση, πρόνοια, σωματειακή 

οργάνωση, συσσωμάτωση 
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ABSTRACT 

The present post-graduate dissertation entitled «The urban rehabilitation of the refugees 

from Kiutahia:welfare, education, incorporation in the context of the Modern Greek 

State. The Florina case.» mainly examines the integration process of the refugees into 

the society of Florina, focusing on the area in a micro-historical way. The object of the 

present study are the efforts to make the history of the Association of the Refugees from 

Kiutahia and Asia Minor by the name 'Agios Minas' known, an association which was 

founded in 1925, three years after the resettlement of the refugees in the town of 

Florina, and was named 'Association of the Refugees from Kiutahia in Florina'. It also 

aims at correlating the Association with the ideological beliefs and the actions of its 

protagonists during the period 1922 to 1960 approximately, through the processing of 

all the sources of the Association files. As far as the rehabilitation of the refugee 

population from Kiutahia is concerned, the Welfare Archive is described and 

interpreted, as the whole process until the rehabilitation reached its final target is printed 

on this Archive. The educational structures of the period 1922-1930, the state 

machinery effort to create new structures which could meet the urgent educational needs 

and the conditions of that period and the integration process of the young refugees in 

these structures were also studied through the Reports of the inspectors of that time. The 

originality of this study is demonstrated by the fact that no studies of such content have 

ever been undertaken until today. 

 

Keywords 

Refugees, population exchange, urban rehabilitation, welfare, corporative 

organisation, incorporation  
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1. Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ανάλογου 

περιεχομένου μελέτη δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα από κάποιον ερευνητή. 

Μελέτη, δηλαδή, που να αφορά τους συγκεκριμένους πρόσφυγες από την περιοχή της 

Κιουτάχειας που εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν αστικά - μετά το 1922 - στην 

πόλη της Φλώρινας. 

Η πρωτοτυπία της εντοπίζεται επίσης στην αξιοποίηση του αρχειακού υλικού που 

φυλάσσεται στον Σύλλογο Κιουταχειωτών & Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος 

Μηνάς». Στο Αρχείο αυτό έχουν γίνει και στο παρελθόν αναφορές1, ωστόσο, μέχρι 

σήμερα δεν αξιοποιήθηκε ερευνητικά. Τα αρχειακά τεκμήρια χρονολογούνται από το 

1925, έτος ίδρυσης του Συλλόγου, και αποτελούν αυθεντικό υλικό. 

Στο κομμάτι που αφορά στην αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού από την 

Κιουτάχεια μελετήθηκαν όλοι οι φάκελοι και η προσωπική αλληλογραφία από το 

Αρχείο της Πρόνοιας. Η αναδίφηση στο συγκεκριμένο Αρχείο, στο οποίο αποτυπώνεται 

αναλυτικά όλη η διαδικασία της αποκατάστασης των προσφύγων του 1922, συνέβαλε 

στην κατανόηση της μορφής που έλαβε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων στην 

πόλη της Φλώρινας. 

Ένα σημαντικό επίσης κομμάτι της εργασίας βασίζεται στις προφορικές μαρτυρίες των 

ανθρώπων της πρώτης και της δεύτερης γενιάς. Στα πλαίσια της έρευνας και κάνοντας 

χρήση της μεθόδου «Oral History», κατέγραψα τις μνήμες ανθρώπων, των οποίων οι 

γονείς βίωσαν το 1922 την προσφυγιά. 

Πρόκειται για 12 συνολικά συνεντεύξεις. Οι έξι απ’ αυτές πραγματοποιήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2015, από εμένα προσωπικά, ενώ οι υπόλοιπες το 1993 από δύο φοιτήτριες 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στα πλαίσια 

εκπόνησης εργασίας στο μάθημα Ιστορίας του κ. Φωτιάδη με θέμα «Οι μικρασιάτες 

πρόσφυγες». Τόπος προέλευσης των ανθρώπων που κατέθεσαν τις προφορικές τους 

μαρτυρίες είναι η Κιουτάχεια. Πέντε από αυτούς είναι πρόσφυγες πρώτης γενιάς, ενώ οι 

υπόλοιποι 7 γεννήθηκαν από γονείς πρόσφυγες, μετά το 1922, στην Ελλάδα. 

Αποτελούν λοιπόν πρόσφυγες δεύτερης γενιάς. 

                                                           
1  Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, Η εγκατάσταση των Κιουταχειωτών στη Φλώρινα, στο Η Δυτική 

Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Φλώρινα, σσ. 424 - 434.  
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Ο Γιώργος Μητρόπουλος στο άρθρο του με τίτλο Προφορική Ιστορία «Μνήμες 

πολέμου, κατοχής, τρομοκρατίας, Εμφυλίου» αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της 

μεθόδου και περιγράφει τους στόχους της: «Στόχος της προφορικής ιστορίας είναι να 

φέρει στο προσκήνιο κοινωνικές ομάδες και άτομα τα οποία δε βρίσκονταν στα κέντρα 

εξουσίας και σχεδόν ποτέ δεν κρατούσαν αρχεία. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η προφορική 

ιστορία ξεδιπλώνει και μαρτυρεί το “σημαντικό” αλλά και το “ασήμαντο” της ζωής των 

ανθρώπων. Αποκαλύπτει τον καθημερινό χρόνο, συμπληρώνει τα κενά των επίσημων 

πηγών, τις σιωπές της γραπτής ιστορίας. Παράλληλα μετατοπίζει το κέντρο βάρους στα 

απλά μέλη της κοινωνίας αφού αναγνωρίζει τον καθένα ως δημιουργό ιστορίας. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε ότι ονομάζεται “ιστορία εκ των κάτω”»2. 

Ο Paul Thompson, καθηγητής της Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, 

«αφοσιωμένος θερμός και πειστικός εξερευνητής των σκοπών της προφορικής ιστορίας» 

θεωρεί ότι: «Η προφορική ιστορία μπορεί να γίνει μέσο μετασχηματισμού τόσο του 

περιεχομένου όσο και του σκοπού της ιστορίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να  αλλάξει  τον προσανατολισμό της ίδιας της ιστορίας και να ανοίξει 

νέες  περιοχές έρευνας, μπορεί να σπάσει τους φραγμούς στις σχέσεις δασκάλων- 

μαθητών, μεταξύ των γενεών, μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του έξω κόσμου. 

Και στη συγγραφή της ιστορίας – είτε σε βιβλία, είτε σε μουσεία, ή στο ραδιόφωνο και 

στον κινηματογράφο – μπορεί να δώσει πάλι μια κεντρική θέση στους ανθρώπους που 

δημιούργησαν και βίωσαν την ιστορία3». 

 

1.1 Σκοπός και στόχοι  

Η εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή του γενικότερου πλαισίου της εγκατάστασης 

των προσφύγων από την Κιουτάχεια, πόλη της κεντρικής Μικράς Ασίας, στην πόλη της 

Φλώρινας, αλλά και στα ευρύτερα όρια του νεοελληνικού κράτους. Η έρευνα στις 

πρωτογενείς πηγές του Συλλόγου «Ο Άγιος Μηνάς» και στο αρχειακό υλικό της 

Πρόνοιας μας επιτρέπει να καταγράψουμε με συνέπεια όλη την πορεία της 

εγκατάστασής τους, μέσα από την αποτύπωση των δημογραφικών και των 

πολιτισμικών στοιχείων.  

                                                           
2 Γεώργιος Μητρόπουλος, Προφορική Ιστορία «Μνήμες πολέμου, κατοχής, τρομοκρατίας, Εμφυλίου» 

3 Paul Thomson, Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, Πλέθρον, Αθήνα 2002, σ. 31 
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Οι επμέρους στόχοι της εργασίας είναι: α) η περιγραφή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των Κιουταχειωτών, β) η παρακολούθηση της πολιτισμικής, 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής και της ιστορικής διαδρομής της κοινότητας των 

Κιουταχειωτών στη Φλώρινα και γ) η αποτύπωση των μορφών που προσέλαβε η 

αστική αποκατάστασή τους στην πορεία του χρόνου. 

 

2. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάγνωση των αρχείων και τη συναγωγή των 

συμπερασμάτων είναι η ερμηνευτική ιστορική μέθοδος, εμπλουτισμένη από τη 

στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των πηγών με βάση το στατιστικό πακέτο Εxcel. 

Σκοπός του ερευνητή είναι η μελέτη των ιστορικών τεκμηρίων, η αξιολόγηση του 

υλικού και η εξέτασή του μέσα στο γενικότερο κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο στο οποίο 

αυτό εντάσσεται.  

Τα χρονικά όρια της παρούσας έρευνας είναι από το 1922, έτος μαζικής προσέλευσης 

των προσφύγων από το μικρασιατικό χώρο στην Ελλάδα, μέχρι το 1960 περίπου. Οι 

πρόσφυγες έχουν αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και έχουν ενσωματωθεί στην 

ελληνική κοινωνία. Ως προς το χώρο που καλύπτει το παρόν πόνημα, η έρευνα 

περιορίζεται στην πόλη της Φλώρινας4, σε κάποια σημεία της, ωστόσο, εξετάζεται το 

γενικότερο δημογραφικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο στην περιοχή της Μακεδονίας, αλλά 

και σε μεγαλύτερη εθνική εμβέλεια, όταν η μελέτη το απαιτούσε. 

Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η εξακρίβωση του ιστορικού 

υλικού. Στο στάδιο αυτό συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν όλα τα ιστορικά τεκμήρια. 

Από το Αρχείο του Συλλόγου Κιουταχειωτών & Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος 

Μηνάς», το οποίο φυλάσσεται στο γραφείο του Συλλόγου, στο ιδιόκτητο κτήριο της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, αξιοποιήθηκαν ερευνητικά: το πρώτο Μητρώο του 

Συλλόγου, το οποίο αριθμεί το σύνολο των οικογενειών που εγκαταστάθηκαν και εν 

μέρει αποκαταστάθηκαν αστικά στην πόλη της Φλώρινας, έγγραφα και επιστολές των 

μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τα Πρακτικά των ετών από το 

1925 μέχρι το 1953, καθώς και η νομοθεσία και τα διατάγματα βάσει των οποίων 

εφαρμόστηκε το θεσμικό πλαίσιο της αποκατάστασης. Από το αρχείο της Πρόνοιας, 

                                                           
4  Στο αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα δεν υπάρχουν αναφορές για 
εγκατάσταση Κιουταχειωτών στα χωριά της Φλώρινας. 
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που φιλοξενείται στο 4ο όροφο του Διοικητηρίου Φλώρινας, στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Υγείας, μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλοι οι φάκελοι που ανήκαν σε 

πρόσφυγες από την Κιουτάχεια καθώς επίσης και το σύνολο της αλληλογραφίας που 

αφορούσε το πλέγμα της αστικής αποκατάστασης.  

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι ιστορικές - πολιτικές - ιδεολογικές - οικονομικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το αρχειακό υλικό και έγινε προσπάθεια 

σύνδεσης των πηγών με την κοινωνική πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό 

διερευνήθηκαν όλα τα στοιχεία εκείνα που συνδέονταν με την ένταξη των προσφύγων 

στην κοινωνία της Φλώρινας. Στην τρίτη και τελευταία φάση επιχειρήθηκε να γίνει 

αξιολόγηση του υλικού. Στο στάδιο αυτό διασταυρώθηκαν με βάση το αρχειακό υλικό 

όλες οι πληροφορίες και διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και συμπεράσματα. 

Η διαπραγμάτευση του ζητήματος της αποκατάστασης έγινε με τα εργαλεία της 

μικροϊστορικής ανάλυσης, αφού η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τοπική κλίμακα, 

εστιάζοντας γεωγραφικά σε ένα κομμάτι του ελλαδικού χώρου, τη Φλώρινα. Το 

ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο χώρο αναφοράς 

και η προσοχή της στρέφεται κυρίως προς τις μικρές κοινωνικές ομάδες. 

Με σεβασμό στην πεποίθηση ότι η μελέτη του τοπικού δεν μπορεί να κατανοηθεί, να 

περιγραφεί και να εξηγηθεί, χωρίς τη γνώση της ιστορίας του ευρύτερου χώρου, 

εξετάστηκε το γενικότερο πλαίσιο της συσσωμάτωσης των προσφύγων στο 

νεοελληνικό κράτος. Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο μικροϊστορικό πεδίο 

και στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο, μέσα από αναφορές για το πώς λειτούργησε η 

αποκατάσταση και η ένταξη των προσφύγων στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ιστό της 

πόλης, συγκριτικά με άλλες περιοχές. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής αξιοποιήθηκαν ερευνητικά οι εξής 

πρωτογενείς πηγές: α) Το Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών 

Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς» από το έτος 1925 με τα ονόματα των 180 οικογενειών που 

εγκαταστάθηκαν το 1922 στην πόλη της Φλώρινας β) Το πρώτο καταστατικό του 

Συλλόγου, που συντάχθηκε το έτος το 1925  γ) Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του 

Συλλόγου από το 1925 μέχρι το 1953 δ) Το «Βιβλίον άπαντων στοιχείων των μελών και 

των μελών των οικογενειών τους» ε) Το πρωτόκολλο του Συλλόγου από το 1928 μέχρι 

το 1935 και από το 1952 μέχρι το 1958 στ) Οι αιτήσεις των μελών του Συλλόγου κατά 

το διάστημα 1932-1934 για την χορήγηση πιστοποιητικών ζ) Οι επιστολές του 
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Συλλόγου προς διάφορα Υπουργεία η) Η αλληλογραφία του Συλλόγου από το 1925 

μέχρι το 1962. 

Από το Αρχείο της Πρόνοιας ερευνήθηκαν οι φάκελοι όσων προσφύγων από την 

Κιουτάχεια αποκαταστάθηκαν αστικά στην πόλη της Φλώρινας, οι συνοδευτικές 

καταστάσεις, που περιείχαν πληροφορίες για τον κάθε Συνοικισμό ξεχωριστά, καθώς 

επίσης και όλη η αλληλογραφία των επίσημων φορέων, που εμπλέκονταν στη 

διαδικασία της αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα τα 363 έγγραφα που εξετάστηκαν 

αφορούσαν: α) Παραχωρητήρια, β) Υπεύθυνες δηλώσεις αστικής αποκατάστασης των 

προσφύγων, γ) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Φλώρινας , δ) 

Αιτήσεις προς την ΑΤΕ για την χορήγηση Τίτλου Κυριότητας, 5) Υπεύθυνες δηλώσεις 

προς την Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, 6) Πρακτικά Συνεδριάσεων του τοπικού 

Συμβουλίου Πρόνοιας και Στεγάσεως Προσφύγων 7) Αποδείξεις παραλαβής οριστικών 

Παραχωρητηρίων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Φλώρινας, 8) Εκθέσεις 

παραίτησης και αποποίησης κληρονομιάς 9) Παραχωρήσεις Τίτλου Κυριότητας από 

την ΑΤΕ 10) Πιστοποιητικά απορίας από τον «Σύλλογο Προσφύγων Κιουταχειωτών 

Φλωρίνης», 11) Πιστοποιητικά μεταβίβασης ακινήτων από τον Δήμο Φλώρινας, 12) 

Πιστοποιητικά από τον Σύλλογο Κιουταχειωτών 13) Αποφάσεις Νομαρχών για την 

πώληση οικημάτων στους πρόσφυγες 14) Αντίγραφα λογαριασμών από την ΑΤΕ 15) 

Πιστοποιητικά από το Υποθηκοφυλακείο Φλώρινας, 16) Βεβαίωση έκδοσης οριστικού 

Παραχωρητηρίου από το Κέντρο Κονωνικής Πρόνοιας 17) Υπεύθυνες δηλώσεις 

αστικής προσφυγικής αποκατάστασης 18) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 19) Δηλώσεις 

μεταγραφής οικημάτων.  

Για την αποτύπωση της εκπαίδευσης των Κιουταχιωτών στην πόλη της Φλώρινας 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εκπαιδευτικά αρχεία: οι Εκθέσεις των επιθεωρητών κ. 

Σλαβάρου - για τα σχολικά έτη 1922-1923 - και του κ. Πετρόπουλου - για τα σχολικά 

έτη 1926-1927 -, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται στα Γ.Α.Κ.Φλώρινας. 

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και στην προσπάθειά μου να κατανοήσω 

τις αποφάσεις των ανθρώπων και να διεισδύσω στον τρόπο σκέψης τους, σε αρκετές 

φάσεις συμβουλεύτηκα τις προφορικές μαρτυρίες των ανθρώπων της πρώτης αλλά και 

της δεύτερης γενιάς. Με απώτερο σκοπό την ερμηνεία των λόγων για τους οποίους 

οδηγήθηκαν τη δεδομένη χρονική στιγμή στις συγκεκριμένες επιλογές, «σκάλισα» 

μνήμες και αφουγκράστηκα όλα εκείνα που με ειλικρίνεια, αυθορμητισμό και 

νοσταλγία μου αφηγήθηκαν.  
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Επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί ο τύπος της ημιδομημένης συνέντευξης5. Οι ερωτήσεις 

ήταν προκαθορισμένες, ωστόσο υπήρξε ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων και 

ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον 

ερωτώμενο. Εξάλλου η ομαλή ροή του λόγου δύσκολα μπορεί να τηρηθεί, όταν έχει να 

συναναστραφεί κανείς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Στην περίπτωση που 

προέκυπτε κάτι ενδιαφέρον, επιδίωκα να διερευνηθεί περισσότερο με πρόσθετες 

ερωτήσεις και θέματα προς συζήτηση. 

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων λειτουργούν ως αρωγός στην διατήρηση της πολιτιστικής 

και πολιτισμικής κληρονομιάς. Ωστόσο μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους της 

πρώτης και της δεύτερης γενιάς και την αναβίωση των αναμνήσεων ή των ακουσμάτων 

τους αντίστοιχα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις, 

δεδομένου ότι η συμπάθεια προς πρόσωπα και πράγματα του παρελθόντος μπορεί να 

οδηγήσει στην εξιδανίκευση. Θέλω να πιστεύω ότι στο σημείο αυτό λειτούργησα 

αφαιρετικά, έχοντας πάντα ως κίνητρο την καταγραφή των γεγονότων και απώτερο 

στόχο την - όσο το δυνατόν πιο - ρεαλιστική αναπαράστασή τους μέσα από τη 

διασταύρωση των πηγών. 

Σε κάθε περίπτωση η προφορική ιστορία είναι ιστορία πιο προσιτή και πιο ανθρώπινη. 

Η ανασυγκρότηση της ατομικής μνήμης μέσα από τις αυτοβιογραφικού τύπου 

συνεντεύξεις  μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε πως το ανθρώπινο παρελθόν ακόμα 

και στη μικρή κλίμακα ενός τόπου είναι απεριόριστο. Ωστόσο οι αφηγήσεις για το 

παρελθόν έχουν αμφισβητηθεί έντονα από τους ιστορικούς ως αναξιόπιστες 6 . Τα 

προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ότι οι μαρτυρίες δεν είναι στατικές αλλά 

                                                           
5  Με αυτό το είδος συνέντευξης, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει συγκεκριμένες 

πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν. Η ημιδομημένη συνέντευξη μπορεί να παραμείνει 

ευέλικτη, να αλλάξει ή να προσαρμοστεί για να συναντήσει τη νοημοσύνη, την κατανόηση ή την 

πεποίθηση του εναγομένου. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής μπορεί να αντλήσει  και άλλες σημαντικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκειά της. Β. Φίλιας, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία 

και τις τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα, Gutenberg. 

6 Τα ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται σχετίζονται με την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των  

προφορικών μαρτυριών.  Σύμφωνα με την ιστορικό Μαρία Ρεπούση οι μάρτυρες, θεατές ή ενεργοί 

συμμετέχοντες της ιστορικής δράσης δεν έχουν υποχρεωτικά δίκαιο ή άδικο. Οι μαρτυρίες τους είναι 

τόσο υποκειμενικές και αντικειμενικές όσο και οποιασδήποτε άλλης ιστορικής πηγής. Όλες οι πηγές 

εμπεριέχουν την υποκειμενικότητα του δημιουργού τους και το στίγμα του χρόνου της δημιουργίας τους. 

Οι ιστορικοί πάντα λαμβάνουν υπόψη τους αυτήν την υποκειμενικότητα. Μαρία Ρεπούση, Μαθήματα 

Ιστορίας, Αθήνα, Καστανιώτης, σ 325 
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εξελισσόμενες. Ο Bodo von Borries 7  στο άρθρο του «Η ιστορική εκπαίδευση ως 

προϋπόθεση για πολιτική ωριμότητα;!» αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αξιοποίησης της 

«Oral History», η οποία αποτελεί σύγχρονο ερευνητικό κλάδο της Ιστορίας. ΄0πως ο 

ίδιος αναφέρει: «Πολλοί μαθητές ερευνητικών προγραμμάτων στηρίζονται σε 

συνεντεύξεις  με αυτόπτες μάρτυρες, στην περίφημη μέθοδο της  «Oral History». Αυτό 

δημιουργεί πολλές προοπτικές, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και ένα μεγάλο ρίσκο. Οι 

διηγήσεις των μαρτύρων είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο είδος  πηγής. Όχι άδικα λέει 

κανείς σαρκαστικά ότι «ο αυτόπτης μάρτυρας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του 

ιστορικού8». 

Οι ιστορικές πηγές, αδιαμφισβήτητα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της «ιστορικής 

ενσυναίσθησης», της ικανότητας δηλαδή να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στη σκέψη 

των άλλων ανθρώπων, με σκοπό να κατανοήσουμε τις πράξεις, να δικαιολογήσουμε τις 

αποφάσεις και να ερμηνεύσουμε τις επιλογές τους. Μέσα από την «ενσυναίσθηση»  

καταφέρνουμε να ξαναβιώσουμε την εποχή που ιστορικά ερευνούμε, ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους και την στάση που αυτοί τήρησαν μέσα στο 

ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο με τις 

αποφάσεις τους επηρέασαν τα κρίσιμα γεγονότα της εποχής τους. Οφείλουμε επίσης να 

λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τόσο τη διαμεσολάβησή τους όσο και τις προθέσεις ή τα 

κίνητρα που τους οδήγησαν στις συγκεκεριμένες πράξεις τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. 

Η σύζευξη της θεωρίας με τα γεγονότα, της ιστορίας με τις δράσεις των ανθρώπων του 

παρελθόντος, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από τις συνεντεύξεις τους, δημιουργούν 

την αίσθηση της αμεσότητας, της αυθεντικότητας, του ρεαλισμού, αλλά και της 

ζωντάνιας κατά την εξέταση του παρελθόντος. Στην περίπτωση της αποκατάστασης 

των προσφύγων Μικρασιατών στη Φλώρινα, το 1922, η επαφή μας με άτομα που 

έμμεσα - ως δεύτερη γενιά - βίωσαν το γεγονός, μας κάνει κυρίως να 

συνειδητοποιήσουμε, ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι αποτέλεσμα μιας 

                                                           
7 Ο Bodo von Borries γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1943 στο Βερολίνο. Σπούδασε οικονομική και 

κοινωνική Ιστορία  στο  Πανεπιστήμιο της  Βόννης  (1968/1972). Εργάστηκε ως παιδαγωγός, ιστορικός 

και καθηγητής  της Διδακτικής της Ιστορίας.  Από το 1976 έως το 2008 διετέλεσε καθηγητής της 

εκπαίδευσης  στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου, με ιδιαίτερη έμφαση στη Διδακτική της Ιστορίας . Το 

επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως  στην οικονομική και κοινωνική Ιστορία. Ἐχει γράψει 

πολλά άρθρα σχετικά με την ιστορική συνείδηση και τη Δδιδακτική της Ιστορίας. 

8  Bodo von Borries, Historische Bildung als Voraussetzung für Politische Mündigkeit?!, Güstrow, 

14.11.2009, σ.10 
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πολυσύνθετης εξελικτικής πορείας με υποκείμενα δράσης εμάς, τους σημαντικούς, 

αλλά και τις περισσότερες φορές απλούς ανθρώπους. 

 

3. Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την πόλη της Κιουτάχειας δεν είναι επαρκής. Ένα 

μεγάλο κομμάτι του πονήματος βασίζεται στο βιβλίο «Ιστορία-Λαογραφία του 

Κοτυαίου (Κιουτάχειας) πόλεως της κεντρικής Μ. Ασίας» του Σάββα Εφραιμίδη, 

απόστρατου ταγματάρχη του πεζικού, ο οποίος βίωσε τα γεγονότα της καταστροφής και 

θέλησε να τα καταγράψει για να εκπληρώσει, όπως ο ίδιος γράφει, «το καθήκον της 

διαφωτίσεως των μελλουσών γενεών, έχοντες προς τούτο ως εφόδια την πεντηκονταετή 

στρατιωτικήν και πολιτικήν προς την Πατρίδα υπηρεσίαν»9. Ο Σάββας Εφραιμίδης, 

γέννημα θρέμμα Κιουταχειώτης, μετά την αποφοίτησή του από την Αστική Σχολή της 

πατρίδας του, συνέχισε τις σπουδές του, όπως και αρκετοί άλλοι συνομήλικοι του, στη 

Σχολή του Τσοτιλίου, που είχε ιδρυθεί τότε από τον γνωστό κοσμοκαλόγερο Νούκα. 

Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χρημάτισε αξιωματικός στον τουρκικό στρατό, αλλά 

και δάσκαλος στη Σχολή, από την οποία είχε ο ίδιος αποφοιτήσει. 

Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται όλα εκείνα τα γεγονότα που πλαισιώνουν 

ιστορικά το θέμα της έρευνας: η Μικρασιατική Καταστροφή, η Συνθήκη της Λωζάνης 

και η υποχρεωτική Ανταλλαγή των Πληθυσμών, η άφιξη των προσφύγων και οι λόγοι 

εγκατάστασής τους στην περιοχή της Μακεδονίας, η ίδρυση της ΕΑΠ, η αστική 

αποκατάσταση των προσφύγων, που κατάγονταν από την Κιουτάχεια, στην πόλη της 

Φλώρινας. 

Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται μέσα από γραφήματα  όλη η διαδικασία της 

αποκατάστασης των προσφύγων το 1922, καθώς και οι επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες τόσο πριν, στην Κιουτάχεια, όσο και μετά την εγκατάστασή τους στην 

πόλη της Φλώρινας. Μελετάται επίσης η αποκατάσταση - ως επακόλουθο της 

εγκατάστασης των προσφύγων - μέσα από την έρευνα στα αρχεία της Πρόνοιας, μια 

διαδικασία που χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. 

                                                           
9 Σάββας Εφραιμίδης, Ιστορία - Λαογραφία του Κοτυαίου (Κιουτάχειας) πόλεως της Κεντρικής Μ. Ασίας, 

Θεσσαλονίκη, σ. 8 
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Καταγράφεται ακόμη η πολιτισμική τους δράση μέσα από την σωματειακή οργάνωση, 

όπως επίσης και οι πολιτικές τους πεποιθήσεις, έτσι όπως αυτές εκφράζονται με βάση 

το αρχειακό υλικό του Συλλόγου. Στην πορεία που ακολούθησαν οι πρόσφυγες, αλλά 

και στις δυσκολίες που προέκυψαν ήταν πάντα αρωγός ο Σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε 

το 1925, τρία χρόνια δηλαδή μετά την άφιξη των Κιουταχειωτών στην πόλη της 

Φλώρινας. Κατάφερε να αντεπεξέλθει σε όλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που 

συνάντησαν οι πρόσφυγες κατά τη διαδικασία της ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό 

της πόλης, στηρίζοντάς τους ηθικά και οικονομικά. Επιπλέον, αντικείμενο έρευνας και 

μελέτης του ερμηνευτικού μέρους της εργασίας αποτελούν η σχέση των προσφύγων με 

τους γηγενείς, καθώς και η στοχοποίησή τους στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.  

Στο κομμάτι που αφορά στις εκπαιδευτικές δομές στην πόλη της Φλώρινας, την 

περίοδο μετά το 1922, και στην ένταξη των προσφυγόπουλων σε αυτές ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις απόψεις των επιθεωρητών Σλαβάρου και Πετρόπουλου σχετικά με 

το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και το ρόλο που αυτοί διαδραμάτιζαν στα 

σχολεία της Φλώρινας. Περιγράφεται επίσης, αναλυτικά, η κατάσταση που επικρατεί 

στην περιοχή της Φλώρινας στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία την περίοδο αυτή δεν 

επικεντρώνεται μόνο στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, αλλά επιβάλλει για 

εθνικούς κυρίως λόγους τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με στόχο την 

αφομοίωση των ξενόφωνων πληθυσμών.  

Στα πλαίσια της ανάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος, εξετάζεται η λειτουργία του 

Διδασκαλείου της Φλώρινας και η συμβολή του στην υλοποίηση των σκοπών της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος μελετήθηκε ο χαρακτήρας της ιδρυματικής πολιτικής 

που ακολούθησε το Ελληνικό Κράτος την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σημείο 

αναφοράς το Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας. 

Στον επίλογο του πονήματος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

έρευνα των αρχείων. Παρουσιάζονται επίσης οι διαπιστώσεις σχετικά με την ένταξη και 

τη συμβολή των προσφύγων στην κοινωνία της Φλώρινας, αλλά και στο ευρύτερο 

πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους. 

Στο τελευταίο μέρος παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές, οι ηλεκτρονικές πηγές 

άντλησης πληροφοριών, καθώς και κομμάτι του αρχειακού υλικού, στο οποίο 

βασίστηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έρευνα. 



20 

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡOΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1922-1923) 

4.1 Ο μικρασιατικός πόλεμος – Η μικρασιατική καταστροφή 

Με τον Μικρασιατικό πόλεμο οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της Μικρός Ασίας 

αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στις 15 

Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Η ελληνική παρουσία επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, 

γύρω από την κατεχόμενη ζώνη. Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των 

Σεβρών, που μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό 

ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή θα 

μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν για την πιθανή προσάρτηση 

της περιοχής στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου το κόμμα των Φιλελευθέρων 

χάνει στις εκλογές και στην Ελλάδα επιστρέφει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Το γεγονός 

αυτό έδωσε αφορμή στους Συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της 

στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα. Παράλληλα το εθνικό κίνημα των Τούρκων με 

επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ, γίνεται διαρκώς ισχυρότερο, τόσο στο εξωτερικό, 

όσο και στο εσωτερικό της Τουρκίας.  

Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από την Μικρά Ασία, 

προβαίνοντας σε ανείπωτα εγκλήματα. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των Δυτικών 

αυτοπτών μαρτύρων έλαβαν χώρα μαζικές πυρπολήσεις κτηρίων και ανθρώπων, 

βιασμοί, σφαγές, εκτελέσεις, βασανιστήρια. Αμερικανοί μάρτυρες διηγούνται ιστορίες 

για πυρπολήσεις αρρώστων μέσα σε νοσοκομεία και παιδιών μέσα σε σχολεία, ενώ 

σύμφωνα με ανταποκριτή των Τάιμς του Λονδίνου, πολλοί Χριστιανοί κάηκαν από 

τους Τούρκους μέσα στις εκκλησίες10.  

Ο μικρασιατικός πόλεμος έληξε τον Αύγουστο του 1922 με ήττα και υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού από τα εδάφη της Μ. Ασίας. Η Μικρασιατική καταστροφή που 

ακολούθησε θεωρείται ως η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του Νεώτερου 

Ελληνισμού. Την συμφορά αυτή συνθέτουν τα παρακάτω γεγονότα11: 

                                                           
10  George Horton, Η Κατάρα της Ασίας, μετάφρ. Γεωργίου Λ. Τσελίκα, εκδ. The Bobbbs - Merril 

Company, Indianapolis 1926, σ. 109. 

11
 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους - Νεότερος Ελληνισμός από το 1913 - 1941 (Τόμ. ΙΕ). (1978). σσ.233-

271 
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• Η κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, τον Αύγουστο του 1922, 

συνοδευόμενη από την ήττα και την ολοκληρωτική σχεδόν διάλυση της Στρατιάς 

της Μικρά Ασίας. 

• Η πυρπόληση της Σμύρνης, όπου είχαν συρρεύσει και πολλοί Έλληνες των 

γειτονικών περιοχών, από του Τούρκους. 

• Οι σφαγές, οι λεηλασίες, οι φρικαλεότητες εις βάρος των χριστιανών, Ελλήνων και 

Αρμενίων, στις περιοχές που ανακαταλάμβανε ο τουρκικός στρατός. 

• Η εκδίωξη χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων - χωρίς τις περιουσίες τους - από τη 

Μικρά Ασία.  

• Η εξόντωση χιλιάδων ομήρων και αιχμαλώτων. 

• Το ξερίζωμα του Ελληνισμού από τη μικρασιατική γη. 

Μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και την υποχώρηση του ελληνικού 

στρατού οι Έλληνες της Μικρά Ασίας εκδιώχθηκαν. Έτσι από τον Αύγουστο του 1922, 

οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας (Πόντου, Κιλικίας, Καππαδοκίας) 

εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καταφεύγοντας στη Σμύρνη ή στην Ελλάδα. Μετά την 

καταστροφή της Σμύρνης σειρά είχαν τα Βουρλά, το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια. 

Διώξεις, όμως, σημειώθηκαν και στη βορειοδυτική Μικρά Ασία (Προποντίδα και 

αλλού). Αιχμάλωτοι στρατιώτες και άνδρες ηλικίας 18-45 ετών συγκεντρώνονται σε 

στρατόπεδα και σχηματίζουν πορείες αιχμαλώτων και ομήρων προς το εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας. 

Αγωνία και πανικός επικράτησε στις μικρασιατικές πόλεις, που εκκενώνονταν από τον 

ελληνικό στρατό. Όσοι από τους χριστιανούς κατοίκους δεν είχαν φύγει, ακολουθούσαν 

το στρατό, με αποτέλεσμα να ερημώνουν πολυπληθείς πόλεις, όπως η Κουτάχεια, το 

Σιμάβ και το Σαλιχλί μέσα σε ελάχιστες μέρες. Στα Μουδανιά, στην Κίο, στην Κίζικο 

και στην Πάνορμο άρχισαν να συρρέουν οι Έλληνες με στόχο να επιβιβαστούν σε 

πλοία για τη Θράκη. Στα Μουδανιά υπολογίζεται ότι ο αριθμός των προσφύγων έφτανε 

ή ξεπερνούσε τις 25.000. Ο συνταγματάρχης Γ. Ζήρας φρόντισε για τη διοχέτευση των 

προσφύγων προς την Πάνορμο και αλλού, όπου υπήρχαν πλωτά συγκοινωνιακά μέσα. 

Οι Έλληνες της χερσονήσου της Καλλίπολης έφυγαν αργότερα. Συνολικά, το 

φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου 900.000 πρόσφυγες (ανάμεσά τους 

και 50.000 Αρμένιοι). 200.000 Έλληνες, που παρέμειναν στην Καππαδοκία και στην 

περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Μικρά Ασίας, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 
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και το 1925 με τη φροντίδα της Μικτής Επιτροπής. Ένα τμήμα των Ελλήνων του 

Πόντου κατέφυγε στη Ρωσία12.  

«Στα συντρίμμια της Σμύρνης τερματίσθηκε η Ελληνική παρουσία 2.500 ετών στη Μικρά 

Ασία και ενταφιάστηκε η ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας», η οποία είχε αποτελέσει επί 

σχεδόν έναν αιώνα τον κεντρικό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη βασική 

πηγή τροφοδότησης της νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας. Ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία 

(Ιωνία, Πόντος, Καππαδοκία) και στην Ανατολική Θράκη υπήρξε ένα από τα 

σημαντικότερα κομμάτια του ελληνικού έθνους. Κατοικούσαν εκεί 2.500.000 Ελληνες 

περίπου, οι οποίοι είχαν 2.177 σχολεία με 177.505 μαθητές και 4.596 δάσκαλοι, καθώς 

και 2.232 εκκλησίες»13. 

 

4.2 Η ανταλλαγή των πληθυσμών 

Η Ανακωχή των Μουδανιών - 11 Οκτωβρίου 1922 - τερμάτησε τον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο και ανέστειλε το κύμα βίας και σφαγής που επικρατούσε. Η τύχη του 

Μικρασιατικού Ελληνισμού γίνεται αντικείμενο συζήτησης στις διαβουλεύσεις για την 

υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης στη Λωζάνη της Ελβετίας, το Νοέμβριο του 

1922. Τη Σύμβαση της Λωζάνης για την «Ανταλλαγή των Πληθυσμών» υπέγραψαν 

από την ελληνική πλευρά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξουσιοδοτημένος από την τότε 

κυβέρνηση, και από την τουρκική ο Ισμέτ Πασάς, γνωστός ως Ισμέτ Ινονού. Με τη 

συνθήκη της Λωζάνης επισημοποιήθηκε η τουρκική κυριαρχία στη Μικρά Ασία και 

στην Α. Θράκη, ενώ παραχωρήθηκαν στην Τουρκία η ‘Ιμβρος και η Τένεδος. 

Με τη Σύμβαση αυτή καθιερώνεται, μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου, για 

πρώτη φορά, η έννοια της ανταλλαγής των πληθυσμών, σύμφωνα με την οποία όλοι οι 

ορθόδοξοι χριστιανοί της Τουρκίας έπρεπε να μετοικήσουν στην Ελλάδα και όλοι οι 

μουσουλμάνοι της Ελλάδας να ακολουθήσουν τον αντίστροφο δρόμο. Εξαιρέθηκαν το 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καθώς και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της 

Ίμβρου και της Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της Δ.Θράκης. Έτσι οι Έλληνες της 

Ανατολικής Θράκης και της Μικρά Ασίας, που επέζησαν ύστερα από τους 

                                                           
12  Nikolaos Andriotis (2008), The refugees question in Greece (1821-1930), http://www.linkfang.de/ 

wiki/Bev%C3%B6lkerungsaustausch_zwischen_Griechenland_und_der_T%C3%BCrkei (Ανακτήθηκε 

25 Νοεμβρίου 2016) 

13 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους - Νεότερος Ελληνισμός από το 1913 – 1941, ό.π. σσ.233-271 
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ασταμάτητους διωγμούς  μιας ολόκληρης δεκαπενταετίας, θα ξεριζωθούν υποχρεωτικά 

και θα έρθουν να ριζώσουν στη ελεύθερη πατρίδα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ειδική Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών, οι 

«ανταλλάξιμοι» κατά τη Σύμβαση της Λωζάνης, που έφτασαν στην Ελλάδα, 

ανέρχονται σε 1.360.000, από τους οποίους οι 100.000 ήταν Έλληνες από τον Καύκασο 

και τη Βουλγαρία, ενώ οι υπόλοιποι 1.260.000 ήταν Έλληνες τουρκικών περιοχών 

(Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη και Μικρασία - Πόντος). Οι αριθμοί αυτοί 

είναι κατά προσέγγιση, επειδή οι δυσκολίες για την εξασφάλιση της στατιστικής 

ακρίβειας είναι πολύ μεγάλες. 

«Αὐτός καί μόνο ὁ ὅρος «Ἀνταλλαγή πληθυσμῶν» κρίθηκε ἐξοργιστικός: ἀνταλλάσσει 

κανείς πράγματα, ὄχι ἀνθρώπους. Μέ τίς σημερινές οἰκουμενικές καί εὐρωπαϊκές 

ἀντιλήψεις γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί γιά τήν «ἐλεύθερη διακίνηση προσώπων, 

ὑπηρεσιών καί κεφαλαίων», τέτοιες μέθοδοι πού ἀγνοοῦν τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο δέν 

μποροῦν νά χαρακτηρισθοῦν παρά βάρβαρες». αναφέρει ο Γεώργιος Κ. Τενεκίδης στο 

πρόλογο του βιβλίου «Η ΕΞΟΔΟΣ» του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών14. 

Η Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών για την αποκατάσταση των προσφύγων στην 

Ελλάδα, χρησιμοποίησε τον όρο «Έξοδος» αναφερόμενη στο ξεριζωμό των Ελλήνων 

της Μικρά Ασίας, στο βιβλίο που εξέδωσε με τον τίτλο: «Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ15». 

Η Μαρία Ράλλη-Υδραίου περιγράφει τη μεγάλη κοσμοχαλασιά. «Τότε, στο μοιραίο έτος 

1922, που ο κόσμος της Μικρά Ασίας και της κυρίως Ελλάδας έχασε την ισορροπία του κι 

έγινε ο μεγάλος χαλασμός, τότε που ήρθε η συντέλεια του κόσμου κι έχασε το παιδί τη 

μάνα του κι η μάνα το παιδί της, αθώοι άνθρωποι μπλέχτηκαν στα μαύρα ρεύματα  της 

προσφυγιάς και της ανταλλαγής των πληθυσμών...Κλάμα, θρήνος παντού, καταστροφή, 

αίμα, θάνατος, σκοτάδι[...].Γιατί ξεριζώθηκε ο Ελληνισμός, γιατί ξεσπιτώθηκαν χιλιάδες 

και χιλιάδες άνθρωποι κι από τις δύο πλευρές; Τι έφταιγαν τα γυναικόπαιδα κι οι 

γέροντες; Ποιος τους έβαλε ν΄ αλληλοσπαραχθούν; Ποιος τους πέταξε σαν σκουπίδια από 

τα μέρη τους σε μια άλλη γωνία της γης τόσο ασυνείδητα, με τόσο ελαφριά καρδιά16»; 

                                                           
14 Γεώργιος Τενεκίδης στον πρόλογο του βιβλίου Η ΕΞΟΔΟΣ, τόμος Α’ του Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών, Αθήνα 1980 

15 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926, σ.9 

16 Μαρία Ράλλη – Υδραίου, Η πατρίδα μου Κιουτάχεια, Αθήνα 1993, σσ.40-41 
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Και συνεχίζει περιγράφοντας το δράμα των Τούρκων που έμεναν στα νησιά και την 

Κεντρική Ελλάδα «Με κλάματα αποχωριζόντουσαν τα υπάρχοντά τους και τα σπίτια 

τους, τον τόπο που μεγάλωσαν, παίρνοντας μόνο μαζί τους μια χούφτα χώμα φυλαχτό και 

για ενθύμιο από τη γη τους που πια έχαναν για πάντα. Πόσο οδυνηρές είναι αυτές οι 

μεγάλες μετακινήσεις των ανθρώπων που δε φταίνε σε τίποτα γι΄ αυτές τις τόσο 

χρονοβόρες και ψυχοβόρες αλλαγές. Και το πιο τραγικό[...]το μοιρολόι των Τούρκικων 

οικογενειών που έφευγαν από εκεί αναγκαστικά λόγω της ανταλλαγής, με θλίψη στην 

καρδιά και μιλώντας Ελληνικά φώναζαν πώς θα μιλούσαν τα Τούρκικα εκεί που θα 

πήγαιναν αφού δεν τα ήξεραν[...] Και από την άλλη, δεν ξεχνάει τη δική τους απομόνωση 

από τους  Έλληνες της κυρίως Ελλάδας που τους έβλεπαν σα μιασμένους γιατί είχαν έρθει 

από την Τουρκία και μιλούσαν τα Τούρκικα». 

 

4.3 Η εγκατάσταση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο 

Μετά την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα και την προσωρινή εγκατάστασή τους 

στα πρόχειρα καταλύμματα που στήθηκαν από το ελληνικό κράτος για την στέγασή 

τους, δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάστασή τους στη Μακεδονία και τη Δυτική 

Θράκη για τους ακόλουθους λόγους: 

• η χρησιμοποίηση των μουσουλμανικών κτημάτων και των κτημάτων των 

Βουλγάρων μεταναστών - στα πλαίσια της συνθήκης του Νεϊγύ - θα καθιστούσε 

τους πρόσφυγες σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτάρκεις και θα συντελούσε στην 

αύξηση της αγροτικής παραγωγής 

• με τον εποικισμό των παραμεθορίων περιοχών θα καλυπτόταν το δημογραφικό 

κενό που είχε δημιουργηθεί με την αναχώρηση των Μουσουλμάνων και των 

Βουλγάρων καθώς και με τις απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεμοι (1912-

1922).  

Ωστόσο η εγκατάσταση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο δεν πραγματοποιήθηκε 

πάντα σύμφωνα με αυτήν τη λογική. Όπως απέδειξε και η έρευνα στο αρχείο του 

Συλλόγου «Ο Άγιος Μηνάς» η κινητικότητα των προσφύγων ήταν μεγάλη, αφού οι 

πρόσφυγες γύριζαν από περιοχή σε περιοχή προκειμένου να βρουν το μέρος με τις 
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καλύτερες συνθήκες για εγκατάσταση17. Επίσης πολλοί πρόσφυγες, αν και δεν ήταν 

γεωργοί, επιδίωξαν να αποκατασταθούν ως αγρότες για να επωφεληθούν από τα δάνεια 

και τις παροχές της ΕΑΠ. Άλλοι πάλι μετακινούνταν προς τα αστικά κέντρα με σκοπό 

να παρουσιαστούν ως «αστοί» επωφελούμενοι από την αποζημίωση που δινόταν στους 

αστούς ανταλλάξιμους18. 

 

4.4 Η προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 19  οι χώρες προέλευσης των 

προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα το διάστημα από το 1900 μέχρι το 1928, με 

βάση τα όσα έδειξε η απογραφή του 1928, είναι οι εξής:  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Μικρά Ασία  626.954 51.3% 

Ανατολική Θράκη  256.635 21% 

Πόντος  182.169 14.9% 

Κων/πολη  38.458 3.2% 

Τουρκία (σύνολο) 1.104.216 90.4% 

Καύκασος  47.091 3.9% 

Ρωσία  11.435 0.9% 

Ρωσία (σύνολο)  58.526 4.8% 

Βουλγαρία  49.027 4% 

Σερβία  6.057 0.5% 

 Αλβανία  2.498 0.2% 

Άλλες περιοχές (Δωδεκάνησα, Ρουμανία, 
Κύπρος, Αίγυπτος) 

1.525 0.1% 

Σύνολο 1.221.849 100% 

 

 

                                                           
17  Με βάση το Μητρώο των εγγεγραμμένων Κιουταχειωτών, από τις 180 οικογένειες που αρχικά 

εγκαταστάθηκαν παρέμειναν οι 110. Οι υπόλοιπες μετακινούνται προς άλλες πόλεις, όπως Δράμα, Ξάνθη 

και Κομοτηνή, κυρίως προς ανεύρεση εργασίας.   

18 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π., σ.σ. 23-24 

19 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Απογραφή 1928  
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4.5 Η δημογραφική κατάσταση μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών 

Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία που να μαρτυρούν το συνολικό αριθμό των 

προσφύγων στην Ελλάδα μετά το 1922. Η πραγματοποίηση μιας αξιόπιστης απογραφής 

ήταν πρακτικά αδύνατη, καθώς κάποιοι απ΄αυτούς έφτασαν με δικά τους μέσα, ενώ 

άλλοι αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της χώρας χωρίς να καταμετρηθούν. Σύμφωνα 

πάντως με τις εκτιμήσεις της Ε.Α.Π., ο αριθμός των προσφύγων που έφτασε στην 

Ελλάδα μετά το 1922 ανέρχεται σε 1.400.000 άτομα.  

Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), οι Έλληνες 

πρόσφυγες - με κριτήριο την προέλευσή τους - κατατάσσονται ως εξής: Έλληνες της 

Μικράς Ασίας και του Πόντου: 1.000.000 περίπου, Έλληνες της Ανατολικής Θράκης: 

190.000 περίπου, Έλληνες του Καυκάσου: 30.000 περίπου, Έλληνες της Βουλγαρίας: 

30.000 περίπου και Έλληνες της Κωνσταντινούπολης: 70.000 περίπου. 

Από το 1.400.000 των Προσφύγων που κατέφθασε στην Ελλάδα κατά το 1922 και το 

1923 ένας μικρός αριθμός - 50.000 περίπου - αποχώρησε. Πρόκειται για Αρμένιους, 

που εγκαταστάθηκαν στη σοβιετική Αρμενία καθώς και  Έλληνες, που μετανάστευσαν 

στην Αίγυπτο και την Αμερική. Υπολογίζεται επίσης πως ένας σχετικά μεγάλος 

αριθμός προσφύγων, από 175.000 μέχρι 200.000 από την Κωνσταντινούπολη και τη 

Σμύρνη κυρίως, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται στην 

πλειοψηφία τους για άτομα εύπορα, που μπόρεσαν στηριζόμενα σε δικούς τους 

οικονομικούς πόρους, να ενταχθούν στον αστικό χώρο των μεγαλουπόλεων. Οι 

1.200.000, περίπου 300.000 οικογένειες -4 άτομα κατά μέσο όρο-χρειάζονταν βοήθεια 

από το ελληνικό κράτος για την εγκατάστασή τους20.  

Σημαντικές ήταν επίσης οι επιπτώσεις στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της 

Ελλάδας. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 μόλις 6%. 

Η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως, ενώ ο ελληνικός 

πληθυσμός της Δυτικής Θράκης και της Ηπείρου αυξήθηκε. Στη Μακεδονία 

σημειώθηκε η κυριότερη μεταβολή στην εθνολογική σύσταση με την εγκατάσταση των 

προσφύγων. Το ποσοστό των μη Ελλήνων ορθοδόξων μειώθηκε από το 48% το 1920 

στο 12% το 1928. Για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας ήταν 

πολύ σημαντική η εθνολογική ενίσχυση της Μακεδονίας. Πολλές αραιοκατοικημένες 

περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, εποικίστηκαν από πρόσφυγες με συνέπεια να  
                                                           
20 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π., σσ.21-23 
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κατοχυρωθούν οι νέες περιοχές που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς 

πολέμους και να ενσωματωθούν στον εθνικό κορμό.  

Από το 1913 μέχρι το 1922 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές μετακινήσεις πληθυσμού 

από και προς τη Μακεδονία. Στα πλαίσια των μετακινήσεων αυτών στη Μακεδονία 

εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες που προέρχονταν από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη 

Σερβία, την Αλβανία και τη Ρωσία, ενώ μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής 

συνθήκης του Νεϊγύ το 1919 αναχώρησαν από την περιοχή της Μακεδονίας οι 

Βούλγαροι που ζούσαν εκεί.. Τη θέση τους κατέλαβαν οι Έλληνες από την ανατολική 

Ρωμυλία. Με την εγκατάσταση των προσφύγων ολοκληρώθηκε ο ελληνισμός της 

Μακεδονίας21. 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας, το διάστημα από το 1920 μέχρι το 1928, αυξήθηκε κατά 

20%. Το έτος 1928 στο σύνολο των 6.204.684 του πληθυσμού της Ελλάδας, οι 

1.221.849 είναι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες αποτελούν το 196,920/00 των κατοίκων όλης 

της χώρας. Στη Μακεδονία όπου εγκαταστάθηκε ο μεγαλύτερος όγκος των προσφύγων 

το ποσοστό ανεβαίνει στο 4520/00. Στο Νομό της Φλώρινας η αύξηση του πληθυσμού 

μετά την αναχώρηση των Βουλγάρων και των Μουσουλμάνων οφείλεται στην 

εγκατάσταση των προσφύγων μετά το 1922 22. 

Ανάλογη είναι και η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού στην Ελλάδα. 

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1920 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1928 

ΟΛΙΚΟΣ 

Αναχωρήσα

ντες 

Τούρκοι- 

Βούλγαροι 

Υπόλοι-

ποι 
ΟΛΙΚΟΣ Πρόσφυγες Ντόπιοι 

Ν
.Φ

Λ
Ω

Ρ
ΙΝ

Α
Σ

 127.941 32.925 95.016 
125.722 

(+32,31%) 
19.105 106.617 

 
Τούρκοι: 

27.996 
    

 
Βούλγαροι: 

4.929 
    

                                                           

21 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π., σ. 165 
22  Ε. Πελαγίδης, Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο νομό Φλώρινας (επαρχίες Φλώρινας - 

Καστοριάς) μετά την προσφυγική αποκατάσταση (1923 - 1930), στα πρακτικά του συνεδρίου «Φλώρινα 

1912-2002 Ιστορία & πολιτισμός», Φλώρινα, σ.276 
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ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 71.860 15.031 56.829 70.492 10.735 59.757 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 56.081 17.894 38.187 55.230 8.370 46.860 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα23, ο πληθυσμός στο Νομό της Φλώρινας 

δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά. Ο ολικός πληθυσμός του 1920 είναι 127.941, ενώ το 

1928 125.722. Το ποσοστό των Μουσουλμάνων και των Βούλγαρων που αναχώρησαν 

αναλογεί στο ποσοστό των προσφύγων που ήρθαν μετά το 1922. 

Άνοδο εμφανίζει και το ποσοστό των γεννήσεων έναντι των θανάτων. Ενώ το 1923 

είναι μόλις 1,3% το 1930 ανέρχεται στο 4,6%. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 

ικανοποιητικές συνθήκες υγείας των προσφύγων, παρά την έξαρση της ελονοσίας που 

τους μαστίζει.  

 

4.6 Η υγεία των προσφύγων 

Η κατάσταση που επικρατούσε στους καταυλισμούς των προσφύγων μετά την 

εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ήταν τραγική. Σε πολλές περιπτώσεις οι καταυλισμοί 

αυτοί αποτελούσαν εστίες μόλυνσης για τη δημόσια υγεία, ενώ τα ποσοστά 

θνησιμότητας αυξήθηκαν σημαντικά. 

Στο βιβλίο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα του Μεσοπολέμου»  ο Κώστας Κατσάπης αποτυπώνει αναλυτικά την 

κατάσταση υγείας των προσφύγων καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης: 

«Άνθρωποι καταβεβλημένοι σωματικά και ψυχικά, οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα 

στοιβαγμένοι κατά εκατοντάδες μέσα στα καράβια που τους μετέφεραν. Οι μολυσματικές 

ασθένειες κυριολεκτικά τους θέριζαν, ενώ η σωματική ταλαιπωρία επιδείνωνε διαρκώς 

την κατάστασή τους. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς 

παρουσίαζαν την εικόνα...πτωμάτων.[...] Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τους 

πρόσφυγες ήταν η ύδρευση. Το διαθέσιμο στους πρόσφυγες νερό ήταν σχεδόν πάντοτε 

μολυσμένο και αποτελούσε τον ιδανικό καταλύτη για την εκδήλωση και τη μετάδοση 

επιδημικών ασθενειών, όπως οι δυσεντερίες και ο τύφος.[...] Ο εξανθηματικός τύφος 

ήταν η πρώτη δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκαν όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από το 

                                                           
23 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.276 
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πλήθος των ασθενειών που ενδημούσαν στα μικρασιατικά παράλια και στα καράβια που 

τους μετέφεραν στην Ελλάδα.[...] Στους αγροτικούς πληθυσμούς τα πράγματα δεν ήταν 

καλύτερα, με μεγαλύτερη πληγή εκεί την ελονοσία. Το δεύτερο εξάμηνο του 1923, με βάση 

επίσημες στατιστικές, στους 100 θανάτους προσφύγων πουδιαπιστώθηκαν στη Μακεδονία 

οι 70 οφείλονταν στην ασθένεια αυτή.[...] Το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων 

αποτελούσε ένα στατιστικό σοκ για τους υγειονολόγους, καθώς σε καθεμία γέννηση 

αντιστοιχούσαν τρεις θάνατοι προσφύγων. Σε ορισμένα χωριά της Μακεδονίας δεν 

υπήρχαν γεννήσεις παιδιών για πάνω από ένα χρόνο. Η ουσιστική παράμετρος που 

διαμόρφωνε την αρνητική αυτή αναλογία δεν ήταν μονάχα η αυξημένη θνησιμότητα των 

προσφύγων, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι κακουχίες και τα βάσανα, ιδίως του πρώτου 

καιρού, οδηγούσαν σε χιλιάδες πρόωρους τοκετούς και αποβολές.[...] η διατροφή των 

προσφύγων ήταν πολύ κάτω από τα ελάχιστα όρια που απαιτούνταν για να ανταπεξέλθει ο 

οργανισμός τους στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.[...] η σκληρή εργασία τους, 

συνήθως κάτω από εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες έθετε σε μία ακόμη δοκιμασία την 

ήδη κλονισμένη υγεία τους.[...] σε έξαρση  βρισκόταν η παιδική εργασία, την οποία είχε 

απογειώσει αριθμητικά η είσοδος των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Η παρουσία 

παιδιών κάτω των 10 ετών σε εργοστάσια δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο.[...] Πολύ 

χειρότερου επιπέδου ήταν οι συνθήκες στέγασης...[...] Χιλιάδες αυτοσχέδια σπίτια-

τρώγλες, ανήλιαγα και χωρίς εξαερισμό στέγαζαν προσφυγικές οικογένειες για δεκαετίες 

ολόκληρες.[...]Σημαντικότερα ήταν εκείνα τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την 

απουσία απαραίτητων για τη δημόσια υγεία υποδομών, όπως της ύδρευσης και της 

αποχέτευσης, η έλλειψη των οποίων δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση 

και την εξάπλωση λοιμωδών ασθενειών24». 

 

4.7 Τα μέτρα και οι ενέργειες στις αρχές της προσφυγιάς 

Σύμφωνα με τον Πελαγίδη, αρχικά η κατανομή των προσφύγων στα διάφορα 

διαμερίσματα της χώρας έγινε χωρίς κανένα κριτήριο, καθώς μοναδικός στόχος ήταν να 

βρεθούν τα μέσα και οι τρόποι για τη στέγασή τους25 .  

                                                           
24 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, Αθήνα (2003), σσ.52-61 

25 Ε. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία 1923-1930, Θεσσαλονίκη, 1994, 

σ.20 
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Για τον λόγο αυτό, εξαιτίας δηλαδή του ότι δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμένο 

πρόγραμμα, πάρθηκαν - εμπειρικά και περιστασιακά - κάποια μέτρα κοινωνικής 

πρόνοιας και περίθαλψης. Τα πιο σημαντικά απ’ αυτά είναι:  

1. Η απογραφή των προσφύγων τον Απρίλιο του 1923. 

2. Επίταξη δημόσιων κτιρίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης. 

3. Επίλυση του προβλήματος της σίτισης, παροχή ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής 

μέριμνας. 

4. Κινητοποίηση διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων-στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό- και της Κοινωνίας των Εθνών για την ανακούφιση των προσφύγων. 

5. Εκστρατεία για την πραγματοποίηση εράνων από τον απόδημο Ελληνισμό, μέσω των 

Προξενείων. 

6. Έκδοση Νομοθετικών Διαταγμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση της προσφυγικής 

αποκατάστασης. 

Για να μπορέσει το κράτος να υλοποιήσει το πρόγραμμα μιας βιώσιμης προσφυγικής 

αποκατάστασης συγκροτήθηκαν ειδικές επιτροπές, οι οποίες υπέβαλαν στους 

αρμόδιους τα πορίσματα της έρευνάς τους. 

Για την αστική αποκατάσταση τα κύρια σημεία των πορισμάτων ήταν τα εξής26: 

• Εξασφάλιση στέγης.  

• Παροχή εφοδίων βιοπορισμού σε ανίκανους για εργασία γέροντες και παιδιά. Το 

ποσοστό αυτής της κατηγορίας έφτανε το 50%. 

• Παραγωγική απασχόληση των υπόλοιπων, εξασφαλίζοντάς τους εργασία, 

δημιουργώντας ή ενισχύοντας τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες και παρέχοντας 

επαγγελματικά εργαλεία. 

Για να αποβεί, όμως, η αποκατάσταση πιο μόνιμη και αποτελεσματική προτείνονται 

τρία βασικά κριτήρια: 1. Η συνεγκατάσταση των μελών μιας οικογενείας ή ενός 

συγγενικού κύκλου στον ίδιο οικισμό. 2. Η ανασύσταση των οικισμών που 

εγκαταλείφτηκαν στην Τουρκία με το σκεπτικό ότι όταν προέρχονται οι κάτοικοι ενός 

προσφυγικού οικισμού από το ίδιο μέρος αυτό αποτελεί  παράγοντα που διευκολύνει τη 

                                                           
26 Ε. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία 1923-1930, σ.21 
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μονιμότητα της εγκατάστασης, λόγω της ύπαρξης κοινών δεσμών, ηθικών και 

κοινωνικών. 3. Οι κλιματολογικές συνθήκες και η τοποθεσία - ορεινή, πεδινή ή 

παραθαλάσσια - να μην διαφοροποιούνται πολύ από τις αντίστοιχες του μέρους 

προέλευσης27. 

Παρόλες τις παραπάνω ενέργειες των προσφύγων, όμως, είναι αποδεδειγμένο ότι η 

αστική αποκατάσταση ήταν δυσκολότερη σε σχέση με την αγροτική, η οποία 

εξασφάλιζε στον αγρότη πρόσφυγα στέγη και κλήρο. 

 

4.8 Το χρονοδιάγραμμα της αστικής προσφυγικής αποκατάστασης
28

 

Ο αστικός προγραμματισμός της ΕΑΠ περιλαμβάνει: 

Τέλη 1923-αρχές 1924: α) την συμπλήρωση εργασιών σε αστικούς προσφυγικούς 

συνοικισμούς που ήταν σε εξέλιξη κυρίως με έξοδα της Κυβέρνησης και β) τον 

σχεδιασμό και την προώθηση νέων προγραμμάτων 

Φεβρουάριος 1925: α) Επιλογή πόλεων για την ίδρυση νέων συνοικισμών β) 

ολοκλήρωση των ήδη υπαρχόντων αστικών συνοικισμών με έργα κοινής ωφελείας. 

5 Μαϊου 1925: Σύμβαση κράτους- Ε.Τ.Ε. για χορήγηση δανείων και αποζημιώσεων σε 

αστούς πρόσφυγες. 

Μάιος 1927: Πρόγραμμα ίδρυσης νέων βιοτεχνιών και βιομηχανιών (ιδιαίτερα της 

ταπητουργίας και της μεταξουργίας) 

Ιούλιος-Αύγουστος 1927: Απογραφή αστών προσφύγων (σύνολο 125.000 οικογένειες) 

Καλοκαίρι 1928: Έρευνα για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αστών 

προσφύγων  

Μέχρι τα τέλη του 1929: α) Ολοκλήρωση καταμετρήσεων β) Οριστικοποίηση 

Συμβολαίων προσωρινής αγοράς γ) Επίσπευση εκτίμησης αστικών εκτάσεων δ) 

Μεταβίβαση οικοπέδων με οριστικούς τίτλους 

Ιανουάριος 1930: Σύμβαση του κράτους με την ΕΑΠ για τη διάλυσή της και την 

εκκαθάριση της περιουσίας της. 

                                                           
27 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.22 

28 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.218 
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Δεκέμβριος 1930: Σταδιακή μεταβίβαση των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων της 

ΕΑΠ στο κράτος και ανάληψη της προσφυγικής αποκατάστασης από την κυβέρνηση 

Βενιζέλου. Μετά το 1930 το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανέλαβε την εποπτεία 

της αποκατάστασης των προσφύγων. 

Στη Δυτική Μακεδονία ιδρύθηκαν από την ΕΑΠ στις πόλεις της Φλώρινας, της 

Κοζάνης και της Καστοριάς τρεις αστικοί συνοικισμοί. Ο σχεδιασμός τους, που έγινε 

στις αρχές του 1925, προέβλεπε 100 σπίτια σε κάθε Νομό 29 . Για το σκοπό αυτό 

διατέθηκαν από την ΕΑΠ 120 λίρες Αγγλίας για το χτίσιμο κάθε σπιτιού, συνολικά 

12.000 για κάθε Νομό. Στην απογραφή, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΠ το 

καλοκαίρι του 1927 ζητήθηκε από τους πρόσφυγες να απαντήσουν στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

• Όνομα 

• Μέλη οικογένειας 

• Επάγγελμα στη χώρα προέλευσης 

• Επάγγελμα στην Ελλάδα 

• Αν πήραν αποζημίωση από την πολιτεία και πόση 

• Ποιες είναι οι πηγές βιοπορισμού της οικογένειας  

• Αν διαμένουν σε δικά τους σπίτια 

• Η κατάσταση των σπιτιών 

• Αν νοικιάζουν ξένα σπίτια 

Από την παραπάνω απογραφή προέκυψαν τα εξής στοιχεία: τριακόσιες δύο (302) 

συνολικά οικογένειες διαμένουν σε ιδιόκτητα σπίτια και σε συνοικισμούς, που είναι 

αποκλειστικά προσφυγικοί. Οι οικίες αυτές κατασκευάστηκαν ή από την πολιτεία, ή 

από την ΕΑΠ ή από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Τριακόσιες είκοσι τρεις (323) 

προσφυγικές οικογένειες κατοικούν σε ξένα σπίτια, είτε με ενοίκιο είτε με αυθαίρετη 

κατοχή30. Σχετικά με την κατάσταση των σπιτιών αυτών αναφέρονται τα εξής: Από τις 

τριακόσιες δύο (302) οικογένειες, που δήλωσαν ότι διαμένουν σε ιδιόκτητα σπίτια, οι 

εκατόν πενήντα τέσσερις (154) περιγράφουν την κατάσταση των σπιτιών καλή, οι 

τριάντα δύο (32) κάνουν λόγο για σπίτια που αναμένεται να βελτιωθούν άμεσα ενώ οι 

                                                           
29 Στη Νομαρχία της Φλώρινας υπαγόταν και ο αστικός συνοικισμός Καστοριάς. 

30 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σσ.158-159  
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υπόλοιπες εκατόν δέκα έξι (116) μιλούν για σπίτια, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση. 

Χρησιμοποιούν μάλιστα τους όρους αποθήκες και παραπήγματα για να τα 

περιγράψουν.  

Το 1928 εγκρίθηκε το ποσό των 3.870.000 δρχ.για την ανέγερση άλλων εκατό (100) 

σπιτιών. Η Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας ανέλαβε να υλοποιήσει την 

απόφαση της ΕΑΠ, ενώ στα τέλη του 1930 απέμεινε η κατασκευή 35 ακόμα κατοικιών. 

 

4.9 Οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις με βάση τη Σύμβαση της ανταλλαγής 

των πληθυσμών 

Όπως προβλεπόταν από το άρθρο 14 της Σύμβασης ανταλλαγής των πληθυσμών, κάθε 

ανταλλάξιμος, Έλληνας ή Τούρκος, είχε το δικαίωμα να πάρει στη χώρα εγκατάστασης, 

περιουσία ίσης αξίας και ίδιας ποιότητας μ΄ αυτήν που είχε πριν την Ανταλλαγή.  Αυτό 

ήταν εφικτό για τους Μουσουλμάνους ανταλλάξιμους, επειδή η αναχώρησή τους 

πραγματοποιήθηκε με ρυθμούς διαφορετικούς από εκείνους των Ελλήνων που 

ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες. Στους κατοίκους της Ανατολικής 

Θράκης δόθηκε προθεσμία ενός μήνα για να εκκενώσουν την περιοχή. Με αυτόν τον 

τρόπο είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους όσα μπορούσαν να μεταφέρουν από 

την κινητή περιουσία τους. 

Με την περιουσία των Τούρκων της Ελλάδας, έπρεπε να αποζημιωθούν οι πρόσφυγες 

που έφτασαν στην Ελλάδα «καταδιωγμένοι και ρακένδυτοι», αφήνοντας όλη την κινητή 

και ακίνητη περιουσία τους στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα όριζε το άρθρο: «Οι 

μετανάσται θα ώσιν ελεύθεροι να συναποκομίσωσιν, ή να μεταφέρωσι την πάσης φύσεως 

κινητήν αυτών περιουσίαν…». Στην περίπτωση που δεν μπορούν οι «μετανάσται να 

συναποκομίσωσι πάσαν ή μέρος της κινητής αυτών περιουσίας, δύνανται να αφήσωσι 

ταύτην επί τόπου.[…]αι τοπικαί αρχαί υποχρεούνται να καθορίσωσι, με σύμφωνον  

γνώμην και του παρισταμένου μετανάστου, την αξίαν της παρ’ αυτών εγκαταλειπομένης 

κινητής περιουσίας31». 

Στη συνέχεια η Μικτή Επιτροπή ανέλαβε το έργο της εκτίμησης της περιουσίας που 

άφησαν οι πρόσφυγες πίσω τους. Το 1924 συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής 

                                                           
31 Γιώργος Λαμψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922. Η «ανταλλάξιμος περιουσία» και η περιπέτειά της, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1983, σ. 209 



34 

Πληθυσμών που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας με σκοπό να βοηθηθεί το έργο που 

ανέλαβε η ελληνική αντιπροσωπεία. Ιδρύθηκαν επίσης Γραφεία Ανταλλαγής 

Πληθυσμών και οι επιτροπές επιφορτίστηκαν με το έργο της εκτίμησης της περιουσίας 

των ανταλλάξιμων που υπάγονταν στη δική τους ευθύνη για την έκδοση της σχετικής 

δήλωσης με όλα τα συνοδευτικά πιστοποιητικά. Συγκεκριμένα στο Γραφείο 

Εποικισμού της Φλώρινας υποβλήθηκαν συνολικά 4.399 δηλώσεις32.  

Μολονότι υλοποιήθηκαν οι παραπάνω σχεδιασμοί το έργο της εκτίμησης των 

περιουσιών προχωρούσε με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα η δυσφορία των 

προσφύγων να μεγαλώνει. Μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας της περιουσίας που 

εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, αποφασίστηκε να δοθεί μια προκαταβολή, την οποία 

ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους η Εθνική Τράπεζα.  

Με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής έγινε η 

προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα εξετάζονταν από 

ειδικές επιτροπές προσφύγων. Στην περίπτωση που αυτές θα θεωρούνταν ανακριβείς, 

προβλεπόταν η αναθεώρηση τους από ένα Ανώτατο Συμβούλιο. Καθορίστηκαν τα 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία καταβαλλόταν αποζημίωση, ενώ η προκαταβολή θα 

δινόταν σ' εκείνους που μέχρι τότε δεν είχαν καταφέρει να αποκατασταθούν.  

Για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών, που άφησαν οι πρόσφυγες κατά την 

αναχώρησή τους από την Τουρκία, συστάθηκαν Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες 

Επιτροπές Εκτίμησης. Ωστόσο η ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης των περιουσιών 

φαινόταν όλο και πιο μακρινή καθώς το έργο ήταν τεράστιο και επιπλέον την όλη 

διαδικασία υπονόμευε με τη στάση της η Τουρκία.  

Επιπλέον μετά την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής πληθυσμών και της Συνθήκης 

ειρήνης της Λοζάνης, υπήρχε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.  Ύστερα από 

διαπραγματεύσεις, τον Ιούνιο του 1925 υπογράφηκε η Σύμβαση της Άγκυρας και το 

Δεκέμβριο του 1926 η Συμφωνία των Αθηνών, οι οποίες ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα,  

που, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Μετά την νίκη του κόμματος των 

Φιλελευθέρων, και την εκλογή του Ελ. Βενιζέλου στο αξίωμα του πρωθυπουργού τον 

Αύγουστο του 1928, η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις που κράτησαν δύο 

χρόνια. Κύριος στόχος του Βενιζέλου ήταν η διευθέτηση των οικονομικών διαφορών 

και η αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος μεταξύ των δύο χωρών. 

                                                           
32 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.149 
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Στις 10 Ιουνίου του 1930 υπογράφεται η Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία μεταξύ 

άλλων όριζε ότι οι ανταλλάξιμες περιουσίες περιέρχονταν στην κυριότητα του 

Ελληνικού και Τουρκικού Δημοσίου αντίστοιχα και προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των 

οικονομικών υποχρεώσεων των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. 

Ο συμψηφισμός των ανταλλάξιμων ελληνικών και μουσουλμανικών περιουσιών, 

προκάλεσε αντιδράσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες. Με τη συμφωνία αυτή η κατά πολύ 

μεγαλύτερη περιουσία των ανταλλάξιμων Ελλήνων της Τουρκίας εξισώθηκε με την 

αντίστοιχη περιουσία των μουσουλμάνων της Ελλάδας. Από το εκτιμητικό έργο των 

1.114 Α/θμιων επιτροπών της χώρας προέκυψε ότι η συνολική αξία της  περιουσίας που 

εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες στην Τουρκία ανέρχεται σε 100.625.549.675, ενώ 

αντίθετα η μουσουλμανική περιουσία εκτιμήθηκε σε 12.500.000.000 δραχμές33. Όλα τα 

παραπάνω, σε συνδυασμό και με την παρακράτηση του 25% της προκαταβολής της 

αποζημίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης διακανονισμού των 

προσφυγικών χρεών, απομάκρυνε τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού από την 

εκλογική βάση του κόμματος των Φιλελευθέρων συμβάλλοντας στην ήττα του στις 

εκλογές του 1932 και του 193334. 

  

                                                           
33 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ. 145 

34 Άλκης Ρήγος, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία, 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, 

Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 310-311 και 348-350. Είναι διδακτορική διατριβή "Κοινωνικές διαστάσεις της 

πολιτικής σκηνής στη Β΄ Ελληνική Δημοκρατία (1924 -1935)". 
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5. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Η ταχεία αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων στην Ελλάδα θεωρείται το 

σημαντικότερο επίτευγμα του νέου ελληνικού κράτους. Η δεινή οικονομική κατάσταση 

της χώρας, οι πολιτικές περιστάσεις κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, η 

ελλιπής κρατική οργάνωση και, κυρίως, ο τεράστιος αριθμός των προσφύγων που 

έφθασαν στην Ελλάδα, είναι οι λόγοι για τους οποίους το έργο της αποκατάστασης των 

προσφύγων έχει χαρακτηριστεί «τιτάνιο».  «Η τραγωδία στη Μικρασία έφερε την 

Ελλάδα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη νεότερη ιστορία της. Δεν ήταν μόνο 

το όνειδος της καταστροφής ούτε και η απαγκίστρωση από τις προαιώνιες ελληνικές 

εστίες. Ανέκυπτε κυρίως το ζήτημα της άμεσης περίθαλψης και της παραγωγικής 

εγκατάστασης ενάμισι εκατομμυρίου περίπου προσφύγων, πολλοί από τους οποίους είχαν 

χάσει όλα τους τα υπάρχοντα35».  

Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και 

αποκατάστασης των προσφύγων, ζήτησε τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών 

(ΚΤΕ) 36 . «Από την επομένη της κατάρρευσης της Μικράς Ασίας, η Κ.τ.Ε., 

ευαισθητοποιούμενη από τις σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το πρόβλημα 

των προσφύγων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ’ όλο το βαλκανικό χώρο, ζήτησε 

από τον ανώτατο Επίτροπο F. Nansen να εξετάσει επί τόπου την κατάσταση»37. Ο  

F. Nansen πραγματοποιώντας έναν απολογισμό της αποστολής του, υπογράμμισε την 

αναγκαιότητα ξένου δανεισμού της Ελλάδας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα που προέκυψαν από την άφιξη των προσφύγων. Τον Φεβρουάριο του 1923 

η ελληνική κυβέρνηση αιτήθηκε ηθικής και τεχνικής συμπαράστασης  από την Κ.τ.Ε.. 

Για τον λόγο αυτό διορίστηκαν δύο αντιπρόσωποι με σκοπό την εξέταση της 

κατάστασης στην Αθήνα αλλά και των εγγυήσεων από την πλευρά της ελληνικής 

κυβέρνησης για τον έλεγχο της χρήσης του δανείου. Παράλληλα, αντιπροσωπεία της 

Κ.τ.Ε. ερευνώντας την κατάσταση ετοίμασε σχέδιο για την εγκατάσταση των 

προσφύγων στην Ελλάδα. Οι αναφορές των δύο αποστολών παρουσιάστηκαν σε μια 

ειδική υποεπιτροπή, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και αποτελούνταν από 

αντιπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας και από έναν 

                                                           
35 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης Χείρα βοηθείας: Η συμβολή της Κοινωνίας των Εθνών στο προσφυγικό ζήτημα 

στην Ελλάδα 

36 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, ό.π. 

37 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926, σ.17 
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αντιπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Στις 9 Ιουλίου 1923 η υποεπιτροπή ενέκρινε 

τις βασικές αρχές του σχεδίου αποκατάστασης, την οικονομική ενίσχυση με την 

χορήγηση δανείου και την υλοποίηση του προγράμματος από την Ε.Α.Π. Το 

πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Κ.τ.Ε. και υπογράφτηκε από τα μέλη της και από τον 

Έλληνα εκπρόσωπο στις 29 Σεπτεμβρίου του 1923 στη Γενεύη38. 

Ένας άλλος παράγοντας που έπρεπε να υπολογιστεί ήταν ότι οι πρόσφυγες δεν 

αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο. Ανάμεσά τους υπήρχαν διαφορές κοινωνικής 

προέλευσης, πολιτισμικής παράδοσης, διαλέκτου, ακόμα και γλώσσας, αφού όπως 

αναφέρεται περίπου 100.000 πρόσφυγες ήταν τουρκόφωνοι. Επίσης διακρίνουμε στους 

πρόσφυγες δύο κατηγορίες σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση: 1.τους 

εύπορους Έλληνες της Μικρά Ασίας ή της Ανατολικής Θράκης που κατάφεραν να 

φέρουν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους και 2. όλους εκείνους 

που άφησαν πίσω τις περιουσίες τους και έπρεπε να στήσουν τη ζωή τους από την 

αρχή. Η πρώτη κατηγορία ενσωματώθηκε με γρήγορους ρυθμούς στο νέο τόπο 

εγκατάστασής και αναμείχθηκε με τους γηγενείς. Η δεύτερη όμως, που αντιπροσώπευε 

και τη μεγάλη μάζα των προσφύγων, δυσκολεύτηκε να αφομοιωθεί39.  

Αλλά και οι πρόσφυγες εξέφραζαν συχνά παράπονα για την στάση του κράτους αλλά 

και για την αντιμετώπιση που είχαν από τους γηγενείς. Κατηγορούσαν το ελληνικό 

κράτος: 

� ότι με την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής της Λωζάνης 40  και το 

ελληνοτουρκικό Σύμφωνο41 το 1930 παραβίαζε βασικά δικαιώματά τους 

                                                           
38 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π., σ.18 

39  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες που βρίσκονται στο 

παράρτημα της εργασίας. 

40  Πελαγίδης Σ.(1989), Μέτρα και αντίμετρα μετά την Ελληνοτουρκική Σύμβαση της Ανταλλαγής, 

Μεκεδονικά, (27), σσ. 121-143. Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λωζάνης. Έξι 

μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η 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 θα ίσχυε τόσο γι' αυτούς 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). 

Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και 

της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση 

ανταλλαγής: 
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� ότι αποζημιώθηκαν μόνο κατά ένα μέρος για την περιουσία που εγκατέλειψαν 

στις πατρίδες τους 

� ότι η ανταλλάξιμη περιουσία δεν περιήλθε στα χέρια τους. Παρά την ύπαρξη 

νόμων -ήδη πριν από το 1922- που απαγόρευαν τη μεταβίβαση της 

μουσουλμανικής ακίνητης ιδιοκτησίας, η έλλειψη κτηματολογίου, η ανυπαρξία 

τίτλων ιδιοκτησίας και η δυσκολία στην οριοθέτηση ή την περίφραξή της, 

συνέβαλαν στο να περιέλθουν εκτάσεις που ανήκαν στην ανταλλάξιμη 

περιουσία στα χέρια των γηγενών. Αλλά και το ίδιο το κράτος κάποιες φορές 

παραχώρησε ανταλλάξιμη περιουσία σε έλληνες ακτήμονες ή σε ευαγή 

ιδρύματα42. 

 

5.1 Οι κρατικοί και διεθνείς μηχανισμοί για την αποκατάσταση των 

προσφύγων 

Στις 3 Νοεμβρίου 1922 η Πολιτεία αποφασίζει την ίδρυση του Ταμείου Περιθάλψεως 

Προσφύγων (Τ.Π.Π.). Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο κρατικό όργανο το οποίο 

στελεχώνεται από Έλληνες, μεταξύ των οποίων και πρόσφυγες. Το ταμείο αναλαμβάνει 

παράλληλα με το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως την κατασκευή 

οικημάτων για τη στέγαση των προσφύγων. Το Τ.Π.Π. διαλύεται το Μάιο του 1925, 

                                                                                                                                                                          

• θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θα 

εγκαθίσταντο, 

• είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους, 

• είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως αποζημίωση περιουσία 

ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας, 

• θα διευκολύνονταν στη μετακίνηση τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής  

41 Ό.π., στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρα που αποτελούσε το οικονομικό 

σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σημεία του ήταν: 1.Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων 

ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων», 

2.Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι ελληνικές στην Τουρκία 

περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και Τουρκικού Δημοσίου, αντίστοιχα. 3. Προέβλεπε 

αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε 

στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους με το Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, το 

Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών και τη Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και 

ναυτιλίας. Με την τελευταία αυτή σύμβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός από τα 

δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (με κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος του άλλου 

κράτους. 

42 http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=3665 
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εξαιτίας της ίδρυσης –ήδη από το 1923- της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

(Ε.Α.Π.). Πρόκειται για έναν αυτόνομο και ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος 

αναλαμβάνει τη διαχείριση των πόρων του δανείου της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.τ.Ε.) 

προς την Ελλάδα και έχει την κύρια ευθύνη της αποκατάστασης των προσφύγων. 

Απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, από τα οποία τα δύο διορίζει η ελληνική κυβέρνηση με 

τη συγκατάθεση του συμβουλίου της Κ.τ.Ε., ενώ τα υπόλοιπα υποδεικνύει το 

Συμβούλιο της Κ.τ.Ε.43. 

Ωστόσο οι μεταβολές του πληθυσμού - ως αποτέλεσμα της εισροής των προσφύγων - 

δημιούργησαν βασικό κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα, το οποίο επικεντρώθηκε κυρίως 

στο θέμα της κατοικίας. Το κράτος θέτει σε λειτουργία νέους μηχανισμούς 

οικοδόμησης, στα πλαίσια της οποίας ξεκινά στην χώρα για πρώτη φορά η παραγωγή 

κατοικίας μέσω της οργανωμένης δόμησης. Συγκεκριμένα αρχικά ιδρύει το Ταμείο 

Περιθάλψεως Προσφύγων (1922 – 1924) και την «Επιτροπή Αποκατάστασης 

Προσφύγων» (1923 – 1930), τα προγράμματα των οποίων τελικά ανέλαβε το 

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (1933 – 1940). 

Η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων προτείνει την ίδρυση ενός αυτόνομου 

οργανισμού, υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών, ο οποίος θα αναλάβει το έργο 

της αποκατάστασης των προσφύγων. Στα πλαίσια αυτά ιδρύεται η ΕΑΠ, η οποία θα 

αναλάβει επίσημα το έργο της αγροτικής και αστικής αποκατάστασης από τον 

Ιανουάριο του 1924 μέχρι και το Δεκέμβριο του 1930 44. (πρωτόκολλο της Γενεύης) 

Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης ανέλαβε το 

Υπουργείο Περιθάλψεως, το οποίο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που 

δημιουργήθηκαν, ενισχύθηκε με έκτακτο προσωπικό. Το Ταμείο Περιθάλψεως 

Προσφύγων ιδρύεται το Νοέμβριο του 1922 ως ΝΠΔΔ. Σχεδόν ταυτόχρονα, με το νόμο 

«Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων» που δημοσιεύτηκε στις 

1.11.1922, επιτάσσονται συνολικά περίπου 8.000 κενά ακίνητα. Βάσει αυτού του 

νόμου, οι ιδιοκτήτες πολλών κατοικιών υποχρεώνονταν να φιλοξενήσουν για αρκετό 

χρονικό διάστημα από μία –τουλάχιστον- οικογένεια προσφύγων, έναντι αποζημίωσης 

που θα τους δινόταν από το κράτος. Το μέτρο επεκτείνεται σύντομα και στα ευρύχωρα 

ακίνητα, στα οποία κατοικούν μικρές οικογένειες. Οι εφημερίδες κάνουν έκκληση στο 
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44 Ε. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία 1923-1930, σ.22 



40 

αίσθημα αλληλεγγύης των Ελλήνων. Οι μικρές αποζημιώσεις και οι καθυστερήσεις 

καταβολής σε συνδυασμό με τις τριβές που δημιουργεί η υποχρεωτική συγκατοίκηση, 

αποτέλεσαν αίτια δημιουργίας κλίματος δυσαρέσκειας45. 

Τον Οκτώβρη του 1922 η εφημερίδα «Εμπρός» περιγράφει την κατάσταση που 

επικρατεί στη Φλώρινα με την άφιξη των πρώτων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και 

επικρίνει την άρνηση των γηγενών να προσφέρουν στέγη στους πρόσφυγες: 

«Καραβανιαίς καραβανιαίς μας κουβαλούνται στην πόλη μας οι πρόσφυγες. Επιτροπαί 

και υποεπιτροπαί κατηρτίσθησαν διά την περίθαλψιν και στέγασιν των θυμάτων της 

τουρκικής θηριωδίας. Απροθυμία εξεδηλώθη εκ μέρους των ιδιοκτητών οικιών και δη 

χριστιανών, ως προς την διάθεσιν των περισσευόντων δωματίων και όχι μόνον 

απροθυμία αλλά και κάτι χειρότερον, όπερ αποφεύγομε να χαρακτηρίσομεν. Καταφεύγουν 

δηλονότι εις διάφορα τεχνάσματα, ίνα παριστάνουν στα μέλη της αρμοδίας Επιτροπής ότι 

το σπίτι τους δεν χωράει. Ένα από τα τεχνάσματά των αυτά είναι και οι εικονικοί 

ενοικιαστές[…]. Η τοιαύτη διαγωγή των ιδιοκτητών μαρτυρεί αναισθησίαν και έλλειψιν 

ανθρωπισμού. Οι τοιούτοι ιδιοκτήται πρέπει να κατανοήσουν καλώς ότι η επιτέλεσις ενός 

καθήκοντος, όταν δεν γίνεται αφ’εαυτής, επιβάλλεται. Και αι περιστάσεις συγχωρούν 

πάσαν βίαν και παν μέτρον…»46. 

Το μέτρο όμως της επίταξης δε θα μπορέσει να καλύψει εξ ολοκλήρου τις στεγαστικές 

ανάγκες των προσφύγων, γι’ αυτό αποφασίζεται να ανατεθεί η κατασκευή 

καταλυμάτων στο Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, το οποίο επιχορηγείται από το 

κράτος υπό μορφή δανείου. Το Ταμείο διαχειρίζεται ποσά που προέρχονται από 

εράνους, δωρεές και κληροδοτήματα. Συνολικά το ΤΠΠ αναλαμβάνει το έργο της 

αστικής αποκατάστασης, ενώ το υπουργείο Γεωργίας ασχολείται με την αποκατάσταση 

των αγροτών προσφύγων. 

Παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα και το Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο στο 

διάστημα 1922-1924 κατασκευάζει 18.337 οικήματα,  ενώ ήδη από το 1923 

στελεχώνεται η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, που θα επιτελέσει και το 

συνολικό έργο τόσο της αστικής όσο και της αγροτικής προσφυγικής αποκατάστασης. 

Η ίδρυση της ΕΑΠ αποτελεί ουσιαστικά την εγγύηση που απαιτεί η Κοινωνία των 

Εθνών για να χορηγήσει στην ελληνική κυβέρνηση δάνειο για την αποκατάσταση των 
                                                           
45  Ε. Γαβρά, Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί του χώρου στην Ελλάδα, Οι πρόσφυγες στη 

Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιοΐα, Αθήνα, σ.212 

46 Εφ. Εμπρός, αρ. φ. 33, 4.10.1922 
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προσφύγων.  Η διοίκηση της ΕΑΠ υπάγεται κατά το ήμισυ στη δικαιοδοσία της 

Κοινωνίας των Εθνών  και κατά το άλλο ήμισυ στο ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με τη 

ιδρυτική σύμβαση, το κεντρικό συμβούλιο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων αποτελούνταν από τέσσερα μέλη: πρόεδρο Αμερικανό, αντιπρόεδρο 

Ευρωπαίο και δύο Έλληνες. Την προεδρία αναλαμβάνει άτομο που υπάγεται στη 

δικαιοδοσία των ΗΠΑ, ένα μέλος διορίζεται από την ΚΤΕ και δύο μέλη από την 

ελληνική κυβέρνηση με σύμφωνη γνώμη της ΚΤΕ. Έτσι η Επιτροπή αποτελείται από 

τον Morgenthau και τον Kabel, ενώ από ελληνικής πλευράς από τον Στέφανο Δέλτα και 

τον Περικλή Αργυρόπουλο. 

Η ΕΑΠ επιδιώκει αρχικά να ασχοληθεί με την αγροτική αποκατάσταση, τουλάχιστον 

ως το 1927, ωστόσο στη συνέχεια αναδεικνύεται κύριος ρυθμιστής της αστικής 

εγκατάστασης. Μέχρι το 1930 σε σύνολο 27.456 κατοικιών σε 125 αστικούς 

συνοικισμούς αντιπαρατίθενται 129.934 κατοικίες σε 2.089 αγροτικούς συνοικισμούς. 

Απ΄ αυτές η ΕΑΠ μόνη της έχει κατασκευάσει τις 52.561. Συνεχίζοντας το έργο του 

ΤΠΠ, από το 1924 ξεκινά η ΕΑΠ ένα σύστημα εκμίσθωσης των κατοικιών, το οποίο 

ένα χρόνο αργότερα θα επεκταθεί και σε πωλήσεις. Η προώθηση των αποζημιώσεων με 

τη μεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ανακουφίζει τους πρόσφυγες. Οι 

πρόσφυγες αντιδρούν με το να μην πληρώνουν το ενοίκιο ή τις μηνιαίες δόσεις των 

κατοικιών τους, και με τις κατοικίες της να μένουν απούλητες ή να καταλαμβάνονται. 

Η ΕΑΠ ευελπιστεί πως το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων θα χρησιμοποιηθεί για 

την εξόφληση των κατοικιών, κάτι που ωστόσο δε συμβαίνει πάντα47.  

Για την αποκατάσταση των προσφύγων από την ΕΑΠ κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι 

παρακάτω παράμετροι:  

1.Η διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες».  

Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων σε αγροτική και αστική. Στα 

πλαίσια της πρώτης εξασφάλιζε στους πρόσφυγες στέγη και κλήρο στην ύπαιθρο, ενώ 

στα πλαίσια της δεύτερης, στέγη. Βασικός στόχος ήταν να αποκτήσουν οι πρόσφυγες 

απασχόληση ίδια ή συναφή με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους. Για τον λόγο αυτό 

έγινε προσπάθεια από την ΕΑΠ να εγκατασταθούν γεωργοί πρόσφυγες στα μέρη, όπου 

θα μπορούσαν να καλλιεργούν προϊόντα παρόμοια με αυτά της πατρίδας τους. 

Καλλιεργητές δημητριακών εγκαταστάθηκαν σε πεδινά μέρη της Μακεδονίας και της 
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Δυτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, 

αμπελουργοί στην Κρήτη και σηροτρόφοι στο Σουφλί.  

2.Ο τόπος προέλευσης. 

Κύρια επιδίωξη της ΕΑΠ ήταν η εγκατάσταση των προσφύγων που προέρχονταν από 

τον ίδιο οικισμό ή έστω την ευρύτερη περιοχή του να εγκατασταθούν μαζί στο 

ελληνικό έδαφος. Σ’ αυτό οφείλονται και τα τοπωνύμια Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, 

Νέα Μουδανιά. Ωστόσο, σε λίγες κοινότητες κατέστη αυτό δυνατό, δεδομένου ότι οι 

περισσότερες εγκαταστάσεις περιλάμβαναν πρόσφυγες διαφορετικής προέλευσης. 

3.Οι αντικειμενικές συνθήκες.  

Μολονότι οι περισσότεροι πρόσφυγες ασκούσαν στην πατρίδα τους «αστικά» 

επαγγέλματα, σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία-βιομηχανία, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος 

στη γεωργία, επειδή: 

•υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα, κυρίως στη Μακεδονία,  

•η αγροτική αποκατάσταση ήταν πιο γρήγορη και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες, 

• η ελληνική οικονομία βασιζόταν στη γεωργική παραγωγή, 

•αποφεύγονταν οι κοινωνικές αναταραχές με τη δημιουργία γεωργών μικροϊδιοκτητών 

αντί εργατικού προλεταριάτου48. 

 

5.2 Η αγροτική αποκατάσταση 

Στα πλαίσια της αγροτικής αποκατάστασης, που στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν έργο 

της ΕΑΠ, η εγκατάσταση των προσφύγων γινόταν σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε 

νέους συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά και σε νέους, αμιγώς προσφυγικούς 

συνοικισμούς. Κύριος στόχος της  ήταν η δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών. 

Ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, την ποιότητα του εδάφους, το είδος 

της καλλιέργειας και τη δυνατότητα άρδευσης, ο παραχωρούμενος κλήρος διέφερε. 

Στους πρόσφυγες παραχωρούνταν στέγη, εργαλεία, σπόροι, λιπάσματα και ζώα49. Ένα 
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από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της εγκατάστασης των προσφύγων είναι η 

γρήγορη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου. Στη δυτική Μακεδονία παρατηρείται η 

μεγαλύτερη άνοδος50.  

 

5.3 Η αστική αποκατάσταση 

Για τις ελληνικές κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου «αστοί» πρόσφυγες θεωρούνταν «οι 

διαμένοντες προ της προσφυγίας των εις αστικά κέντρα και οι ασχολούμενοι με αστικά 

επαγγέλματα». Η επιτυχία της αστικής αποκατάστασης προϋπέθετε την εξεύρεση λύσης 

στα δύο μεγάλα προβλήματα, αυτό της στέγασης και αυτό της απασχόλησής τους. Από 

την ΕΑΠ δόθηκε πρωτίστως μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαγγελματική 

απορρόφηση των προσφύγων και σε δεύτερη φάση στη στέγαση των προσφύγων. Οι 

πρόσφυγες της πόλης έπρεπε να εγκατασταθούν κάπου όπου θα ήταν σε θέση να 

συνεχίσει την εξάσκηση του δικού του ή κάποιου επαγγέλματος παρόμοιου με αυτό που 

εξασκούσε στην πατρίδα του, σύμφωνα με όσα όριζε το Πρωτόκολλο της Γενεύης. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις και η ΕΑΠ φρόντισαν για τον έλεγχο της απασχόλησης των 

προσφύγων που εγκαταστάθηκαν μετά το 1922 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι έγινε 

προσπάθεια να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες όχι απρογραμμάτιστα, αλλά βάσει ενός 

σχεδίου που στόχευε στην «τοποθέτηση προσφύγων […] εχόντων τοιαύτας ασχολίας και 

επαγγέλματα, ώστε να δύνανται τάχιστα, επιδιδόμενοι εις ταύτα, να καταστώσι 

παραγωγικοί και αυτάρκεις». Ωστόσο φαίνεται πως στην πράξη εφαρμόστηκε  

«απροσάρμοστος εγκατάστασις», αφού η εγκατάσταση των προσφύγων σε 

συνοικισμούς πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και με βάση την 

εξυπηρέτηση των αναγκών που υπήρχαν. Σημαντικό σημείο τριβής ανάμεσα στους 

πρόσφυγες και τις ελληνικές κυβερνήσεις αποτέλεσε το γεγονός ότι παρά τις απαιτήσεις 

των προσφύγων, η αποκατάσταση και τα όσα εντάσσονταν σε αυτήν από πλευράς 

παροχών δε θεωρήθηκαν σε καμία περίπτωση από τον πολιτικό κόσμο «δώρο» του 

ελληνικού Δημοσίου προς τους πρόσφυγες. Τους δημιουργούσε αντίθετα σημαντικές 

και ρητά διατυπωμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Οι πρόσφυγες  περίμεναν δωρεάν 

στέγαση με έξοδα της κυβέρνησης. Αντίθετα, για το ελληνικό Δημόσιο ήταν αυτονόητη 

η αντίληψη που εξέφρασε το 1933 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, απευθυνόμενος στους 

πρόσφυγες για το ζήτημα των χρεών τους: «Αλλά να είμαστε εξηγημένοι. Αναθεώρησις 
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δε σημαίνει χάρισμα», αρχή η οποία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τα δύο μεγάλα 

κόμματα. Το ζήτημα των προσφυγικών χρεών απασχόλησε τις ελληνικές κυβερνήσεις 

άλλοτε με τη μορφή απειλών των προσφύγων για αποχή από τις εκλογικές 

αναμετρήσεις, όπως συνέβη το 1926, άλλοτε με απόπειρες σχηματισμού προσφυγικών 

κομμάτων που θα λειτουργούσαν σαν μοχλός πίεσης για την προώθηση των 

προσφυγικών συμφερόντων και άλλοτε με τη μορφή υποσχέσεων για λύση του 

προβλήματος των χρεών51. 

Η αστική αποκατάσταση, η οποία περιλάμβανε μόνο στέγαση και όχι πρόνοια για 

εύρεση εργασίας, συνάντησε περισσότερες δυσκολίες από την αγροτική. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης «Η αστική αποκατάσταση όμως 

αποδεικνύονταν αφάνταστα δύσκολη στην πράξη, καθώς οι αστοί αποτελούσαν το 42% 

των προσφύγων, ενώ στην Ελλάδα ο αστικός πληθυσμός δεν ξεπερνούσε το 23%»52. Ο 

μεγάλος αριθμός των προσφύγων, ο περιορισμένος αριθμός ανταλλάξιμων 

μουσουλμανικών σπιτιών και η καθυστέρηση οικιστικών προγραμμάτων του κράτους, 

λόγω των πολιτικών ανωμαλιών και της κακής οικονομικής κατάστασης κατά τις 

δεκαετίες του 1920 και του 1930, είναι οι λόγοι που εξηγούν την παραπάνω κατάσταση. 

Οι περισσότεροι πρόσφυγες στις πόλεις τα πρώτα χρόνια εργάζονταν περιστασιακά. 

Κάποιοι απασχολούνταν ως εργάτες και χτίστες κάνοντας «μεροκάματα» στις 

οικοδομές, άλλοι δούλευαν σε εργοστάσια και βιοτεχνίες και τέλος μια μερίδα 

προσφύγων εργάζονταν ως πλανόδιοι μικροπωλητές και μικροκαταστηματάρχες. 

Υπάρχουν και αυτοί που εργάστηκαν ως ναυτεργάτες και εργάτες σε δημόσια έργα-

αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, διάνοιξη δρόμων, κατασκευή ή επέκταση 

λιμανιών. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος και λιγότερο η 

ΕΑΠ. Από την τελευταία δόθηκε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό 

επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως η ταπητουργία. 
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5.4 Το Νομοθετικό πλαίσιο – Τα Διατάγματα - Ο Νόμος 6076 

Το Νομοθετικό Διάταγμα «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους 

και οικοδομής αυτών», το οποίο θεσπίστηκε λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στα 

1923, αμέσως μετά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 1922-1923, έμελε να αποτελέσει το 

γενικό πλαίσιο άσκησης πολεοδομικής πολιτικής για τη χώρα. Πρόκειται για το 

διάταγμα της 17-7-1923 το οποίο, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα, καθορίζει μέχρι και σήμερα ότι «πάσα πόλις και κώμη του Κράτους, 

δέον να διαρρυθμίζεται και να αναπτύσσεται βάσει ορισμένου εγκεκριμένου κατά τας 

διατάξεις του παρόντος διατάγματος σχεδίου, εξασφαλίζοντας την θεραπεία των 

προβλεπομένων αυτής αναγκών κατά τους υπό της υγιεινής, της ασφαλείας, της 

οικονομίας και της αισθητικής επιβαλλόμενους όρους». Συμπληρωματικά προς αυτό, οι 

νόμοι και τα διατάγματα του 1925, του 1927 και του 1929 «περί ευθυνών κατοικιών», ο 

Νόμος 3875/1929 «περί συστάσεως οικοδομικών Συνεταιρισμών Αστών Προσφύγων» 

και ο Νόμος 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατά ορόφους», αποτελούν τα κυριότερα 

θεσμικά εργαλεία άσκησης πολεοδομικής πολιτικής της περιόδου μετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση των προσφύγων53. 

Η γνώση των σημαντικότερων σημείων του Νόμου 6076, βάσει του οποίου 

πραγματοποιήθηκε το έργο της αποκατάστασης αποτελούν προϋπόθεση για την 

ερμηνεία των γραφημάτων που ακολουθούν. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως της 

20ης Μαρτίου του 1934, που ερμήνευε το Νόμο 6076 «Περί αστικής αποκαταστάσεως 

προσφύγων» ισχύουν τα εξής: 

• Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Νόμου 6076 πρόσφυγες που μπορούν να τύχουν 

αστικής αποκατάστασης είναι οι «ομογενείς, ήτοι Έλληνες το γένος και Έλληνες 

υπήκοοι είτε διατηρούντες την ην είχον Ελληνικήν υπηκοότητα εν τη τέως 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε κτησάμενοι ταύτην νομίμως μετά την προσφυγήν 

των, καταφυγόντες δ΄ εις το ελεύθερον Κράτος μετά την 18ην Σεπτεμβρίου 1912 

οπότε ήρξατο ο Βαλκανικός Πόλεμος και συνεπεία των πολεμικών γεγονότων ή της 

συμβάσεως περί ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών». Εξαιρούνται οι 

«αποδεδειγμένως πλούσιοι πρόσφυγες κατ΄ ελευθέραν ημών κρίσιν». 

                                                           
53 https://www.technologismiki.com/nomos/n_3741_1929.php, (Ανακτήθηκε 20 Σεπτεμβρίου 2016) 
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• Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου 6076 αποκατάσταση θεωρείται η 

παραχώρηση «επί πωλήσει ή μισθώσει ενός οικήματος ή καταστήματος ή 

οικοπέδου ή η παραχώρησις της δωρεάν χρήσεως των αυτών ακινήτων». 

Επιτρεπόταν να συγχωνευτούν σε μια «δύο συνεχόμεναι κατοικίαι αποτελούμεναι εξ 

ενός δωματίου μόνον, άνευ ετέρου βοηθητικού χώρου». Το μέτρο αυτό θα ισχύει 

αυστηρά μόνο για τις πολυμελείς οικογένειες. 

• Δεν αντίκειται η επαγγελματική αποκατάσταση στο χώρο στον οποίο γίνεται και 

αστική στέγαση. 

• Έχουν δικαίωμα αστικής αποκατάστασης οι οικογένειες που αποτελούνται από δύο 

τουλάχιστον άτομα, τα οποία συνδέονται με συγγένεια μέχρι και δευτέρου βαθμού. 

Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα και δεν 

έχουν αδέρφια. 

• Τα τιμήματα ή μισθώματα των παραχωρούμενων ακινήτων πρέπει-σύμφωνα με τον 

Νόμο 5952- να εξοφληθούν εντός πέντε ετών, αν πρόκειται για οικόπεδο και εντός 

δεκαπέντε ετών, αν πρόκειται για οίκημα ή κατάστημα. Στην περίπτωση που η 

παραχώρηση έγινε μετά την 1η Σεπταμβρίου του 1933, γίνεται έκπτωση 30%. Αν ο 

αγοραστής προτίθεται να προκαταβάλλει ολόκληρο το ποσό τότε έχει έκπτωση 

40%, ενώ αν επιθυμεί την εξόφληση με δόσεις - μέχρι 3 - έχει επιπλέον έκπτωση 

10% στο υπόλοιπο ποσό. Η ίδια έκπτωση ισχύει και για τα ακίνητα που θα 

αγοραστούν από την Εθνική τράπεζα. Αν όμως η αποπληρωμή του ποσού γίνει σε 

δόσεις, τότε ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει τους τόκους, που θα καταβάλλει το 

Κράτος στην Εθνική Τράπεζα κατά την δεκαπενταετία της εξοφλήσεως. Στην 

περίπτωση καθυστέρησης του των δόσεων καταβάλλεται «τόκος υπερημερίας 30% 

επί του αντιπροσωπεύοντος ταύτας ποσού». Για ληξιπρόθεσμες δόσεις 

παραχωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 1η Σεπτεμβρίου του 1933 ο τόκος 

υπερημερίας θα είναι 12%. 

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση ακινήτου, όπως ορίζονται 

από το άρθρο 6 του Νόμου είναι τα εξής: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι «τόσον ατομικώς ο δηλών όσον 

και τα μέλη της οικογενείας του, δεν εδηλώθησαν ως μέλη ετέρας οικογενείας 

οπωσδήποτε αποκατασταθείσης». Η υπεύθυνη δήλωση δεν αφορά τις γυναίκες 

που παντρεύτηκαν μετά την προσφυγή τους στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπεται 

να έχουν δηλωθεί πριν το γάμο τους ως μέλη άλλης οικογένειας. 
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3. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου προσφυγικού σωματείου.  

4. Πιστοποιητικό εγγραφής των αγοριών στο Μητρώο του Δήμου ή της 

Κοινότητας. 

5. Πιστοποιητικό ακτημοσύνης «εφόσον υπάρχουσιν υπόνοιαι ότι ο αιτών την 

παραχώρησιν κέκτηται έτερον ακίνητον». 

Τα δικαιολογητικά αυτά θα υποβάλλονται στο Υπουργείο ή στις Γενικές Διοικήσεις και 

θα παραπέμπονται στη συνέχεια στα αρμόδια Συμβούλια Πρόνοιας και Στεγάσεως. Αν 

εγκριθεί η παραχώρηση ή η μίσθωση του ακινήτου, οφείλει ο ενδιαφερόμενος να 

καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος προκαταβολή ως εγγύηση. 

• Απαγορευόταν η μεταβίβαση χρήσης της κατοικίας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε 

άλλα πρόσωπα.  Ο κάτοχός της οφείλει να τη διατηρεί στην κατάσταση στην οποία 

ήταν, όταν την παρέλαβε. 

• Με την καταβολή της πρώτης δόσης εκδίδεται το προσωρινό παραχωρητήριο, ενώ 

το οριστικό θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του τιμήματος του ακινήτου και την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

• Στην περίπτωση θανάτου του αγοραστού τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

μεταβιβάζονται στους κληρονόμους. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος 

2. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή για την 

οικογενειακή κατάσταση του πρόσφυγα 

3. Πιστοποιητικό από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο να 

βεβαιώνεται ότι δεν έχει αφήσει διαθήκη 

4. Αντίγραφον της οικίας πράξεως του γραμματέα Πρωτοδικών ή του 

Συμβολαιογράφου, στην περίπτωση που κάποιος από τους κληρονόμους θέλει 

να παραιτηθεί από την κληρονομιά. 

Όταν ο αποθανών έχει αφήσει διαθήκη απαιτούνται: 

1. Αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαθήκης και της πράξης δημοσίευσης. 

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών, στο οποίο να 

βεβαιώνεται ότι δεν έχει προσβληθεί η διαθήκη. 
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 Ειδικότερα: 

• Δεν επιτρέπεται να έχει κάποιος στην κατοχή του δύο ακίνητα κρατικά ή ένα 

κρατικό ακίνητο το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί και ένα ιδιωτικό. 

• Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ακινήτου σε άτομα, τα οποία έχουν καταδικαστεί 

για παραβάσεις. 

• Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδου ακάλυπτου. Αν κάποιοι 

πρόσφυγες δεν είναι σε θέση να χτίσουν οίκημα στο οικόπεδο που τους 

παραχωρήθηκε, πρέπει να παραιτηθούν του δικαιώματός τους, ώστε το οικόπεδο 

να περιέλθει στο Υπουργείο για την ανέγερση συνοικισμών, ή να παραχωρηθεί σε 

άλλους πρόσφυγες που μπορούν να χτίσουν. 

• Τα διατιθέμενα από το υπουργείο οικήματα, καταστήματα και οι οικοδομές 

απαλλάσσονται για μια εικοσαετία, από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης 

από κάθε δημόσιο ή δημοτικό φόρο οικοδομών.  

Την εγκύκλιο υπογράφει  στις 20 Μαρτίου του 1934 ο Υπουργός Ι. Μακρόπουλος, ο 

τμηματάρχης Μιχ. Πασχόπουλος και ο Διευθυντής Δ. Φραγκόπουλος. 
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6. Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

6.1 Περιγραφή του τόπου προέλευσης 

Η Κιουτάχεια –στα τούρκικα: Kütahya- είναι πόλη της βορειοδυτικής ασιατικής 

Τουρκίας. Βρίσκεται στη μικρασιατική χερσόνησο και συγκεκριμένα στην περιοχή της 

αρχαίας Φρυγίας. Η περιοχή πήρε την ονομασία Φρυγία από τους Θρακομακεδόνες 

Βρύγες που μετανάστευσαν εκεί. Κτίσθηκε κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα από τον Θρακικής 

καταγωγής βασιλιά των Φρυγών, Κότυο. Αρχικά η πόλη ονομαζόταν   Κοτύαιον, ή 

Κοτυάειον, πιθανώς από τον ηγεμόνα Κότυo54. 

Από το 1923 είναι πόλη και νομός. Περιβάλλεται από τους νομούς: Προύσσας, 

Μπιλετζίκ, Εσκί Σεχίρ, Αφιόν, Ουσάκ, Μαγνησίας και Μπαλικεσίρ. Έχει έκταση 

11τ.χλμ. και πληθυσμό 248.054 (σύμφωνα με την απογραφή του 2012). Περιβάλλεται 

από τα όρη Μουράτ, Σαπχανέ και Εγρί-γκιοζ.  Έχει τον ποταμό Σαγγάριο και τους 

παραποτάμους του, Πορσούκ, Σίμαβ και Κατζά τσάι και τη λίμνη Σίμαβ.   

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Κιουτάχεια είχε πληθυσμό 22.000 κατοίκους, από τους 

οποίους οι 14.000 Τούρκοι, οι 5.000 Έλληνες και οι 3.000 Αρμένιοι. Οι Έλληνες της 

Κιουτάχειας είχαν δύο εκκλησίες, μια αστική σχολή αρρένων, ένα θηλέων και πολλά 

δημοτικά σχολεία. Διοικητικά υπαγόταν στην Προύσα, ενώ εκκλησιαστικά στη 

μητρόπολη της Άγκυρας55. 

Η πόλη της Κιουτάχειας είναι χτισμένη σε ελαφρώς επικλινές έδαφος. Περιβάλλεται 

από διπλό παλιό τείχος με πύργους και κοντά του υπάρχει βυζαντινό φρούριο, που 

δεσπόζει στην πεδιάδα. Λόγω της θέσης της-αποτελούσε διασταύρωση πολλών 

αρχαίων σημαντικών οδών-η Κιουτάχεια έπαιξε σημαντικό ιστορικό ρόλο από την 

αρχαιότητα μέχρι και το 1922, ειδικότερα για τους Έλληνες. 

Εκτός από την εμπορική και στρατιωτική σημασία της,  η πόλη της Κιουτάχειας 

απέκτησε μεγάλη φήμη από τις αρχές του 17ου αιώνα ως κέντρο αγγειοπλαστικής και 

κεραμικής. Οι εργάτες της τέχνης αυτής ήταν Τούρκοι, Πέρσες, Έλληνες και Αρμένιοι. 

Τα κεραμικά της, που είναι γνωστά ως «κιουτάχειες» βρίσκονται σε μουσεία της 

Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

                                                           
54 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.15-16  

55 Κ. Χατζηαντωνίου, Μικρά Ασία Νεότερη Ιστορία (1453- 1919), σ.71  
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Σήμερα στη παλιά πόλη υπάρχουν ακόμη παλιές ξύλινες οικοδομές της Οθωμανικής 

περιόδου, ενώ αντίθετα στη νέα σύγχρονη πόλη υφίστανται μεγάλες πλατείες και νέοι 

οικισμοί με σύγχρονες οικοδομές. Σημαντικό επίσης είναι το Πανεπιστήμιο της 

Κιουτάχειας καθώς και το Μουσείο κεραμικής τέχνης, στο οποίο υπάρχουν πολλά 

αξιόλογα εκθέματα. 

 

6.2 Κιουτάχεια-Ιστορικό πλαίσιο 

6.2.1 Τα ιστορικά γεγονότα στην πόλη της Κιουτάχειας το 1921-1922 

Στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας  πραγματοποιήθηκε στην πόλη της 

Κιουτάχειας-συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου του 1921-μεταξύ ελληνικών και τουρκικών 

δυνάμεων η περίφημη μάχη του Κοτυαίου, η οποία και κατέληξε στην απελευθέρωσή 

του από την ελληνική Στρατιά. Στις 3 Ιουλίου το Γ΄ Σώμα Στρατού έφτασε σε 

απόσταση 30 χιλιομέτρων βορειοδυτικά από την Κιουτάχεια και έδωσε μάχη με ισχυρές 

τουρκικές δυνάμεις που κατείχαν την οχυρωμένη τοποθεσία στα δυτικά της πόλης. 

Τελικά κατόρθωσε να απωθήσει τους αμυνόμενους και το ίδιο βράδυ στάθμευσε σε 

απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Κιουτάχεια. Στις 4 Ιουλίου το Β΄ Σώμα Στρατού 

έφτασε στα ανατολικά του Κοντάκ Δάγ χωρίς να συναντήσει εχθρό, παράλληλα το 

απόσπασμα της 9ης μεραρχίας κατέλαβε την Κιουτάχεια ενώ το Γ΄ Σώμα Στρατού 

κατέλαβε το Εσκί Σεχίρ. 

Στις 15 Ιουλίου συνήλθε στην πόλη της Κιουτάχειας το ελληνικό πολεμικό συμβούλιο, 

το οποίο αποφάσισε την καταδρομική προέλαση των ελληνικών δυνάμεων προς την 

Άγκυρα με σκοπό την καταστροφή των εκεί εχθρικών αποθεμάτων. Σ΄ αυτήν πήραν 

μέρος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Β.Δούσμανης, ο Ξ. Στρατηγός, ο Παπούλας, ο 

Πάλλης, ο πρωθυπουργός Δ. Γούναρης και ο υπουργός Στρατιωτικών Ν. Θεοτόκης. Το 

μεγάλο πολεμικό συμβούλιο της Κιουτάχειας έληξε με την υιοθέτηση του υπομνήματος 

του Ελληνικού Επιτελείου. Ως ημερομηνία έναρξης της προέλασης ορίστηκε η 1η 

Αυγούστου 1921 και αποφασίστηκε ότι το βράδυ της 31ης Ιουλίου όλες οι μονάδες που 

θα συμμετείχαν στη νέα προέλαση θα έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις εξορμήσεώς 

τους. 
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6.2.2 Η ελληνική κοινότητα της Κιουτάχειας-«Κιόσκι μαχαλεσί» 

Η Μαρία Ράλλη-Υδραίου στο βιβλίο της «Η Πατρίδα μου η Κιουτάχεια»  περιγράφει 

με παραστατικό τρόπο τις κατοικίες στην ελληνική κοινότητα της Κιουτάχειας: «Τα 

σπίτια της πόλης είναι ξύλινα και με πλίνθους από πηλό και με τσατμάδες, διώροφα ή 

τριώροφα, κολλητά το ένα με το άλλο, χωρίς πρασιές. Τα παράθυρα είναι καφασωτά. Η 

κυρία είσοδος δίφυλλη για να μπορούν να μπαίνουν μέσα τα κάρα, τα υποζύγια και οι 

άμαξες. Στο ισόγειο της οικίας υπήρχαν στάβλοι για τις αγελάδες και τα βουβάλια, αυλή 

για τις άμαξες, φούρνος, πλυντήριο(δωμάτιο), τουαλέτα εξωτερική και άλλοι βοηθητικοί 

χώροι.Υπάρχουν δύο αίθουσες υποδοχής, η ανατολίτικη, με τα χαλιά στους τοίχους και 

στα πατώματα, τις λάμπες από αλάβαστρο, τα κεραμικά πιάτα, τους καθρέπτες και η 

μοντέρνα, ευρωπαϊκού στυλ. Πολυέλεοι, κρύσταλλα, κουρτίνες αιθέριες, έπιπλα 

φανταστικά.[…] Στον πιο πάνω όροφο, είναι το δωμάτιο με τις ραπτομηχανές, με τον 

αργαλειό κι όλα τα ραψίματα για το σπίτι και τις προίκες. Έχουν και το δωμάτιο με τα 

παστά, τα αλεύρια ένα σωρό είδη διατροφής φυλαγμένα για το κρύο χειμώνα της 

Κιουτάχειας. Ο κήπος στο πίσω μέρος του σπιτιού έχει πολλά οπωροφόρα δέντρα […] Κι 

ολόγυρα, αναρριχόμενες τριανταφυλλιές. Μοσχοβολάει ο τόπος με τους καρπούς και τα 

λουλούδια. […] Από το 1900 έγινε επέκταση του οικισμού των ομογενών πέρα από το 

Κιόσκι-μαχαλεσί. Κτίστηκαν πανδοχεία κι άλλα κομψά μικρά κτίρια σ΄ένα τμήμα από 

τους απέραντους βυσινόκηπους56.» 

Οι Έλληνες ζούσαν συγκεντρωμένοι στο Δυτικό τμήμα της πόλης, σε ωραίες διώροφες 

ή τριώροφες, ως επί το πλείστον, κατοικίες. «Οι οικίες κτίζονταν έτσι ώστε πολλές να 

έχουν κοινή είσοδο, που έκλεινε με τη δύση του ηλίου. Δεν υπήρχε ούτε μία τρύπα προς 

τις δημόσιες οδούς…57» 

Μία εκκλησία είχε απομείνει τότε σε λειτουργία, η οποία  ήταν τρισυπόστατη. Ήταν 

αφιερωμένη στους Ταξιάρχες και τιμούσε στη νότια πτέρυγα τον Άγιο Χαράλαμπο και  

στην βόρεια τον Άγιο Μηνά. Στις ανατολικές παρυφές της πόλης, επίσης, υπήρχε ιερός 

βράχος όπου κατά την παράδοση μαρτύρησε ο Άγιος Μηνάς. 

Στα περίχωρα υπήρχαν εξοχές, όπου οι κάτοικοι πήγαιναν τα καλοκαίρια για διακοπές. 

Τα λουτρά Ίλιτζα (τόπος με ιαματικά νερά) και Γιόντζαλι (τόπος με σπαρμένο τριφύλι) 

ήταν ιαματικά. Στην Τσάμλιτζα (πευκότοπος) με τα ψηλά πεύκα το κλίμα ήταν ό,τι 

                                                           
56 Μαρία Ράλλη – Υδραίου, Η πατρίδα μου Κιουτάχεια, Αθήνα 1993, σσ.29-30 

57 Κ. Χατζηαντωνίου, ό.π. σ.71 
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καλύτερο. Στον προφήτη Ηλία εύρισκαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ξεχωριστές 

δραστηριότητες, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές.  Οι πόλεις με τις οποίες 

είχαν οι Κιουταχειώτες συχνή επαφή ήταν η Προύσα, η Κωνσταντινούπολη και το 

κοντινό Εσκί Σεχίρ, στο οποίο μάλιστα είχαν μεταφερθεί και εγκατασταθεί πολλές 

οικογένειες της Κιουτάχειας, επειδή προσέφερε περισσότερες εμπορικές δυνατότητες. 

 

6.2.3 Η εκκένωση της Κιουτάχειας τον Αύγουστο του 1922 

Η έξοδος για τους Έλληνες της Κιουτάχειας άρχισε στις 16 Αυγούστου του 1922. Ο 

Έλληνας διοικητής της Κιουτάχειας δεν επέτρεψε να ανεβούν οι πρόσφυγες στα 

βαγόνια που ήρθαν από το Εσκί Σεχίρ, με το επιχείρημα ότι ο ελληνικός στρατός είναι 

αήττητος. 58 «Πονοῦμεν περισσότερον διότι κατά τάς τελευταίας ἐκείνας ἡμέρας τῆς 

φοβερᾶς τραγωδίας τῆς ἐκκενώσεως, εὑρέθη Ἕλλην συνταγματάρχης, ὁ διοικητής τοῦ 

32ου Συντάγματος Πεζ. και στρατιωτικός διοικητής τῆς πόλεως νάδιαψεύδη[…] τήν 

διάσπασιν τοῦ πολεμικοῦ μετώπου τοῦ Ἀφιόν, να ἀπειλῆ τήν ἰδίαν ἡμέραν καί τήν 

ἑπομένην μέ τό περίστροφον ἀνά χεῖρας τά συρρεύσαντα εἱς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 

τῆς πόλεως γυναικόπεδα διά νά μη ἀνέλθουν εἰς τά 40 κενά βαγόνια, τά ὁποῖα ἡ 

στρατιωτική διοίκησις τοῦ Ἐσκῆ-σεχήρ ἀπέστειλεν εἰς Κιουτάχειαν διά τήν παραλαβήν 

τῶν γυναικοπαίδων, καί τά ὁποῖα έπανῆλθον κενά πάλιν εἰς τόν σταθμόν τῆς ἀποστολῆς 

των·». 

Έτσι πεζοί ξεκίνησαν το πρωί της 16ης Αυγούστου του 1922 στη δημόσια οδό 

Κιουτάχειας-Ινονού, με προορισμό τα παράλια του Εύξεινου Πόντου. Όσοι πρόλαβαν 

και μπόρεσαν πήραν μαζί τους τα τιμαλφή, άφησαν όμως πίσω τους, εκτός από τα 

σπίτια, τους νεκρούς τους, αλλά και τους ζωντανούς νεκρούς στα τάγματα εργασίας. Ο 

Αναστάσιος Εφραιμίδης αναφέρει ότι από τους 840 Κιουταχειώτες γλίτωσαν 150 

άτομα59. 

Ο λοχαγός του πεζικού, ο Παπαδημητρίου, ήρωας της μάχης του Πουρσάκ, ειδοποίησε 

το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου τον συμπολίτη τους Ιωάννην Ιωσηφίδη να 

εγκαταλείψουν την πόλη της Κιουτάχειας λέγοντάς του αυτολεξεί τα εξής: «το μέτωπον 

τοῦ Ἄφιόν ἔσπασε· ἐσεῖς ἀκόμη κάθεσθε ἐδῶ;» Η είδηση ανακοινώθηκε στον 

                                                           
58 Σάββας Εφραιμίδης, ό.π., σ.266  

59 Α. Εφραιμίδης, Μνήμες Μικρασιατικής τραγωδίας, Θεσσαλονίκη (1983), σ.31 
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αρχιερατικό επίτροπο Παπαχράλαμπο Ἀπροικίδη, στον Δημογέροντα και στη συνέχεια 

στους ομογενείς της Κοινότητας.  

Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του Σάββα Εφραιμίδου στο βιβλίο του ΙΣΤΟΡΙΑ-

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΤΥΑΙΟΥ: «Ὁ ἑσπερινός τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἑορτῆς τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἒγινεν ἐν μέσω δακρύων ἀπογοητεύσεως τοῦ ἐκκλησιάσματος. 

Αἱ κοινοτικαί ἀρχαί συνελθοῦσαι ἀμέσως μετά τόν ἑσπερινόν ἀπεφάσισεν την ἐκκένωσιν 

τῆς πόλεως ὑπό τῶν ὁμογενῶν. Τούς συνέστησαν νά τραβήξουν πρός τήν Προῦσσαν μέ 

οἱονδήποτε μεταφορικόν μέσον θά ἠδύνατο έκαστος. Τά τιμαλφῆ τῆς ἐκκλησίας 

περισυνελέγησαν ταῦτα μέ τό περιεχόμενον τοῦ τοιούτου τῶν πτωχῶν παρεδόθησαν εἰς 

Ἐπιτροπήν διά νά τά μεταφέρη εἰς Προῦσσαν. Μερικοί νέοι ἐπέδραμον ἀμέσως εἰς τά 

πέριξ τῆς πόλεως τουρκικά χωρία καί παρέλαβον όσα μεταφορικά μέσα κατώρθωσαν να 

περισυλλέξουν. Τήν νύκτα της 15-16 Αὐγούστου 1922 γενικόν πένθος ἐπεκράτει εἰς όλας 

τάς οἰκογενείας. Οὐδείς ἐκοιμήθη. Ὂρθου βαθέος πολλοί έτρεξαν εἰς τά νεκροταφεῖα, 

ἐγονυπέτησαν ἐπί τῶν τάφων τῶν οἰκείων των καί ἐθρήνησαν αὐτήν τήν φοράν διά τούς 

ἑαυτούς των, ζωντανούς νεκρούς, τῶν ὁποίων ἡ τύχη συνοδευομένη ἀπό ἐπικινδύνους 

περιπετείας ἧτο ἀβεβαία. Τήν πρωϊαν τῆς 16ης Αὐγούστου 1922 ἒγινε ἡ έξοδος τῶν 

ὁμογενῶν ἐκ τῆς πόλεως. Παρέλαβεν ό,τι μποροῦσεν έκαστος καί ἐξεχύθησαν εἰς 

μακάβριον φάλαγγαν ἐπί τῆς δημοσίας ὁδοῦ Κιουταχείας-Ἰνονοῦ, προστατευομένην ἀπό 

ὡπλισμένους νέους. 

Ἀπερίγραπτος ἡ ἀλλοφροσύνη, ήτις ἐπεκράτησε κατά τήν ἐκκένωσιν τῆς πόλεως ὑπό τῶν 

ὁμογενῶν. Μητέρες λυσίκομοι έφερον εἰς τά ἀγκάλας τά βρέφη, τά μικρά ἐκρατοῦντο ἀπό 

τά χέρια τῶν γονέων των, βαδίζοντα μετά μεγάλου κόπου, οἱ άρρενες φορτωμένοι μέ 

ἐλάχιστα είδη τῆς πρώτης ἀνάγκης καί μέ τέκνα των, ἀποκαμωμένα ἀπό τήν κούρασιν τῆς 

πορείας»60.   

Όπως προκύπτει τόσο από τις μαρτυρίες των προσφύγων της Φλώρινας, όσο και από τα 

στοιχεία που μας παραθέτει ο Σάββας Εφραιμίδης, οι περισσότερες οικογένειες των 

Κιουταχειωτών παραθέριζαν στα λουτρά Ήλιτζα, που βρίσκονταν 5 χ.λ.μ. δυτικά του 

δημόσιου δρόμου Κιουταχείας-Σόφτσε, όταν πληροφορήθηκαν το πρωΐ της 16ης 

Αυγούστου την εκκένωση της πόλης. Η κατάσταση των οικογενειών αυτών ήταν 

περισσότερο τραγική καθώς 1. απουσίαζαν οι άρρενες προστάτες τους 2. δεν υπήρχαν 

                                                           
60 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.267 
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μεταφορικά μέσα για τους γέροντες και τα γυναικόπαιδα και 3. δεν μπορούσαν να 

πάρουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους από τις οικίες τους στην Κιουτάχεια. 

Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των βραδυπορούντων ομογενών διέθεσαν 

οικειοθελώς οι κάτοικοι των μουσουλμανικών χωριών καθώς και ο στρατός, 

μεταφορικά μέσα. Ο δήμαρχος του Αϊνεγκιόλ διέταξε να εργαστούν οι φούρνοι της 

πόλης εντατικά για την παρασκευή μεγάλης ποσότητας άρτου με σκοπό να χορηγηθεί 

από το Δήμο στις οικογένειες των προσφύγων. Δημιουργήθηκε, επίσης, επιτροπή για 

την περίθαλψη των προσφύγων, οι οποίοι οδηγούνταν στα πανδοχεία, στα σχολεία και 

στα τζαμιά καθώς και σε μουσουλμανικά σπίτια για ανάπαυση. Τους προσέφεραν 

τρόφιμα και ρουχισμό. Στη συνέχεια μεταφέρονταν με φορτηγά αυτοκίνητα στην 

Προύσα και από εκεί, μέσω Μουδανιών, στην Ανατολική Θράκη ή στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των προσφύγων Κιουταχειωτών της 

Φλώρινας.  

 

6.2.4 Η κατάσταση στην Κιουτάχεια μετά την αποχώρηση του ελληνικού 

πληθυσμού 

Σημαντική είναι η μαρτυρία του Κεχαγιά Ογλού Αθανασίου, κάτοικου Ξάνθης το 1960, 

ο οποίος παρέμεινε για 16 μήνες μετά την εκκένωση –ως το Φθινόπωρο του 1924- στην 

Κιουτάχεια. Στα αποσπάσματα της αφήγησής του, που θα ακολουθήσουν, από το βιβλίο  

«ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΤΥΑΙΟΥ» του Σάββα Εφραιμίδη, απεικονίζεται 

όλη η πραγματικότητα, για το τι ακολούθησε. 

«Ἦτο ἡ ἑπομένη τῆς ἐκκενώσεως τῆς Πατρίδος μας ἀπό τούς ὁμογενεῖς. Ἐπλησίασα στό 

στενό δρόμο μεταξύ τῶν κήπων Ὀτζάκογλου καί Ἐφραιμίδου. Ἐστάθμευαν ἐκεῖ καμμιά 

πενηνταριά ἱππεῖς τοῦ Κεμαλικοῦ στρατοῦ. Κατάλαβαν ὅτι εἰμαι Ἕλλην παραμείνας, μοί 

ἐδήλωσαν  δέ ὅτι εἶμαι αἰχμάλωτός των. Ἔπιασα σχέσεις μέ τόν Τοῦρκον ἐπιλοχίαν ὁ 

ὁποῖος ἔμαθε τά καθέκαστα περί τῆ καταστάσεώς μου καί περί τῆς πὀλεως. Κατάλαβα ὅτι 

εἶχε κάποια ὄρεξι καί αὐτός νά λάβῃ μέρος στίς λεηλασίες. Τοῦ ὑπεσχέθηκα ὅτι θά τόν 

ὁδηγήσω σέ πλούσια σπίτια· τό δέχθηκε. Προχωρήσαμε στό στενό καί φθάσαμεστό σπίτι 

τοῦ Δημογέροντος Χαριτωνίδου Γεωργίου. Μέσα οἱ χωρικοί ἐπεδίδοντο σέ λεηλασίες, 

ἀφοῦ ἀμπάρωσαν καλά τήν πόρτα τοῦ κήπου. Μέ κλωτσιές κατερρίψαμεν τήν πόρτα καί 

μόλις οἱ χωρικοί μᾶς εἴδαν σταμάτησαν τήν διαρπαγήν. Εἶχαν βγάλει ἔξω ἀπό τό σπίτι τά 

ἔπιπλα, χαλιά, κιλίμια, μιντέρια, στρώματα, παπλώματα, προσκεφάλια, μαγειρικά σκεύη 
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[...]Βγήκαμεν ἀπ΄ ἐκεῖ καί συνεχίσαμεν τόν δρόμον μας στό Κιόσκι Μαχαλεσί. Στα 

πλουσιόσπιτα τῆς συνοικίας αὐτῆς οἱ μουσουλμᾶνοι ἐπεδίδοντο μέ φωνές καί θορύβους 

καί μέ μαλώματα εἰς τό ἔργον τῆς διαρπαγῆς[...]Τήν προσοχήν μας τράβηξαν αἱ φωνές 

πού προήρχοντο ἀπό τήν ἐκκλησίαν. […] Τό πλακόστρωτον δάπεδον ἦτο γεμᾶτο 

κρυσταλλικά πρίσματα τῶν πολυελέων θρυμματισμένα, ἀπό θραύσματα ἱερών εἰκόνων 

καί κανδηλίων. Τό Τέμπλον εἶχον ξεγυμνώσει ἀπό τάς εἰκόνας τίς ὁποῖες 

κατακομμάτιαζαν μέ μπαλτάδες. […] Ἄναψαν φωτιές ἔξω στό προαύλιον τῆς ἐκκλησίας 

καί παρέδιδον ἐκεί στήν φλόγα τά θραύσματα τῶν ἱερῶν εἰκόνων. […]  Περιήλθαμεν 

ἒπειτα τά δωμάτια τῆς εκκλησίας παρά τό κωδωνοστάσιον, τό μέγαρο τῆς Μητροπόλεως 

καί τό κτίριο τῆς ἀστικῆς σχολῆς. Παντοῦ ἐνδείξεις λεηλασίας καί διαρπαγῆς61». 

Εκτός, όμως, από τις λεηλασίες στα σπίτια των Ελλήνων που έφυγαν-αφήνοντας πίσω 

τους όλο τους το νοικοκυριό και τα τιμαλφή-και στις εκκλησίες, οι μουσουλμάνοι 

πραγματοποίησαν βιαιοπραγίες σε γυναίκες Eλληνίδες, που δεν πρόλαβαν να φύγουν. 

Ο Κεχαγιάς Ογλού Αθανάσιος, στην αφήγησή του αναφέρει το παρακάτω περιστατικό: 

«Τίς νύκτες ἀκούγαμε πυροβολισμούς καί συγκεχυμένες φωνές. Δεν ξεύραμε τί συνέβαινε. 

Πέρασε ἀπό τό τμῆμα ἕνας νεαρός μουσουλμᾶνος και διηγήθηκε στόν Μουράτ Ἐφένδη 

ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ Τσέτε Μεχμέτ καί μερικοί νεαροί οπαδοί του εἶχαν πιάσει 4 Ἑλληνίδας 

καί τίς ὡδήγησαν εἰς τούς ἑλληικούς ἀμπελῶνας. Διασκέδαζαν ὀργιστικῶς τίς νύκτες μέ 

αὐτές. Τίς ἐκακοποίησαν κτηνωδῶς καί διά νά τίς χαρίσουν τήν ζωή τούς πρότειναν νά 

ἀλλαξοπιστήσουν. Αὐτές ὅμως ἀρνήθηκαν καί τότε τίς μεταχειρίστηκαν οἱ καννίβαλοι ὡς 

στόχους στή σκοποβολή τους62». 

Αλλά και όσοι Έλληνες αξιωματικοί έμειναν στην Κιουτάχεια αιχμάλωτοι στα χέρια 

των μουσουλμάνων, κακοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Κεχαγιάς Ογλού Αθανάσιος ένα περιστατικό, που ο ίδιος βίωσε στην αγορά της πόλης: 

«Στο Κιουτσιούκ Τσαρσί, μπροστά ἀπ΄ τά φαρμακεῖα τῶν Ν. Παπαδοπούλου καί Ι. 

Καραμανίδου, νῦν φαρμακοποιοῦ Θεσσαλονίκης, εἶδα συγκεντρωμέμον πλῆθος. Στάθηκα 

ἐκεῖ  να ἰδῶ τί θά γίνη. Σέ λίγο ἔφεραν συνοδεία μερικούς Ἕλληνας ἀξιωματικούς 

αἰχμαλώτους. Τούς ὑπεδέχθη ὁ ὄχλος μέ ἀποδοκιμασίας, τουρκόπαιδες δέ βαστοῦσαν εἰς 

τά χέρια των κούφια αὐγά καί τομάτες σάπιες καί ὅλο φλυαροῦσαν. Πέρα ἕως πέρα στό 

δρόμο τέντωσαν μιά τεράστια τουρκική σημαία καί διέταξαν τόν ἐπί κεφαλῆς τῶν 

                                                           
61 Μαρτυρία του Κεχαγιά Ογλού Αθανασίου στον Εφραιμίδη Σάββα, Ιστορία – Λαογραφία Κοτυαίου 

(Κιουτάχειας) Μικρά Ασίας, Θεσσαλονίκη (1960), σσ.270-271 

62 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.273 
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αἰχμαλώτων νά σκύψη καί νά περάση κάτω απ΄ αὐτήν. Ἀλλά αὐτός ἀρνήθηκε μ΄ 

ἀξιοπρέπεια νά συμμορφωθή στήν ἀπαίτησίν των, τονίζοντας ὅτι δέν εἶναι αἰχμάλωτος 

ἀλλά παραδοθείς ἀντίπαλος. Ὥρμησε τότε κατ΄ ἐπάνω του ὁ Μουσταφᾶ Τσαούς, ὁ δήμιος 

αὐτός τοῦ Ἀναστάς Ἐφ. Συμεωνίδου καί τοῦ Καραγιαννάκου καί τόσων ἂλλων ὁμοενῶν 

ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰσμαήλ Χακκῆ. Κατέβασε στίς πλάτες του Ἕλληνος ἀξιωματικοῦ 

μερικές γροθιές συνοδευομένας με ὕβρεις. Ἔπειτα οἱ αἰχμάλωτοι Ἕλληνες ὑπεχρεώθησαν 

νά ζητωκραυγάσουν ὑπέρ τοῦ Κεμάλ καί ἔτσι τό ἐπεισόδιον ἔληξε, ἀφοῦ οἱ τουρκόπαιδες 

ἔπαιξαν καί αὐτοί τόν ρόλον των μέ τά κούφια αὐγά καί μέ τίς σάπιες τομάτες σύμφωνα 

μέ τίς ὁδηγίες τῶν μεγαλυτέρων των63». 

 

6.3 Η εκπαίδευση στην Κιουτάχεια 

«Η Κιουτάχεια είχε ελληνική κοινότητα πριν από το 1800 με 300 οικογένειες, που στις 

αρχές του 1900 είχαν υπερδιπλασιαστεί. Το 1907 είχε 3000 Έλληνες τουρκόφωνους, που 

διατηρούσαν διτάξιο αρρεναγωγείο με 150 μαθητές, παρθεναγωγείο με 60 μαθήτριες και 

νηπιαγωγείο»64 γράφει ο Σταμάτης Αντωνόπουλος, πρόξενος της Ελλάδας στη Σμύρνη 

στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Το 1909 ιδρύθηκε το προοδευτικό και φιλεκπαιδευτικό σωματείο η «Παλιγγενεσία», 

για να ενισχύσει το έργο των σχολείων 65 . O φιλεκπαιδευτικός σύλλογος η 

«Παλιγγενεσία», στην ελληνική κοινότητα Κοτυαίου, ιδρύθηκε με σκοπό την 

πνευματική ανάπτυξη και διαφώτιση των κατοίκων με τη σύσταση της βιβλιοθήκης, 

αναγνωστηρίου, παραδόσεων μαθημάτων και διαλέξεων66.  

Στην πόλη της Κιουτάχειας67 λειτούργησαν: 

• Aστική σχολή 

• Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγείο 

                                                           
63 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.275 

64 Σταμάτης Αντωνόπουλος, Μικρά Ασία, στο (Χ. Σολδάτος σελ 186, τόμος Α΄) 

65 Χ. Σολδάτος τόμος Α’ σελ 186 στον Σ. Εφραιμίδη, Ιστορία – Λαογραφία Κοτυαίου (Κιουτάχειας) 

Μικρας Ασίας, Θεσσαλονίκη 

66 Χ. Σολδάτος, τόμος Β’, ό.π., σ.218 

67 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.198 
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Το τεράστιο και επιβλητικό κτήριο της Αστικής Σχολής οικοδομήθηκε μετά τον 

Κριμαϊκό Πόλεμο (Οκτώβριος 1853 - Φεβρουάριος 1856). 

Το οίκημα του Παρθεναγωγείου-Νηπιαγωγείου, που σε αντίθεση με το πρώτο ήταν 

μικρότερο σε χωρητικότητα αλλά κομψότερο, λειτούργησε υπό ενιαία διεύθυνση σε 

ιδιαίτερο σχολικό κτήριο, το οποίο χτίστηκε το 1871 με δαπάνες του μεγάλου ευεργέτη 

της κοινότητας Χ΄΄ Πέτρου. Το κτήριο αυτό κάηκε την παραμονή των Χριστουγέννων 

του 1902. Για τη στέγασή του Παρθεναγωγείου-Νηπιαγωγείου παραχωρήθηκε ένας 

χώρος από την αίθουσα τελετών της Αστικής Σχολής.  

Σκοπός των δύο εκπαιδευτηρίων ήταν να αναλάβουν την μόρφωση των παιδιών των 

ελληνικών οικογενειών που ζούσαν στην Κιουτάχεια. Τακτικά προγράμματα 

εκπαίδευσης δεν υπήρχαν. Αυτοί που αρχικά ανέλαβαν να διδάξουν ήταν ιερείς και 

αυτοδίδακτοι πολίτες από την πόλη της Κιουτάχειας, καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί 

από ελληνόφωνα εθνικά κέντρα, όπως της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, ως 

προσκεκλημένοι. Αυτοί φρόντιζαν για την εισαγωγή νέων βιβλίων και νέων μεθόδων 

διδασκαλίας. Το ελληνικό αλφαβητάριο ήταν το πρώτο βιβλίο που δινόταν στον 

τουρκόφωνο έλληνα μαθητή για να μάθει την ανάγνωση και τη γραφή, ώστε να είναι 

ικανός να διαβάζει με ευχέρεια το ψαλτήρι, το οποίο αποτελούσε ουσιαστικά το 

δεύτερο βιβλίο της εκπαίδευσής του. Μέχρι το 1885 δεν διδάσκονταν Πατριδογνωσία 

και Γεωγραφία, ενώ το μάθημα της Ιστορίας γινόταν στην τουρκική γλώσσα68. 

 Ο Σάββας Εφραιμίδης γράφει: «Ἀπό τό 1885 ἤρχισε πλέον να τίθενται εἰς χρῆσιν 

διδακτικά βιβλία γραμμένα εἰς την ἑλληνικήν: Ἀναγνωστικά, Χρηστομάθεια, Ἱερά 

κατήχησις, με διαφόρους εἰκόνας και παραστάσεις, Λειτουργική, Ἱερά Ἱστορία Παλαιᾶς 

και Νέας Διαθήκης, Ἑλληνική Μυθολογία, Ἀρχαία Ἱστορία τῶν ἡρωϊκῶν χρόνων και τῶν 

Περσικῶν πολέμων[...]τά ἐδίδασκον εἰς τήν τουρκικήν, ἀπήτουν ὅμως ἀπό τους μαθητάς 

των να ἀποστηθίσουν το σχετικόν εἰς τήν ἑλληνικήν...»69  . Διδάσκονταν επίσης την 

Αριθμητική, ενώ τα μαθήματα της Φυσικής Ιστορίας και της Φυσικής Πειραματικής 

ήταν μέχρι το 1900 άγνωστα. Οι μαθητές ασκούνταν ιδιαίτερα στην αποστήθιση και 

στην καλλιγραφία70. 

                                                           
68 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.198-199 

69 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.199 

70 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σσ.199-200 
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Οι διδάσκοντες μέχρι το 1900 έφεραν τον τίτλο του «Χότζα». Έτσι τους αποκαλούσαν 

τόσο οι Έλληνες όσο και Μουσουλμάνοι 71 . Ως «Χότζας» αναφέρεται συνήθως ο 

μουσουλμάνος Τούρκος ιεροδιδάσκαλος, (τουρκικά «Χότζα» Hoca). Σύμφωνα με τη 

μουσουλμανική θρησκεία, ο χότζας είναι γνώστης του ισλαμικού νόμου. Το όνομα 

αυτό προέρχεται από την αραβική λέξη χατζέ ή χοτζά που αποδίδει την έννοια του 

αφέντη, αγά, δάσκαλου, σαρικοφόρου, εμπόρου και άλλα παρόμοια. Η κυριότερη 

σημασία της λέξης στην τουρκική είναι «δάσκαλος». 

Από το 1900, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση ο Χρήστος Τουργούτης72, σημείωσαν τα 

εκπαιδευτήρια ιδιαίτερη πρόοδο. Στα  πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που έκανε: 

• όρισε τακτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

• άφηνε τους μαθητές στην ίδια τάξη για να καταρτιστούν καλύτερα στα ίδια 

μαθήματα, αλλά και σε άλλα βοηθητικά και συμπληρωματικά που ο ίδιος εισήγαγε. 

• κατά το σχολικό έτος 1901-1902 δημιούργησε την εβδόμη τάξη, στην οποία 

εισήγαγε τη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας, της γραμματικής και του 

συντακτικού. 

• έδωσε έμφαση στη διδασκαλία της Πατριδογνωσίας, της Φυσικής Ιστορίας και της 

Γεωγραφίας.  

• θέσπισε τη βαθμολογία της προόδου των μαθητών κάθε τάξης, την οποία τους 

ανακοίνωνε στο τέλος του μήνα, ώστε να είναι ενημερωμένοι για την πρόοδό τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μοναδικό κριτήριο της σειράς των μαθητών στα θρανία 

ήταν οι βαθμοί τους.  

Στο μάθημα της Γεωγραφίας ειδικότερα φρόντισε για τον πλήρη εξοπλισμό των 

αιθουσών διδασκαλίας με χάρτες όλων των ηπείρων και όλων των κρατών, ώστε να 

μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν αντίληψη της τοποθεσίας στην υδρόγειο. 

Τον Χρήστο Τουργούτη αντικατέστησε στη διεύθυνση της Αστικής Σχολής - το έτος 

1902 - ο Πανάρετος Κυριάκος 73 , ο οποίος τροποποίησε τη λειτουργία  των 

εκπαιδευτηρίων κάνοντας νέες συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις: 

                                                           
71 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.202 

72 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σσ.203-204 

73 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σσ.204-205 
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• εισήγαγε τη διδασκαλία του μαθήματος της Γυμναστικής και της Ωδικής. Εκτός 

από τη σουηδική γυμναστική θέσπισε και την ενόργανη, εξοπλίζοντας τους χώρους 

με μονόζυγα, δίζυγα, δοκούς, κλίμακες αναρριχήσεως, όργανα δισκοβολίας κ.α. 

• άφηνε τους μαθητές στην ίδια τάξη συμπληρώνοντας το πρόγραμμα με τα 

μαθήματα της Γεωμετρίας, της Φυσικής Πειραματικής, της Φυσικής Ιστορίας της 

Ανθρωπολογίας, της Εμποριολογίας, της Διπλογραφίας και της Κοσμογραφίας. 

• έβαλε στους τοίχους των αιθουσών πίνακες με αρχαία γνωμικά, τα οποία οι 

μαθητές αποστήθιζαν και προσπαθούσαν να τα ερμηνεύσουν. 

• μετέτρεψε τα επίθετα των μαθητών του, καθώς δεν του άρεσε να ακούει την 

κατάληξη «ὀγλοῦ». Έτσι το Παπάζογλου έγινε Παπαδόπουλος, το Ἰωσήφογλου 

Ίωσηφίδης, το Πασχάλογλου Πασχαλίδην. 

Στη διάρκεια της τετραετούς θητείας των δύο Διευθυντών σημειώθηκε αλματώδης 

πρόοδος των μαθητών. Οι γονείς συγκινούνταν όταν άκουγαν τα παιδιά τους να μιλούν 

την ελληνική γλώσσα. Ο ζήλος των παιδιών για τα γράμματα αυξήθηκε, το ίδιο και οι 

εγγραφές στα εκπαιδευτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Τουργούτης Χρήστος 

απαγόρευσε αυστηρά στους μαθητές του να μιλούν την τούρκικη γλώσσα, όχι μόνο στη 

σχολή αλλά και στους δρόμους και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  Οι παραβάτες 

τιμωρούνταν. 

Το σχολικό έτος 1904-1905 ανέλαβε τη διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου ο Στυλιανίδης 

Στυλιανός74, απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Από το 1908 άρχισαν να 

επιστρέφουν οι πρώτοι υπότροφοι της κοινότητας και να αναλαμβάνουν υπηρεσία  στα 

εκπαιδευτήρια. 

Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά στη μουσική παιδεία των Ελλήνων της Κιουτάχειας. 

Στην οκτατάξια Αστική Σχολή Κοτυαίου, την τελευταία εικοσιπενταετία, είχε 

προστεθεί το μάθημα της εκμάθησης Βυζαντινής Μουσικής με εξέχοντες δασκάλους, 

όπως τον επί 40 χρόνια Μουχτάρη και γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Κυριάκο 

Νησιώτη, ο οποίος διετέλεσε κατά το έτος 1900 διευθυντής της Σχολής, ήταν σε όλη 

του τη ζωή πρωτοψάλτης στην εκκλησία των Ταξιαρχών και επάνδρωσε το χορό των 

ιεροψαλτών, με τους μαθητές του για πολλά χρόνια, αμισθί. Αργότερα με Διευθυντή 

τον Κυριάκο Πανάρετο  προστέθηκε το μάθημα της Ωδικής. Την χρονική περίοδο 1902 

– 1905 διετέλεσε δάσκαλος του μαθήματος Βυζαντινής Μουσικής ο Πέτρος 

                                                           
74 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σσ.208 
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Καλφόπουλος, Καππαδόκης, τελειόφοιτος του Γυμνασίου Ζιντζί Ντερέ της Καισάρειας. 

Το 1912 – 1913 την διεύθυνση της Σχολής ανέλαβε ο γιος του Κυριάκου Νησιώτη, ο 

Άγγελος, γεννημένος το 1890, απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 

Αθηνών. Συνέχισε και αυτός τα μαθήματα της Βυζαντινής μουσικής, και πρόσθεσε στο 

μάθημα της Ωδικής, μαθήματα τετραφωνίας75. 

Οι Έλληνες της Κιουτάχειας αγαπούσαν πολύ την μουσική και μάθαιναν να παίζουν 

διάφορα μουσικά όργανα. Ήταν αυτοδίδακτοι, συνόδευαν μάλιστα τη μουσική με το 

τραγούδι. Τα αγαπημένα τους μουσικά όργανα ήταν το βιολί, το κλαρίνο, το μαντολίνο 

και το ούτι, με το οποίο ασχολούνταν κυρίως τα κορίτσια. Ο Σάββας Εφραιμίδης 

αναφέρει ότι δεν έλειπαν οι μουσικοί σύλλογοι και τα σωματεία των φιλόμουσων. Τις 

Κυριακές που είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οι άντρες συγκεντρώνονταν με τα 

μουσικά τους όργανα για διασκέδαση και εξάσκηση. «Οι ομογενείς μουσικάντηδες ήσαν 

περιζήτητοι και εκαλούντο εις τα συμπόσια και εις τας διασκεάσεις των μουσουλμάνων 

μεγιστάνων του πλούτου, αμειβόμενοι απ΄ αυτούς αδρότατα»76. «Η ποίησις και η μουσική 

υπήρξε μια ιδιάζουσα απασχόλησις των ομογενών της Κιουτάχειας[…]καθόσον 

συνερχόμενοι ούτοι, είτε άρρενες είτε θήλεις, εις συγκεντρώσεις συγγενικάς, συνοικιακάς 

ή φιλικά[…]το μέτρον της ψυχαγωγίας ήτο η μουσική και τα τραγούδια, εθνικά, ερωτικά 

[…]77». 

Το κτήριο, όμως, της Αστικής Σχολής κατεδαφίστηκε από τους κεμαλικούς με την 

καταστροφή του 1922.  

Εκτός από τη Αστική Σχολή λειτούργησε  στην πόλη της Κιουτάχειας - υπό ενιαία 

διεύθυνση - το Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγείο, σε κτήριο το οποίο καταστράφηκε από 

πυρκαγιά τα Χριστούγεννα του 1902. Για τον λόγο αυτό στεγάστηκε σε χώρο που 

παραχωρήθηκε από την Αστική Σχολή. Από το 1910 μέχρι το 1921 τη διεύθυνσή του 

ανέλαβε η Μαμοπούλου Μελπομένη. Κύριος στόχος της ήταν η εξοικείωση των 

μαθητριών με την ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να την μιλούν με 

ευχέρεια. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι για τη μόρφωση των κοριτσιών δε φρόντιζαν, όπως για τη 

μόρφωση των αγοριών. Ο Σάββας Εφραιμίδης αναφέρει ότι «Ἐνῶ κατ’ ἔτος οἱ 

                                                           
75 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.206-216 

76 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.144 

77 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.145 
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ἐγγραφόμενοι εἰς την Ἀστικήν Σχολήν ἄρρενες ὑπερέβαινον τούς 800-900, οἱ 

ἐγγραφόμενοι εἰς το Παρθεναγωγεῖον-Νηπιαγωγεῖον δέν  ὑπερέβαινον τούς 500 ἐξ ὧν 

200 ἄρρενες του Νηπιαγωγείου...»78. 

 

6.4 Η Γλώσσα 

Με την κατάκτηση της Μ. Ασίας από τους Τούρκους απαγορεύτηκε και η χρήση της 

ελληνικής γλώσσας.  Ο κατακτητής,  στην επιθυμία του να διαλύσει τον Ελληνισμό της 

Μ. Ασίας και να τον κάνει ανίκανο ν΄ αναβιώσει μελλοντικά, ζήτησε ωμά, χωρίς 

περιστροφές, να παύσουν οι Ελληνορθόδοξοι να μιλούν την εθνική τους γλώσσα. «Οι 

δε παραβάται της διαταγής αυτής υφίσταντο τήν στέρησιν της ομιλίας μέ τήν κοπήν   της 

γλώσσης των 79». Οι Έλληνες της Μ. Ασίας αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη χρήση 

της τούρκικης γλώσσας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ελληνικό αλφάβητο 

διδάσκονταν από τους μορφωμένους κληρικούς και από γραμματιζούμενους, λαϊκούς 

κυρίως80.  

Στο χώρο των εκκλησιών και των μοναστηριών λειτούργησαν τα πρώτα σχολεία, ενώ οι 

πρώτοι δάσκαλοι ήταν παπάδες και μοναχοί. Ο Νικόλαος Ρίζος στα «Καππαδοκικά»81 

κάνει λόγο για τους δασκάλους ιερείς και τα σχολεία στις εκκλησίες της Καππαδοκίας. 

Αναφέρεται μάλιστα στους δασκαλοπαπάδες στη Σινασό. Οι ιερείς, οι οποίοι είχαν 

κάποια μόρφωση, μάθαιναν το ελληνικό αλφάβητο και έγραφαν στην αραβική82. 

Η γραφή που προέκυψε από τη σύζευξη της ελληνικής με την αραβική γλώσσα των 

Τούρκων ονομάστηκε «καραμανλήδεια»83. Λόγω των εξισλαμισμών που σημειώνονταν 

                                                           
78 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.216 

79 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.195 

80 Χ. Σολδάτος, ό.π., σ 46 

81 Η έκδοση του έργου Καππαδοκικά, ήτοι δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της Αρχαίας Καππαδοκίας, 

και ιδίως των επαρχιών Καισαρείας και Ικονίου από το τυπογραφείο της εφημερίδας Ανατολή το 1856 

στην Κωνσταντινούπολη σημάδεψε την έναρξη μιας νέας εποχής για το ενδιαφέρον των λογίων, και όχι 

μόνο, για την περιοχή, τους κατοίκους της και τα ελληνόφωνα «μνημεία του λόγου» τους. Ο Ν. Ρίζος 

ήταν πρόκριτος και λόγιος από τη Σινασό της Καππαδοκίας.  

Ό. Σαπκίδη, Ρίζος Νικόλαος, «Καππαδοκικά», http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5983 (Ανακτήθηκε 21 

Ιουλίου 2016) 

82 Χ. Σολδάτος, ό.π., σ 40 

83  Η καραμανλήδεια γραφή είναι μια συμβατική γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικούς 

χαρακτήρες αντί των αραβικών που χρησιμοποιούσαν οι τουρκόφωνοι Έλληνες των ανατολικών 
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ως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στη Μικρά Ασία, μεγάλο μέρος των Ελλήνων 

λησμόνησαν τη μητρική τους γλώσσα και χρησιμοποιούσαν την Τουρκική, αλλά μόνο 

ένας περιορισμένος αριθμός Ελλήνων που βρισκόταν σε περιοχές μακριά από τα 

παράλια και από μεγάλα αστικά κέντρα αφομοιώθηκε γλωσσικά από τον κατακτητή.  

Η «καραμανλήδεια γραφή» λοιπόν είναι μια συμβατική γραφή της τουρκικής γλώσσας 

με ελληνικούς χαρακτήρες αντί των αραβικών που χρησιμοποιούσαν οι τουρκόφωνοι 

Έλληνες των ανατολικών επαρχιών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι αποκαλούνταν 

καραμανλήδες. Πρώτη επίσημη εμφάνιση της γραφής αυτής σημειώνεται το 1713 και 

είχε τόση απήχηση που διατηρήθηκε επί δύο αιώνες. Για τους τουρκόφωνους αυτούς 

Έλληνες τυπώθηκαν από τις αρχές του 18ου αιώνα επί δύο αιώνες βιβλία, κυρίως 

θρησκευτικά, αλλά και ιστορικά δοκίμια, διηγήματα, λεξικά, καθώς επίσης και 

εφημερίδες, όπως η «Ανάντολου» και η «Άσία» των Κ. Μιχαηλίδη και Ν. Παλαμηκίδη 

στη Κωνσταντινούπολη, οι οποίες έπαυσαν να εκδίδονται στις αρχές του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η γραφή αυτή ονομάστηκε από τους Έλληνες ομοεθνείς της Τουρκίας 

«καραμανλήδειος γραφή», την οποία και τελικά αναγνώρισε και το τουρκικό κράτος 

δίνοντας την έγκριση συγγραφής τουρκοελληνικού λεξικού στον Ι. Χλωρό. 

«Καραμανλήδες» ονόμαζαν τους τουρκόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους (Rum) που 

κατοικούσαν στη Μικρά Ασία, συγκεκριμένα στην Καραμανία (ονομάστηκε από το 

τουρκικό Μπεηλίκι των Καραμανιδών, στην περιοχή της αρχαίας Κιλικίας) και την 

Καππαδοκία84.  Το πρώτο γνωστό καραμανλήδικο κείμενο ανάγεται στα μέσα του 15ου 

αιώνα, ενώ το  τελευταίο έντυπο τυπώθηκε το 1921. Τυπώνονταν σε τυπογραφεία της 

Κωνσταντινούπολης, της Αθήνας, της Βενετίας, της Σμύρνης κ.ά. Πολύ σημαντικό 

ρόλο στη διάδοση της καραμανλήδικης γραφής έπαιξε ο Ευαγγελινός Μισαηλίδης ο 

οποίος το 1851 άρχισε να εκδίδει στην Κωνσταντινούπολη την εφημερίδα Ανατολή σε 

καραμανλήδικη γραφή. Όπως αναφέρει ο Σάββας Εφραιμίδου85, οι δύο εφημερίδες 

«Ανατολή» και «Μ. Ασία» που εκδίδονταν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν τις δύο 

σελίδες σε καραμανλίδικη γλώσσα και τις άλλες δύο στην ελληνική. 

                                                                                                                                                                          

επαρχιών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι αποκαλούνταν καραμανλήδες. Η Καραμανία είναι περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Μ. Ασίας και περιλαμβάνει τμήματα της Λυκαονίας, Μεγάλης Φρυγίας Παμφυλίας, 

Ισαυρίας, Καππαδοκίας, Κιλικίας.  

84 http://rethemnosnews.gr/ (Ανακτήθηκε την 20 Σεπτεμβρίου 2016)  

85 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.197 
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Οι Καραμανλήδες ήταν Χριστιανοί ορθόδοξοι που μιλούσαν την τουρκική γλώσσα, είτε 

- σπανιότερα - Τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι που εκχριστιανίστηκαν. Κατά τον 

Αλέξανδρο Ελλάδιο (18ος αι.) ήταν Έλληνες που εκτουρκίστηκαν86. 

Οι κύκλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Ιεροσολήμων και οι 

λόγιοι του Ελληνικού Έθνους, αποφάσισαν και μετέφρασαν την Αγία Γραφή και πολλά 

εκκλησιαστικά κείμενα στην καραμανλήδικη γλώσσα.  Θεσπίσθηκε οι ιεροτελεστίες να 

γίνονται στην ελληνική, όπως γίνονταν μέχρι τότε, και κάποια μέρη της θείας 

λειτουργίας να διαβάζονται στην τουρκική. Με τον τρόπο αυτό, από τη μία 

διευκόλυναν τους τουρκόφωνους Έλληνες να κατανοούν τα Ιερά Κείμενα, και από την 

άλλη συνέβαλαν, ώστε να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και γραφή. Κατά τον 16ο 

αιώνα  άρχισαν να κυκλοφορούν πολλά συγγράμματα στα Καραμανλήδικα, τα οποία 

διαβάζονταν ευρέως από τους ελληνορθόδοξους. 

«Επικοινωνούσαμε με την Τουρκική γλώσσα αλλά όταν αλληλογραφούσαμε 

χρησιμοποιούσαμε την καραμανλήδικη γραφή, δηλαδή, την τουρκική γλώσσα με ελληνικά 

γράμματα. Στην Εκκλησία, η λειτουργία γινόταν στα ελληνικά. Για τις αγράμματες γριές ο 

παπάς εξηγούσε το ευαγγέλιο στα Τούρκικα. Στα σπίτια μας υπήρχαν θρησκευτικά βιβλία 

και άλλα αναγνώσματα στην καραμανλήδικη γραφή», αναφέρει η Μαρία Ράλλη Υδραίου 

στο βιβλίο της «Η Πατρίδα μου η Κιουτάχεια»87. 

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Συλλόγου Μικρασιατών «Η Ανατολή» που 

ιδρύθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1891, από μια ομάδα Μικρασιατών που βρισκόταν στην 

Αθήνα, μετά από πρωτοβουλία του Μαργαρίτη Ευαγγελίδη88. Οι περισσότεροι από 

τους ιδρυτές είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να 

διδάξουν στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελούσε σημαντικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της εποχής. Ο Σύλλογος έδρασε ουσιαστικά μέχρι το 1939, αν και τυπικά 

διατηρήθηκε ως το 1949. Αυτό σημαίνει ότι βίωσε όλα τα μεγάλα γεγονότα που 

                                                           
86 Ο Αλέξανδρος Ελλάδιος εξέδωσε το 1714 σύγγραμμα στα λατινικά με τίτλο «Status praesens ecclesiae 

graecae» (Η παρούσα κατάστασις της Ελληνικής Εκκλησίας). Στο έργο αυτό περιγράφει την κατάσταση 

των Ελλήνων από την άποψη της θρησκείας, της γλώσσας και της παιδείας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Ελλάδιος (Ανακτήθηκε 21 Ιουλίου 2016) 

87 Μαρία Ράλλη – Υδραίου, ό.π., σ.21 

88  Ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης γεννήθηκε στη Μηχανιώνα της Κυζίκου και σπούδασε στην 

Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και τη Γερμανία. Το 1894, διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Ιστορίας 

της Φιλοσοφίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Μέσω του συλλόγου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την υποστήριξη των Μικρασιατών, όπως και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ορθόδοξης 

χριστιανικής θρησκείας στις μικρασιατικές κοινότητες. 
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επηρέασαν τη ζωή του μικρασιατικού ελληνισμού, όπως είναι η εμφάνιση του 

κινήματος των Νεότουρκων, ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος, η Μικρασιατική εκστρατεία, η 

Καταστροφή και η Ανταλλαγή των πληθυσμών89. 

«Σκοπός του συλλόγου ήταν η αναβίωση του μικρασιατικού ελληνισμού και η ανασύνδεσή 

του με τον υπόλοιπο ελληνισμό. Για το σκοπό αυτό επιδίωκε καταρχήν την αποκατάσταση 

της χαμένης γλώσσας και δεύτερο την τόνωση της ορθόδοξης θρησκείας ...».90 

Ο Σύλλογος «Ανατολή» φρόντιζε για τη μόρφωση δασκάλων και κληρικών, οι οποίοι 

στέλνονταν στις τουρκόφωνες ορθόδοξες κοινότητες και σε κοινότητες όπου δρούσαν 

οι ιεραπόστολοι. Επικοινωνούσε με όλες τις κοινότητες της Μ. Ασίας και μεριμνούσε 

για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών τους αναγκών και για την 

οικονομική ενίσχυση τις κρίσιμες ώρες. 

Επίσης με την έκδοση του περιοδικού «Ξενοφάνης» 91 -από το 1896 ως το 1910-

φρόντιζε ο σύλλογος για τη διατήρηση της επαφής του ελληνισμού με την Μ. Ασία. 

Σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού, το οποίο δημοσίευε στατιστικές για την 

εκπαιδευτική κατάσταση στη Μ. Ασία «το 1912 οι 1.315 ελληνικές κοινότητες 

συντηρούσαν 2.228 σχολεία που, παρόλο που πολλά χώλαιναν από άποψη λειτουργίας 

και ποιότητας δασκάλων, η προσφορά τους ήταν στο σύνολο ανεκτίμητη. Στο τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα δεν υπήρχαν παρά ελάχιστες ελληνόφωνες κοινότητες στο 

εσωτερικό της Μ. Ασίας. Στα τέλη του αιώνα εμφανίστηκαν νέοι έποικοι από την 

παραλιακή ζώνη και δημιουργήθηκαν νέα κέντρα ελληνισμού κατά μήκος των 

σιδηροδρόμων, ενώ λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να διαμορφώνεται στα νέα σχολεία η 

πρώτη γενιά των ντόπιων ελληνοφώνων92». 

Ένας Γάλλος παρατηρητής το 1913 σημειώνει: «Στο βαθμό που αυτοί οι πληθυσμοί [...] 

ξανάβρισκαν τη γλώσσα τους και ανακτούσαν την εθνική τους συνείδηση 

                                                           
89  Μ. Σιδερή, Σύλλογος Μικρασιατών «Ανατολή», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία 

http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=6357 (Ανακτήθηκε 25 Αυγούστου 

2016) 

90 Ιστορία του ελληνικού έθνους, Νεώτερος ελληνισμός από 1881 ως 1913, τόμος ΙΔ, σελ.374 

91 Το περιοδικό «Ξενοφάνης», που εξέδιδε στήν Αθήνα ο Σύλλογος των Μικρασιατών «Ανατολή», είναι 

μια σημαντικότατη πηγή ιστορικών, λαογραφικών και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στο 

μικρασιατικό ελληνισμό. Στο διάστημα από το 1896, όταν άρχισε η έκδοση του «Ξενοφάνη», μέχρι και 

το 1910 εκδόθηκαν 7 τόμοι. Το όνομα «Ξενοφάνης» παραπέμπει στο στοχαστή Ξενοφάνη τον 

Κολοφώνιο.  

92 Ιστορία του ελληνικού έθνους, Νεώτερος ελληνισμός από 1881 ως 1913, τόμος ΙΔ, σελ.375 
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απομακρύνονταν και αποκόβονταν από το τουρκικό καθεστώς, έστρεφαν τα βλέμματά 

τους προς την Αθήνα», η οποία με το Πανεπιστήμιο και τα διδασκαλεία της αποτελούσε 

το κέντρο της πνευματικής δράσης.  
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7. Η εγκατάσταση των Κιουταχειωτών προσφύγων στη Φλώρινα 

μέσα από το Αρχείο του Συλλόγου  

Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 

κατηγορίες: 1. Θρακιώτες, οι οποίοι ανέρχονταν σε 733 οικογένειες, 2. Μικρασιάτες  οι 

οποίοι ανέρχονταν σε 728 οικογένειες, 3. τους Πόντιους του Καυκάσου, οι οποίοι 

ανέρχονταν σε 778 οικογένειες και 4. τους πρόσφυγες από διάφορες άλλες περιοχές του 

μείζονος Ελληνισμού, από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στο Νομό της Φλώρινας 22 

οικογένειες93. Η πολιτογράφηση των προσφύγων και η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας 

σε αυτούς ξεκίνησε στις 19.10.192294.  

 

7.1 Η περιγραφή του Μητρώου των μελών του Συλλόγου Κιουταχειωτών 

Φλώρινας 

Στο «Μητρώον Μελών Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλωρίνης», το οποίο συντάχθηκε το 

1925, έτος ίδρυσης του Συλλόγου, είναι εγγεγραμμένοι οι Κιουταχειώτες που 

εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα από τον Σεπτέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιανουάριο του 

1925. Στις έντεκα στήλες του  έντυπου κατάστιχου με τις χειρόγραφες καταχωρήσεις, 

αναγράφονται τα εξής στοιχεία:  

1. Ο αύξων αριθμός του Μητρώου, ο οποίος αφορά τον χρόνο εγγραφής στο 

Μητρώο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή των ονομάτων δεν είναι 

αλφαβητική. 

2. Ο αριθμός του παλαιού Βιβλιαρίου, ο οποίος αναφέρεται πιθανότατα στον 

αριθμό που αναγράφεται στο «Οικογενειακό Βιβλιάριο Πρόσφυγα», το οποίο 

δινόταν  στους πρόσφυγες  κατά την έλευσή τους στην Ελλάδα, μετά την 

καταγραφή τους στα δημοτολόγια προσφύγων. 

3. Ο αριθμός των μελών της οικογενείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις στην αρχική 

καταγραφή προστέθηκαν μεταγενέστερα παιδιά που γεννήθηκαν στη Φλώρινα. 

4. Το όνομα και το επώνυμο των μελών της οικογενείας. Ακολουθεί το 

ονοματεπώνυμο της οικογένειας, όπου πρώτα αναγράφεται το όνομα του 

                                                           
93 Κ. Φωτιάδης & Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων της περιοχής της 

Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής παρουσίας, στο Οι 

πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία στην εποποιΐα, Αθήνα, σ. 237 

94 Εφ. Φλώρινα, αρ. φ. (48) 20, 12.11.1922 
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αρχηγού, τα τέκνα κατά σειρά ηλικίας και τέλος οι υπόλοιποι συγγενείς, αν 

υπάρχουν. Στη στήλη με το ονοματεπώνυμο της οικογένειας σημειώνονται οι 

μεταβολές που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση του πρόσφυγα, 

όπως «χήρα», «ορφανά», «ανίκανοι», «παντρεύθη», «έφυγεν», «απεβίωσε», 

«γυναικάδελφη ορφανή», «εφονεύθη στον ελληνοϊταλικόν πόλεμον» και 

πρόσθετες πληροφορίες για το γένος. Οι πληροφορίες είναι συνήθως 

μονολεκτικές και μας δίνουν στοιχεία για την υγεία τους: «ασθενείς», 

«ανίκανοι» προς εργασία. 

5. Η ηλικία. Αναγράφονται, δηλαδή, οι ηλικίες των ατόμων, ξεκινώντας από τους 

γονείς ή τον αρχηγό της οικογένειας αν δεν υπάρχει γονέας. Στη συνέχεια 

καταγράφονται οι ηλικίες των παιδιών, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο σε ηλικία 

παιδί.  

6. Το επάγγελμα που εξασκούσαν στην πατρίδα τους.  

7. Ο τόπος καταγωγής. 

8. Ο τόπος εγκατάστασης.  

9. Η χρονολογία εγκατάστασης (μήνας και έτος). 

10. Το επάγγελμα που εξασκεί ο πρόσφυγας στον τόπο της εγκατάστασης.  

11. Παρατηρήσεις. Στη τελευταία στήλη του κατάστιχου,  στις παρατηρήσεις, 

αναγράφονται οι μετακινήσεις των προσφυγικών οικογενειών σε άλλες πόλεις. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται και ο προορισμός. 

Στην αρχική καταγραφή προστέθηκαν μεταγενέστερα παιδιά που γεννήθηκαν στη 

Φλώρινα, αλλά και άλλες μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση των μελών, όπως 

θάνατοι, γάμοι, αναχωρήσεις, το γένος της συζύγου. Πιθανότατα  κάποια από αυτά τα 

στοιχεία να  συμπληρώθηκαν εκ των υστέρων, καθώς αλλάζει και ο γραφικός 

χαρακτήρας.   

Στην αρχή του  Μητρώου, το οποίο υπογράφεται στις 1 Μαρτίου του 1953 από το 

Γραμματέα Μηνά Ιωαννίδη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μιχάλη Γρηγοριάδη, 

αναφέρονται τα εξής: «Το παρόν Βιβλίον αριθμιθέν ευρέθη εκατόν τριάκοντα οκτώ 

σελίδας (138)»  

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε πως  στην διάρκεια της δικτατορίας του 

Μεταξά (1936-1941) αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Συλλόγων, ενώ στη διάρκεια 

της κατοχής (1941-1944) και του εμφυλίου(1946-1949) ο Σύλλογος λειτουργεί άτυπα 

και επανασυστήνεται το 1951 ως «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ». Το 



Μητρώο  παραδόθηκε πιθανότατα στον κ. Μιχάλη Γρηγοριάδη, όταν 

την προεδρεία του Συλλόγου. 

 

7.2 Στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών στοιχείων των προσφύγων 

με βάση τα γραφήματα που προκύπτουν 

Πίνακας 1: Φύλο 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

Σύνολο εγγεγραμμένων 

 

Γράφημα 1: Φύλο 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ο αριθμός των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών ανέρχεται στα 

Απ’αυτά τα τριακόσια δεκαπέντε (

είναι άνδρες, ενώ τα τριακόσια πενήντα τέσσερα (

αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που έφυγαν

να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη ελληνική πόλη.

                                                          
95 Το Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς» του έτους 

1925 παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας.

53%

Φύλο
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Μητρώο  παραδόθηκε πιθανότατα στον κ. Μιχάλη Γρηγοριάδη, όταν 

την προεδρεία του Συλλόγου.  

2 Στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών στοιχείων των προσφύγων 

με βάση τα γραφήματα που προκύπτουν από την ανάλυση του Μητρώου

Συχνότητα % 

315 47% 

354 53% 

669 100% 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ο αριθμός των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών ανέρχεται στα εξακόσια εξήντα εννέα (

τριακόσια δεκαπέντε (315), το 47%  δηλαδή του συνόλου των προσφύγων, 

τριακόσια πενήντα τέσσερα (354), το 53%  είναι γυναίκες. Στον 

αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που έφυγαν-σταδιακά- από τη Φλώρινα για 

να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη ελληνική πόλη. 

                   

Το Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς» του έτους 

1925 παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. 

47%

Άνδρας

Γυναίκα

Μητρώο  παραδόθηκε πιθανότατα στον κ. Μιχάλη Γρηγοριάδη, όταν αυτός ανέλαβε 

2 Στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών στοιχείων των προσφύγων  

από την ανάλυση του Μητρώου95 

 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ο αριθμός των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο 

εξακόσια εξήντα εννέα (669). 

υνόλου των προσφύγων, 

, το 53%  είναι γυναίκες. Στον 

από τη Φλώρινα για 

Το Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς» του έτους 

Άνδρας

Γυναίκα
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Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο, σε ένα μεγάλο 

αριθμό οικογενειών - σε πενήντα τέσσερις (54) από τις εκατόν ογδόντα (180) συνολικά 

- απουσιάζει ο άνδρας. Ένας λόγος που εξηγεί την παραπάνω κατάσταση είναι το ότι οι 

άνδρες άνω των σαράντα πέντε (45) ετών-κυρίως Έλληνες, Αρμένιοι και Εβραίοι-που 

δεν στρατεύονταν, οδηγούνταν στα τάγματα εργασίας, τα αμελέ ταμπουρού96 , στο 

εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι απεβίωσαν, δουλεύοντας κάτω 

από άθλιες συνθήκες σε καταναγκαστικά έργα-ορυχεία, αγρούς, έργα οδοποιίας-, ενώ 

όσοι απ’ αυτούς επέστρεψαν δεν είναι βέβαιο πως κατάφεραν να βρουν τα συγγενικά 

τους πρόσωπα, δεδομένου ότι τα πρώτα χρόνια η κινητικότητα των προσφύγων ήταν 

μεγάλη. Συγκεκριμένα οι πρόσφυγες γύριζαν από περιοχή σε περιοχή προκειμένου να 

βρουν το μέρος με τις καταλληλότερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και εργασία. 

Στα τάγματα εργασίας πέθαναν πολλοί από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες. Εκτιμάται 

ότι μέχρι το τέλος του 1918 περίπου 250.000 Έλληνες είχαν χάσει τη ζωή τους στα 

τάγματα εργασίας. «Μέχρι το τέλος του 1917 περισσότεροι από 200.000 Έλληνες είχαν 

καταταγεί, ηλικίας 15 έως 48 ετών. Πολλοί από αυτούς πέθαναν από την 

κακομεταχείριση, τις ασθένειες, την πείνα και το κρύο»97, αναφέρει ο Κ. Φωτιάδης στο 

βιβλίο του «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών 

μπορούσαν αρχικά να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ όσοι δεν 

πλήρωναν, χαρακτηρίζονταν λιποτάκτες. Μετά την κατάργηση της δυνατότητας 

εξαγοράς της θητείας σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες ενώ όσοι συνελήφθησαν, 

εκτελέστηκαν. 

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο, που βοηθάει στην ερμηνεία του παραπάνω 

γραφήματος, είναι το γεγονός ότι πολλοί άνδρες κρατήθηκαν κατά την αναχώρηση το 

1922 από τους Τούρκους ως όμηροι, με βάση τις προφορικές μαρτυρίες των 

Προσφύγων Κιουταχειωτών αλλά και του Γ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναφέρει: 

                                                           
96  Τα Τάγματα Εργασίας αναφερόμενα στην ελληνική βιβλιογραφία ως «αμελέ ταμπουρού» 

χρησιμοποιήθηκαν στη Μ. Ασία  κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή στις 

περιοχές που ελέγχονταν από τους Νεότουρκους ή τις δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς και από την 

Τουρκία στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να ετοιμάσουν ενδεχόμενη συμμετοχή της 

Τουρκίας σ' αυτόν. Στα τάγματα αυτά αναγκάζονταν να εργαστούν άνδρες μη μουσουλμάνοι σε βαρειές 

εργασίες υπό απάνθρωπες συνθήκες. Ήταν μία από τις μεθόδους εθνοκάθαρσης που χρησιμοποιήθηκαν 

από τους Τούρκους, αφού οι περισσότεροι εργάτες πέθαιναν. Τάγματα Εργασίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τάγματα_Εργασίας _(Οθωμανική_Αυτοκρατορία) (Ανακτήθηκε στις 15 

Σεπτεμβρίου 2016) 

97 Κ. Φωτιάδης, Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2004, τομ. 1, 

σ.569. 



70 

«Ποσοστό 66% επί του συνόλου αποτελείται από γυναίκες και παιδιά κάτω των δέκα 

ετών, συνέπεια της εξόντωσης ή και αιχμαλωσίας μεγάλου μέρους του άρρενος 

πληθυσμού»98.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και στο δεύτερο τόμο του βιβλίου «Η Έξοδος» του Κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών, όπου καταγράφονται οι μνήμες ανθρώπων που βίωσαν τον 

ξεριζωμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη Φρυγία «Το 1920, λίγο πριν μπει 

ο ελληνικός στρατός στη Φρυγία, οι τουρκικές αρχές εξόρισαν όλους τους Έλληνες άντρες 

ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακολούθησε επίσης εξορία των γυναικοπαίδων. Με την 

οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού(1922) πολλά γυναικόπαιδα έφυγαν στα Μουδανιά 

από όπου πέρασαν απέναντι. Όσα έμειναν, εκκενώθηκαν με την Ανταλλαγή, άλλα μέσω 

Κωνσταντινούπολης και άλλα μέσω Αττάλειας ή Μερσίνας99». 

Ο παπα-Σταύρος Εφραιμίδης, καταθέτει το 1963 την προσωπική του εμπειρία: «Το 

1920 μας σήκωσαν για εξορία όλους τους άντρες από 16 χρονών και πάνω. Το τί 

τραβήξαμε δεν περιγράφεται...Πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες. Μας πήγαν με το τρένο 

στο Εσκίσεχιρ. Μείναμε μια μέρα εκεί. Μετά με αμάξια πήγαμε στα Χάιμανα. Εκεί τους 

νέους τους χώρισαν. Γίναμε δύο ομάδες. Εγώ, σαν διάκος που ήμουνα (φορούσα ράσα), 

πήγα μαζί με τους γέρους. Ήμασταν εξακόσια άτομα100». 

Πίνακας 2: Ηλικιακές ομάδες 

Ηλικιακές ομάδες Συχνότητα % 

0-10 177 28% 

11-20 149 24% 

21-30 67 11% 

31-40 92 15% 

41-50 80 13% 

51-60 41 7% 

61+ 19 3% 

Σύνολο εγγεγραμμένων 625 100% 

                                                           
98 Γ. Γιαννακόπουλος, Προσφυγική Ελλάδα, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 

Αθήνα 1992, σ.16 

99 Η Έξοδος, τόμος Β’ Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρασίας, Κέντρο 

Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1982, σ.393 

100 Η Έξοδος, ό.π., σσ.401-403 
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ανά φύλο
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Ηλικιακές ομάδες ανά φύλο 
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εξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ο αριθμός των γυναικών υπερέχει 

συγκριτικά με τον αριθμό των ανδρών. 

Από την παραπάνω ανάλυση των ηλικιακών ομάδων μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο 

συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν επιβίωναν. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο εξήντα (60) άτομα από πενήντα (50) χρονών και πάνω 

εγκαθίστανται στη Φλώρινα. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι 

ηλικιωμένοι δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους, καθώς πέθαιναν στη 

διαδρομή από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες.  

Ο Φωκίων Κοπανάρης, στέλεχος των υγειονοµικών υπηρεσιών στη Βόρειο Ελλάδα101 

αναφέρει: «...Η υγειονοµική κατάστασις, η δηµιουργηθείσα εκ του προσφυγικού 

ζητήµατος, υπήρξε δια το κράτος πράγµατι τραγική... Είναι γεγονός ότι πολυάριθµοι 

αφίξεις προσφύγων εις Θεσσαλονίκην παρουσίαζαν εικόνα µάλλον πτωµάτων 

κινουµένων ή ζώντων ατόµων. Η κατά τας πρώτας µέρας της αφίξεώς των θνησιµότης 

υπήρξε µεγίστη...».  

«...το 1922, οι πρώτες αφίξεις των προσφύγων προκάλεσαν επιδημία τύφου και έξαρση 

της ελονοσίας στη Μακεδονία και τη Θράκη»102. Συνεπώς οι αρρώστιες κατέβαλλαν 

τους πρόσφυγες που ήταν ταλαιπωρημένοι, πρόχειρα στεγασμένοι και υποσιτίζονταν. 

Οι μολυσματικές ασθένειες, ο τύφος, η γρίπη, η φυματίωση και η ελονοσία 

κυριολεκτικά τους θέριζαν, ενώ η σωματική τους ταλαιπωρία επιδείνωνε διαρκώς την 

κατάσταση. 

Η ύδρευση ήταν ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα για τους πρόσφυγες, αφού το 

διαθέσιμο νερό ήταν μολυσμένο, με αποτέλεσμα να συμβάλλει και αυτό στη μετάδοση 

ασθενειών. Τέλος, ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας για την πορεία της υγείας 

των προσφύγων ήταν οι νέες κλιματολογικές συνθήκες, στις οποίες έπρεπε να 

προσαρμοστούν. 

 

 

 

                                                           
101 Φωκίων Κοπανάρης, Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα 1933, σ 48 

102 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή, Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα, σ.43 
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Επίσης με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο Μητρώο ιδιαίτερα 

μεγάλο είναι το ποσοστό των γυναικών, που ήταν ήδη σε κατάσταση χηρείας όταν 

εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα το 1

μικρότερες ηλικίες, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αφού στις μετρήσεις 

συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά.
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Επίσης με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο Μητρώο ιδιαίτερα 

μεγάλο είναι το ποσοστό των γυναικών, που ήταν ήδη σε κατάσταση χηρείας όταν 

εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα το 1922. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται στις 

μικρότερες ηλικίες, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αφού στις μετρήσεις 

συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά. 

Αριθμός μελών ανά οικογένεια 

Αριθμός μελών ανά οικογένεια Συχνότητα % 

18 10% 

32 18% 

39 22% 

31 17% 

33 18% 

15 8% 

7 4% 

4 2% 

1 1% 

180 100% 

Αριθμός μελών ανά οικογένεια 
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18%

22%

4% 2%

1%

Αριθμός μελών ανά οικογένεια

Επίσης με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο Μητρώο ιδιαίτερα 

μεγάλο είναι το ποσοστό των γυναικών, που ήταν ήδη σε κατάσταση χηρείας όταν 

922. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται στις 

μικρότερες ηλικίες, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αφού στις μετρήσεις 
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Με κριτήριο τον αριθμό των μελών ανά οικογένεια προκύπτουν τα εξής: από τις 

δεκαοχτώ (18) μονομελείς οικογένειες (10%) οι τρεις (3) είναι άντρες ηλικίας τριάντα 

(30), τριάντα δύο (32), τριάντα τέσσερις (34) και σαράντα (40) αντίστοιχα, οι δώδεκα 

(12) γυναίκες, ηλικίας από σαράντα (40) μέχρι εβδομήντα (70). Από αυτές οι οχτώ (8) 

σύμφωνα με το μητρώο είναι δηλωμένες ως χήρες. 

Στις τριάντα δύο (32) διμελείς οικογένειες (18%) συναντάμε τα εξής μοντέλα-τύπους: 

δεκατέσσερις (14) περιπτώσεις ζευγαριών, έντεκα (11) περιπτώσεις χήρας-παιδιού, 

τέσσερις (4) περιπτώσεις μητέρας- παιδιού. Μόνο σε μια περίπτωση δεν διευκρινίζεται 

η σχέση των ατόμων μεταξύ τους, καθώς είναι δηλωμένα με διαφορετικό επίθετο. 

Δυστυχώς δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για το λόγο της απουσίας του πατέρα στις 

παραπάνω περιπτώσεις. Εικάζουμε ότι πρόκειται για αγνοούμενους και για αυτό δεν 

δηλώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση, όπως στις άλλες περιπτώσεις. 

Οι τριμελείς οικογένειες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό (22%). Από τις τριάντα 

εννέα (39) συνολικά οι δεκαέξι (16) είναι οικογένειες με ένα παιδί, οι εφτά (7) χήρες με 

δύο παιδιά, οι εννέα (9) μητέρες με δύο παιδιά, ενώ σε μια περίπτωση συναντάμε ένα 

ζευγάρι ηλικιωμένο με ένα μικρό παιδί, σε δύο (2) περιπτώσεις ζευγάρι με μητέρα 

ηλικιωμένη χήρα, και στις υπόλοιπες τέσσερις (4) περιπτώσεις συνυπάρχουν τρεις 

γενιές: γιαγιά κόρη-δηλωμένη ως μητέρα(1) ή χήρα(3)- και ένα παιδί.  

Οι τετραμελείς οικογένειες είναι τριάντα μία (31), το (17%). Το μεγαλύτερο ποσοστό, 

δεκαεννέα (19) στον αριθμό, αφορά οικογένειες αποτελούμενες από γονείς με δύο 

παιδιά, έξι (6) από τις οποίες είναι δηλωμένες ως χήρες με τρία παιδιά και τρεις (3) 

μητέρες με τρία παιδιά. Σε δύο (2) περιπτώσεις υπάχει η χήρα μητέρα με τα δύο της 

παιδιά και τη γιαγιά, ενώ σε μια περίπτωση υπάρχουν και οι δύο γονείς, το παιδί και η 

γιαγιά. 

Οι πενταμελείς οικογένειες είναι συνολικά τριάντα τρεις (33), το (18%). Από αυτές οι 

είκοσι τέσσερις (24) αντιστοιχούν στο μοντέλο γονείς με τρία παιδιά. Τρεις (3) είναι 

χήρες με τέσσερα (4) παιδιά και δύο (2) μητέρες με τέσσερα (4) παιδιά. Σε δύο (2) 

περιπτώσεις συναντάμε τους γονείς με τα δύο παιδιά και τον παππού ή τη γιαγιά και 

τέλος σε μια περίπτωση υπάρχει η μητέρα χήρα με δύο παιδιά και τα δύο μικρότερα 

αδέρφια της, ενώ σε μια άλλη δεν προσδιορίζεται η σχέση των μελών της οικογενείας 

μεταξύ τους.  
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Οι εξαμελείς οικογένειες είναι δεκατέσσερις (14), το 8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό και 

συγκεκριμένα εννέα (9) από αυτές είναι οικογένειες αποτελούμενες από γονείς με 

τέσσερα (4) παιδιά. Υπάρχουν δύο (2) περιπτώσεις χήρας με πέντε (5) παιδιά, δύο (2) 

όπου συνυπάρχουν με τους γονείς, τρία (3) παιδιά και γιαγιά και τέλος μια περίπτωση, 

όπου μαζί με την πενταμελή οικογένεια ζει και η αδερφή του ενός από τους δύο γονείς. 

Οι εφταμελείς οικογένειες είναι οχτώ (8), το 4%. Τρεις (3) από αυτές αποτελούνται από 

γονείς με πέντε παιδιά, ενώ σε τρεις (3) περιπτώσεις μαζί με την εξαμελή οικογένεια 

ζουν οι γιαγιάδες και σε δύο (2) από αυτές η αδερφή του ενός από τους δύο γονείς. 

Οι οχταμελείς οικογένειες είναι τέσσερις (4), το 2%, από τις οποίες οι τρεις (3)  

αποτελούνται από γονείς με έξι (6) παιδιά και μόνο σε μια (1) ζει μαζί με την εφταμελή 

οικογένεια και η γιαγιά. 

Μόνο μια (1) οικογένεια είναι εννιαμελής και αποτελείται από τους γονείς, τα έξι (6) 

παιδιά και τη γιαγιά. 

Κατά την στατιστική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στη σύσταση των 

οικογενειών, προέκυψαν τα εξής: πενήντα τέσσερις (54) από τις εκατόν ογδόντα (180) 

οικογένειες είναι μονογονεϊκές. Στην περίπτωσή μας πρόκειται πάντα για μητέρες, οι 

οποίες, λόγω απώλειας του γονέα, μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Εδώ διακρίνουμε 

δύο κατηγορίες: αυτές, τριάντα τρεις (33) στον αριθμό, στις οποίες είναι ξεκάθαρη η 

οικογενειακή τους κατάσταση, αφού είναι δηλωμένες στο Μητρώο ως χήρες και 

εκείνες, είκοσι μία (21) στον αριθμό, που δηλώνονται απλά ως αρχηγοί, ενώ δεν 

αναφέρουν τίποτα για το σύζυγό τους.  Με βάση, λοιπόν, τα υπάρχοντα δεδομένα και 

τις προφορικές μαρτυρίες, εικάζουμε ότι πρόκειται για άνδρες που κρατήθηκαν ως 

αιχμάλωτοι από τους Τούρκους και δεν επέστρεψαν, ως την ημέρα τουλάχιστον 

εγγραφής των μελών αυτών στο Μητρώο. Ενδεχομένως η ελπίδα της επιστροφή, καθώς 

και η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σε περίπτωση απώλειας, δεν επέτρεπε στις 

συζύγους τους να αυτοαποκαλούνται «χήρες». 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί το ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς την ηλικία των 

ζευγαριών, καθώς η διαφορά ηλικίας ξεπερνάει, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 

δεκαπέντε (15) χρόνια, γεγονός που ίσως να οφείλεται στην ανάγκη να έχουν στις 

δύσκολες καταστάσεις που βίωναν, σύντροφο που θα ήταν σε θέση να τους παρέχει 

ασφάλεια και προστασία. 
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Πίνακας 7: Επαγγέλματα 

Επαγγέλματα μετά την 

εγκατάσταση 

Συχνότητα % 

Πριν την 

εγκατάσταση 

Μετά την 

εγκατάσταση 
Πριν Μετά 

Αγγειοπλάστης 2 3 1,0% 2,0% 

Αλευροπώλης 1 1 0,5% 0,7% 

Αμαξάς 2 1 1,0% 0,7% 

Αρτοποιός 3 3 1,5% 2,0% 

Αχθοφόρος 1 1 0,5% 0,7% 

Γουναράς 3 1 1,5% 0,7% 

Έμπορος 2 0 1,0% 0,0% 

εργάτης  33 23 16,1% 15,0% 

Εργολάβος 0 1 0,0% 0,7% 

Καρροποιός 2 2 1,0% 1,3% 

Κασσιτεράς 4 4 2,0% 2,6% 

Καφεπώλης 0 1 0,0% 0,7% 

Καφετζής 1 1 0,5% 0,7% 

Κεραμεύς 5 5 2,4% 3,3% 

Κηπουρός 2 2 1,0% 1,3% 

Κουρέας 4 4 2,0% 2,6% 

Κτίστης 14 12 6,8% 7,8% 

Μηχανικός 0 1 0,0% 0,7% 

Μπαλωματζής 0 1 0,0% 0,7% 

Μυλωτρός 9 5 4,4% 3,3% 

Ξυλουργός 13 11 6,3% 7,2% 

Παντοπώλης 4 6 2,0% 3,9% 

Προυντσοπωλητής 1 0 0,5% 0,0% 

Ράπτης 8 6 3,9% 3,9% 

Σιδηρουργός 3 3 1,5% 2,0% 

Ταπητουργός 50 25 24,4% 16,3% 

Τελλάλης 0 1 0,0% 0,7% 

Υδραυλικός 1 1 0,5% 0,7% 
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Υπάλληλος 4 3 2,0% 2,0% 

Υπηρέτρια 3 0 1,5% 0,0% 

Υποδηματοποιός 11 12 5,4% 7,8% 

Υφάντρια 3 3 1,5% 2,0% 

Υφασματοπώλης 1 0 0,5% 0,0% 

Φωτογράφος 1 1 0,5% 0,7% 

Χαλκεύς 13 9 6,3% 5,9% 

Χωροφύλακας 1 0 0,5% 0,0% 
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Όπως προκύπτει από την έρευνα στο Μητρώο του Συλλόγου Κιουταχειωτών, τα 

επαγγέλματα που ασκούσαν οι Έλληνες της Κιουτάχειας 103  ήταν κατά σειρά 

προτεραιότητας τα ακόλουθα: το επάγγελμα του ταπητουργού, το επάγγελμα του 

εργάτη, του κτίστη, του χαλκέα και του ξυλουργού, του υποδηματοποιού,του μυλωτρού 

και του ράπτη. Σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν το επάγγελμα του κεραμέα, το 

επάγγελμα του κασσιτερά, του κουρέα, του παντοπώλη και του υπάλληλου, το 

επάγγελμα του αρτοποιού, του γουναρά, του σιδηρουργού, της υπηρέτριας και της 

υφάντριας, το επάγγελμα του αγγειοπλάστη, του αμαξά, του εμπόρου, του καροποιού 

και του κηπουρού. Τέλος συναντάμε μόνο έναν αλευροπώλη, έναν αχθοφόρο, έναν 

καφετζή, έναν προυντσοπωλητή, έναν υδραυλικό, έναν υφασματοπώλη, έναν 

φωτογράφο και έναν χωροφύλακα.  

Αναλύοντας τα δεδομένα που αφορούν στα επαγγέλματα των προσφύγων 

Κιουταχειωτών, μετά την εγκατάστασή τους στη Φλώρινα, καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: το επάγγελμα που ασκούσαν ήταν-κατά σειρά προτεραιότητας-του 

ταπητουργού και του εργάτη, σε ποσοστό αρκετά υψηλό συγκριτικά με τα υπόλοιπα, 

ενώ ακολουθούν αυτά του κτίστη και του υποδηματοποιού, του ξυλουργού και του 

χαλκέα. Μικρότερος αριθμός προσφύγων επιλέγει την ενασχόλησή του με τα 

επαγγέλματα του παντοπώλη και του ράπτη, του μυλωτρού και του κεραμέα, του 

κασσιτερά και του κουρέα, του αγγειοπλάστη, του αρτοποιού, του σιδηρουργού, της 

υφάντριας και του υπαλλήλου. Μόνο σε ένα άτομο συναντάμε τα επαγγέλματα του 

αλευροπώλη, του αμαξά, του αχθοφόρου, του γουναρά, του εργολάβου, του καφεπώλη, 

του καφετζή, του φωτογράφου, του μπαλωματζή, του ντελάλη, του υδραυλικού και του 

μηχανικού. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων κατάφερε να διατηρήσει την εργασιακή του 

ιδιότητα, με δυσμενέστερους πιθανόν όρους και εισοδήματα. Αρκετοί από αυτούς 

αναγκάστηκαν να γίνουν μικροεπαγγελματίες, ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων ή 

εργαστηρίων. 

                                                           
103 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σσ.66 – 97, αναφέρεται στα επαγγέλματα και στις τέχνες που εξασκούνταν 

αποκλειστικά από τους ομογενείς της Κιουτάχειας Οι ομογενείς ήταν στην πλειοψηφία τους: αλιείς, 

βαφείς, επιπλοποιοί - ξυλουργοί, αρχιτέκτονες - καλφάδες, κτίστες, οικοδόμοι, ασβεστάδες, 

υδροχρωματιστές, ελαιοχρωματιστές, μιναρετζήδες, ράπτες, χαλκουργοί (μπακιρτζήδες), τοκμετζήδες 

(χύτες), φανοποιοί, υφαντουργοί, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί - πλινθοποιοί, ελαιοτρίβες - χαλβατζήδες, 

ταπητουργοί, γουναράδες, αρτοποιοί, φαρμακοποιοί, έμποροι. 
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Τα καινούργια επαγγέλματα που ασκούν ή που, λόγω της νέας πραγματικότητας, 

αναγκάζονται να ασκήσουν οι πρόσφυγες στη Φλώρινα είναι τα εξής: το επάγγελμα του 

εργολάβου, του καφεπώλη, του μηχανικού, του μπαλωματζή και του ντελάλη. 

Αυτά που παύουν να υφίστανται μετά την εγκατάστασή τους στην πόλη της Φλώρινας 

είναι το επάγγελμα του εμπόρου, του προυντσοπωλητή, της υπηρέτριας, του 

υφασματοπώλη και του χωροφύλακα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το εξής: Σε είκοσι δύο (22) άτομα ηλικίας από 

δεκαοχτώ (18) μέχρι εξήντα (60)+ δεν δηλώνεται το επάγγελμα που ασκούσαν στην 

Κιουτάχεια. Από αυτούς οι δεκατρείς (13) είναι γυναίκες και οι εννέα (9) άνδρες. Αυτό 

οφείλεται πιθανότατα σε παράλειψη του γράφοντος. 

Γεγονός αποδεδειγμένο αποτελεί το ότι η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε τη 

βιοτεχνία της ταπητουργίας με νέο, ειδικευμένο και φτηνό εργατικό δυναμικό και με τη 

δράση ανθρώπων με επιχειρηματικές ικανότητες. 

Συγκεκριμένα για την μεγάλη άνθιση στους τομείς της ταπητουργίας και της 

υφαντουργίας ο Σ. Εφραιμίδης αναφέρει «Σπουδαίας σημασίας η βιομηχανία της 

ταπητουργίας και εις το έπακρον προσοδοφόρος, όπως η υφαντουργική των ομογενών. 

Ενώ εις την υφαντουργίαν ειργάζοντο ελληνίδες υπερβάσαι το 30ον έτος της ηλικίας των 

τουλάχιστον και συμπληρώσασαι ωρισμένας κοινωνικάς συνθήκας, με την εισαγωγήν της 

βιομηχανίας της ταπητουργίας εις την κοινότηταν εδημιουργήθη εργασία δια το θήλυ 

γένος της ομογενείας από το 14ον έτος της ηλικίας και άνω104». Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο 

επιχειρηματίας Δημητρός Ουσιακλής είναι εκείνος που εισήγαγε το 1894 την 

βιομηχανία της ταπητουργίας στην πόλη της Κιουτάχειας. Με την πάροδο του χρόνου 

δημιουργήθηκαν ταπητουργεία σε διάφορες συνοικίες της κοινότητας και ως συνέπεια 

οι πρώτοι έμποροι ταπήτων, από τους οποίους κάποιοι διατηρούσαν ταπητουργεία στις 

οικίες τους ή είχαν αργαλειούς σε άλλες κατοικίες, ενώ άλλοι πάλι ίδρυσαν μεγάλα 

εργοστάσια και έκαναν σπουδαίο εξαγωγικό εμπόριο. 

Επιπλέον η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη και των γυναικών στην 

μέχρι τότε ανδροκρατούμενη εργατική τάξη. Συγκεκριμένα με βάση το Μητρώο, στον 

τομέα της ταπητουργίας απασχολήθηκαν πολλές εργάτριες (22%) στην πόλη της 

Φλώρινας. Στη βιοτεχνία ταπητουργίας του κ. Πέτρου Παπαδόπουλου αναφέρεται πως 

                                                           
104 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ. 83 
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εργάζονταν περισσότερες από εκατό (100) γυναίκες, όλες πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. 

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία της κ. Ιορδανίδου Βαρβάρας το 1993105, πρόσφυγα 

από την Κιουτάχεια το 1922, το ταπητουργείο, το οποίο ανήκε στην αδερφή της 

Δέσποινα Παπαδοπούλου και στο σύζυγό της Πέτρο Παπαδόπουλο, ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1928 περίπου. Στεγάστηκε αρχικά στο Kursunlu Cami106, στη βόρεια 

πλευρά του τετραγώνου που σχημάτιζαν οι οδοί Αβέρωφ, Ηροδότου, Κλείτου και 

Νιγρίτης, στο Μολυβένιο Τζαμί, ονομασία που οφείλεται πιθανόν στο υλικό από το 

οποίο ήταν κατασκευασμένο το τζαμί, λειτούργησε το εργοστάσιο ταπητουργίας μέχρι 

το 1930 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην οικία του Π. Παπαδόπουλου, στη 

διασταύρωση των οδών Μαγνησίας και Προύσης, όπου παρέμεινε μέχρι το 1962, οπότε 

και έκλεισε οριστικά. Το εργοστάσιο διέθετε πενήντα (50) αργαλειούς και 

απασχολούσε πάνω από εκατό (100) εργάτριες, ενώ τα χαλιά που ύφαιναν, πωλούνταν 

σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και στον κρατικό Οργανισμό Ταπητουργίας107, που 

ιδρύθηκε στις αρχές του 1930.   

Η ταπητουργία, που ως τότε ήταν άγνωστη ως δραστηριότητα στην Ελλάδα και γνώριζε 

ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ανατολή, αποτέλεσε μια σημαντική επαγγελματική διέξοδο 

για τους πρόσφυγες, που γνώριζαν την τέχνη από την Μ. Ασία και άσκησαν την 

δραστηριότητα αυτή σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο της 

ΕΑΠ αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 100.000 λιρών Αγγλίας για την ενίσχυση της 

βιομηχανίας της ταπητουργίας, η οποία - σύμφωνα με το άρθρο IV του Πρωτοκόλλου 

της Γενεύης - ανήκει στις «παραγωγικές απασχολήσεις»108. Επομένως η ταπητουργία 

συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αυξάνοντας το ετήσιο 

εθνικό εισόδημα κατά 500.000 λίρες Αγγλίας. Κατά συνέπεια το 1929 ιδρύεται 

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικής Ταπητουργίας, με δικό του κανονισμό και διοίκηση, 

ο οποίος βασίστηκε οικονομικά στην ενίσχυση που δόθηκε από την ΕΑΠ, σε κρατικές 

χορηγίες και στα εισοδήματα του ίδιου του Οργανισμού. 

Στο βιβλίο της Κοινωνίας των Εθνών «Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα» 

γίνεται αναφορά στην ταπητουργία, που ως βιομηχανία αναπτύχθηκε με την άφιξη των 
                                                           
105 Την συνέντευξη παραχώρησε το 1993 η κ. Ιορδανίδου Βαρβάρα, το γένος Χατζηεφένδη, η οποία ήρθε 

το 1922 σε ηλικία 4 ετών με τη μητέρα της και την αδερφή της από την Κιουτάχεια. 

106 Ι. Κασκαμανίδης, Οθωμανική τοπογραφία της Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα στα πρακτικά του 

συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002 Ιστορία & πολιτισμός», Φλώρινα 2004, σ. 93 

107 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ. 30 

108 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.304 



85 

προσφύγων στην Ελλάδα. «Η χρονιά πάντως που εγκαινιάστηκε πραγματικά η παραγωγή 

χαλιών στην Ελλάδα είναι το 1923, όταν έφθασαν οι μεγάλες μάζες των Μικρασιατών 

προσφύγων. Υπολογίζεται ότι 30.000 γυναίκες και κορίτσια ασχολούνταν επαγγελματικά 

στις πατρίδες τους με την ύφανση χαλιών. Πολλές απ’ αυτές τις τεχνίτριες είναι τόσο 

επιδέξιες, ώστε να δένουν μέχρι και 20.000 κόμπους την ημέρα. Επίσης ανάμεσα στους 

πρόσφυγες υπάρχουν πολλοί σχεδιαστές χαλιών, βαφείς, ειδικοί στις ποιότητες καθώς και 

πρώην εργοστασιάρχες.[...] Η ταπητουργία μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά και στην αρχή 

δε χρειάζεται μεγάλο κεφάλαιο. Ο εξοπλισμός είναι απλός. Κύριο μηχάνημα είναι ο 

ξύλινος αργαλειός, τον οποίο χειρίζονται συνήθως τρεις γυναίκες. Πρώτες ύλες είναι ο 

σπάγκος, το μαλλί και τα χρώματα. Οι αργαλειοί μπορούν σιγά σιγά να αυξάνονται, χωρίς 

να επηρεάζονται σημαντικά τα γενικά έξοδα»109. 

Η παραπάνω αναφορά ερμηνεύει και το γεγονός ότι η ενασχόληση με τον τομέα της 

ταπητουργίας ήταν σε πολλές περιπτώσεις η εύκολη λύση, δεδομένου ότι οι 

μεγαλύτερες σε ηλικία γνώριζαν καλά την τέχνη, ήδη από την πατρίδα τους. «Στις 

αστκές περιοχές η εργασία αυτή είναι κατά 90% το μέσο επιβίωσης για χήρες και ορφανές 

κοπέλες»110. 

Στην νέα αυτή επιχειρησιακή δραστηριότητα απασχολήθηκε, σύμφωνα με το Μητρώο, 

το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών Κιουταχειωτών στη Φλώρινα, οι περισσότερες 

απ΄αυτές χήρες και ορφανά. Άλλοι τομείς, στους οποίους απασχολήθηκε ο γυναικείος 

προσφυγικός πληθυσμός, σε πολύ μικρό ωστόσο ποσοστό (1%), είναι η υφαντουργία, η 

ραπτική και το επάγγελμα της οικιακής βοηθού-υπηρέτριας. 

Συγκεκριμένα η υφαντουργία ήταν μια κατεξοχήν γυναικεία απασχόληση. Το 80% των 

ελληνικών οικογενειών της κοινότητας διατηρούσαν στα σπίτια τους αργαλειούς. Με 

την ίδρυση της «Ανωνύμου Μετοχικής Εταιρείας νημάτων-υφασμάτων της 

Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Κοτυαίου» ο τομέας της υφαντουργίας, καθώς γνώρισε 

μεγάλη ανάπτυξη και πρόοδο, έγινε πηγή πλούτου για τους ομογενείς της 

κοινότητας111. 

                                                           
109 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. (1997). Αθήνα, σ. 127-128. 

110 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π., σ. 128 

111 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.77-79 
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Οι γυναίκες, λοιπόν, αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών στην ταπητουργία, 

κλωστοϋφαντουργία και στην ραπτική. Με βάση το Μητρώο αλλά και την καταγραφή 

των γυναικείων επαγγελμάτων αναφέρονται 1 ράπτρια, 2 υπηρέτριες, 2 υφάντριες. 

Η Ελένη Ιωαννίδου στο άρθρο της «Η προσφυγική Καλαμαριά» αναφέρει: «Η 

Μικρασιατική Καταστροφή στέρησε πολλές οικογένειες από τους άντρες τους. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι γυναίκες ανέλαβαν εργασία και τη θέση του προστάτη της οικογένειας, 

αλλάζοντας τον κοινωνικό τους ρόλο. Για τις γυναίκες αυτές επιφυλάσσονταν, συνήθως, 

σκληρές περιστασιακές δουλειές με πολύ χαμηλό μισθό: υπηρέτριες, πλύστρες, εργάτριες 

σε καπνομάγαζα και βιοτεχνίες. Η φτώχεια, κοινή παράμετρος για τους περισσότερους, 

ανάγκασε πολλά παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο για να οδηγηθούν στον αγώνα της 

επιβίωσης. Ακόμη και από την ηλικία των 8, 9 και 10 ετών, πολλά παιδιά δούλεψαν ως 

ψυχοκόρες, λούστροι, κουλουρτζήδες, πλανόδιοι πωλητές και σε εργοστάσια, υποκείμενα 

σε σκληρή οικονομική εκμετάλλευση, ώστε να συνεισφέρουν τα πενιχρά, αλλά απολύτως 

απαραίτητα, έσοδά τους στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από τον Σεπτέμβριο του 

1922, η Καλαμαριά απέκτησε και πάλι το ρόλο του προσωρινού κέντρου περίθαλψης και 

του βασικού διαμετακομιστικού σταθμού προσφύγων, πριν από την προώθησή τους στην 

ύπαιθρο χώρα της Μακεδονίας»112.  

Σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ανδρικού πληθυσμού, το επάγγελμα 

του εργάτη αποτέλεσε πρωταρχική επαγγελματική δραστηριότητα του ανδρικού 

προσφυγικού πληθυσμού, καλύπτοντας το ποσοστό 15,00%. Φαίνεται πως η έντονη 

οικοδομική δραστηριότητα - αποτέλεσμα της πληθυσμιακής αύξησης και της έλλειψης 

κατοικιών - απορροφά ένα μεγάλο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού τα πρώτα χρόνια 

της εγκατάστασης, αλλά οι περισσότεροι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια εργάζονταν 

περιστασιακά κάνοντας «μεροκάματα» στους εργολάβους ως φτηνό εργατικό δυναμικό. 

Επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού απασχολούνταν ως χτίστες, 

ξυλουργοί, χαλκείς και υποδηματοποιοί. Τα επαγγέλματα των προσφύγων είναι 

αποκλειστικά χειρωνακτικά και μόνο ένα άτομο ασκεί το επάγγελμα του υπαλλήλου. 

Ένα επάγγελμα στο οποίο θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνει ιδιαίτερη αναφορά είναι αυτό 

του κεραμέα. Η κεραμική, γνωστή και ως «Κιουτάχεια» είναι μια τέχνη που ήρθε από 

τη Μ. Ασία μαζί με τους πρόσφυγες. 

                                                           
112 Ε. Ιωαννίδου, Η προσφυγική Καλαμαριά, στο Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία στην 

εποποιΐα, Αθήνα, σ.309 
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Στην βιογραφία του Μηνά Αβραμίδη, που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο έκθεσης 

που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας το 1990 

με τίτλο «Ο θαυμαστός κόσμος του Μηνά Αβραμίδη», αναφέρονται τα εξής: «Γραπτές 

πηγές αναφέρουν ότι στην Κιουτάχεια-κεραμικό κέντρο από αιώνες-η αγγειοπλαστική 

τέχνη εξακολουθούσε τον εικοστό αιώνα να ασκείται από χριστιανούς. Ανάμεσά τους το 

εργαστήρι του Μηνά Αβραμίδη, που ήταν ο πιο καταξιωμένος τεχνίτης, ιδιαίτερα στην 

τέχνη της διακοσμητικής.[...] Το 1923 προσλαμβάνεται από τον ιδρυτή της κεραμικής 

βιοτεχνίας του Νέου Φαλήρου 'ΚΙΟΥΤΑΧΙΑ' Μηνά Πεσμαζόγλου, ως αρχιτεχνίτης. Την 

οργανώνει, δουλεύει σκληρά δυο χρόνια αλλά απογοητευμένος, επειδή εκμεταλλεύονταν 

την πείρα του χωρίς την ανάλογη αμοιβή, την εγκαταλείπει και φεύγει από την Αθήνα με 

όλη την οικογένεια για τη Φλώρινα. Κατοικούν σ' ένα προσφυγικό σπίτι, στην οδό 

Ηπείρου. Εκεί βρίσκει κατάλληλα χώματα, κτίζει καμίνι και πλάθει αγγεία καθημερινής 

χρήσης αλλά και ολόγλυφα περιστέρια και λιοντάρια σε καλούπια, για διακοσμητικά. Η 

έγχρωμη φρίζα από εντοιχισμένα πλακάκια που κοσμούν το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας 

στη Φλώρινα, είναι δικό του έργο αλλά πιθανόν μεταγενέστερο113». 

Μεγάλο, όμως, είναι και το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται ως ξυλουργοί. Ο Σ. 

Εφραιμίδης συγκεκριμένα αναφέρει πως το επάγγελμα του ξυλουργού ανήκει σε εκείνα 

που ασκούνταν αποκλειστικά από του Έλληνες της Κιουτάχειας, αποφέροντάς τους 

μεγάλα κέρδη. Λειτουργούσαν «μεγάλα ξυλουργικά εργοστάσια και τοιαύτα της 

επιπλοποιϊας», τα οποία μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων 

της πόλης114. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα: σε ότι αφορά την 

επαγγελματική στρωμάτωση στους αστούς πρόσφυγες διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες: 

Η πρώτη περιλαμβάνει τους εμπόρους, τους βιοτέχνες και τους τεχνίτες, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει άτομα που εργάζονται χειρωνακτικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 

μεροκάματο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι 

λαμβάνοντας χαμηλά ημερομίσθια προσπαθούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες 

τους. 

 

                                                           
113 Από την βιογραφία του Μηνά Αβραμίδη που εμπεριέχεται στον κατάλογο της έκθεσης με θέμα «Ο 

θαυμαστός κόσμος του Μηνά Αβραμίδη», ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΕ΄, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σσ.11-12 

114 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.67 
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1. Πριν την εγκατάσταση: Τα επαγγέλματα των Ελλήνων της Κιουτάχειας είναι αστικά. 

Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα στο Μητρώο στον πρωτογενή τομέα δεν 

απασχολείται κανείς. Τόσο στον τόπο προέλευσης, όσο και στον τόπο εγκατάστασής 

τους οι Κιουταχειώτες δεν δηλώνονται ως αγρότες. Συνεπώς η ενασχόληση με τον 

πρωτογενή τομέα είναι μηδενική. Το 19,4%, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων της 

Κιουτάχειας, ασχολείται με τον μεταποιητικό τομέα, το 10% δραστηριοποιείται 

επαγελματικά στην παροχή υπηρεσιών, ενώ μόλις το 1,3% απασχολείται στον 

μεταπρατικό τομέα. 

2. Μετά την εγκατάσταση: Τα επαγγέλματα των προσφύγων παραμένουν αστικά. Από 

το σύνολο των εξακοσίων είκοσι πέντε (625) εγγεγραμμένων ατόμων, τα διακόσια 

ενενήντα επτά (297) είναι ικανά να προσφέρουν εργασία, ενώ στους υπόλοιπους 

τριακόσιους είκοσι οχτώ (328) συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι 

ανίκανοι-για διάφορους λόγους-να εργαστούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 14,2% 

δηλαδή, επενδύει στον μεταποιητικό τομέα, το 7,6% των προσφύγων απασχολείται 

στην παροχή υπηρεσιών, ενώ μόλις το 1% δραστηριοποιείται επαγγελματικά  στον 

μεταπρατικό τομέα. Εξακολουθούν να αποφεύγουν ολοκληρωτικά τον πρωτογενή 

τομέα. 

3. Συγκριτικά αποτελέσματα: Από τη συγκριτική παράθεση των στοιχείων γίνεται 

φανερό ότι ο πρωτογενής τομέας δεν τους προσέλκυε, αρχικά τουλάχιστον, αφού όπως 

αποδεικνύεται σε έγγραφο που στάλθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1934 προς τον 

προϊστάμενο Γεωργικής Περιφέρειας, ο Σύλλογος Προσφύγων Κιουταχειωτών αιτείται 

αγροτικής αποκατάστασης, επικαλούμενος το γεγονός ότι: οι περισσότεροι από αυτούς 

ήταν ταπητουργοί στο επάγγελμα και αναγκάστηκαν, ωστόσο-λόγω αδυναμίας-να 

εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους και να επιδοθούν σε άλλα χειρωνακτικά 

επαγγέλματα (αχθοφόροι, καραγωγείς, εργάτες κ.τ.λ.), αφού η συντήρησή τους ήταν 

αδύνατη εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 

Μαζί με το έγγραφο, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος (Γ. Ιωακειμίδης) και ο 

Γραμματέας του Συλλόγου (Ν. Τελλαλίδης), αποστέλλουν πίνακα  με τα ονόματα 

εκείνων που επιθυμούν αγροτική αποκατάσταση για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις 

οικογένειές τους.    

Από τα παραπάνω το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφέστατα, αν αυτή τους η 

ενέργεια ήταν απόρροια των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν στα πλαίσια της 
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επαγγελματικής τους αποκατάστασης ή ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής. Σε κάθε 

περίπτωση η αγροτική αποκατάσταση θα συνέβαλε στην οικονομική τους αυτονόμηση. 

Εξάλλου είναι εμφανές με βάση το παραπάνω γράφημα πως το ποσοστό ανεργίας το 

1925 ανέρχεται στο 15,1%. 

Δεκαεννέα χρόνια αργότερα - στις 2 Μαρτίου του 1953 συγκεκριμένα - σε αίτηση του 

Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλώρινας προς το Υπουργείο Γεωργίας ζητείται πάλι 

αγροτική αποκατάσταση, προβάλλοντας μεταξύ άλλων τα εξής επιχειρήματα: 

• Άλλοι αστοί πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας έλαβαν στρέμματα γης και 

χαρακτηρίστηκαν «αστογεωργοί». 

• Δυσμενής οικονομική κατάσταση, αφού - όπως αναφέρουν - είναι οι πτωχότεροι 

της πόλης. 

• Δεν ξέχασαν τις εθνικές τους παραδόσεις και παρέμειναν πιστοί στην ελληνική 

ιδέα, σε αντίθεση με άλλους που «μετεβλήθησαν εις εντελώς όργανα της επιβολής 

του σλαυοκομμουνισμού». 

• Έγιναν στόχος «συμμοριτών», Κιουταχειώτες «εσφάγισαν», ενώ οι οικισμοί τους 

«επυρπολήθησαν»115. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητούν από την κυβέρνηση, «ήτις έταξε ως πρόγραμμα την 

ισοπολιτείαν και την ανακούφησιν των πενεστέρων τάξεων», να τους παραχωρηθεί η 

έκταση των 300-400 στρεμμάτων γης, όπου ήταν εγκατεστημένος ο Γεωργικός Σταθμός 

Φλώρινας. Παρά, όμως, τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις των προσφύγων για να 

αποκατασταθούν αγροτικά δεν τα κατάφεραν. 

Σχετικάμε με το θέμα του γυναικείου επαγγελματικού προσανατολισμού και 

αναλύοντας τα δεδομένα που αφορούν τις προτιμήσεις του γυναικείου προσφυγικού 

πληθυσμού, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε πέντε τομείς: ως 

ταπητουργός, ράφτρια, υφάντρια, υπηρέτρια και τέλος εργάτρια. Στο σύνολο των 

εκατόν ενενήντα τριών (193) γυναικών μόνο ογδόντα επτά (87) δηλώνουν ως 

επάγγελμα τα οικιακά, ενώ μια δηλώνεται ως ανίκανη για εργασία. Το ποσοστό 

ενασχόλησης των γυναικών με τα οικιακά μεταβάλλεται σημαντικά, μειώνεται στο μισό 

περίπου, αφού στην Κιουτάχεια εκατόν πενήντα δύο (152) γυναίκες ασχολούνταν με τα 

οικιακά. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που δηλώνουν ως 

                                                           
115 Αναφέρονται στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Συνοικισμό των Κιουταχειωτών από τους 
αντάρτες, τον Μάϊο του 1947. 
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επάγγελμά τους αυτό της υπηρέτριας, πρόκειται για ανήλικα εννέα (9) και δώδεκα (12) 

χρονών αντίστοιχα.  

Φαίνεται πως η οικονομική δυσχέρεια των πρώτων χρόνων μετά την εγκατάσταση και η 

ανάγκη κάποιων οικογενειών για επιβίωση συμβάλλει στην ένταξη και των γυναικών 

στον παραγωγικό τομέα, αλλά και στην ώθηση - σε μεμονομένες περιπτώσεις - στην 

παιδική εργασία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη αυτή είναι το μεγάλο ποσοστό των γυναικών, που όταν 

εγκαθίστανται στη Φλώρινα βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας. Ο λόγος αυτός τις 

αναγκάζει να συμμετέχουν ενεργά στο εργατικό δυναμικό. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οδηγούμαστε στη διαπίστωση, ότι η πληθυσμιακή 

ομάδα των Κιουταχειωτών εντάχθηκε ομαλά στον παραγωγικό ιστό της πόλης. 

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το γράφημα, στο οποίο αναπαρίσταται το ποσοστό-

διατήρησης ή αλλαγής του επαγγέλματος, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 

πρόσφυγες αναζητούν τρόπους επιβίωσης σε επαγγελματικούς κλάδους και σε 

δραστηριότητες ανάλογες με τις προγενέστερες ασχολίες τους. 

 

Πίνακας 9: Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση  

Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση Συχνότητα % 

Διατήρησαν το επάγγελμα τους μετά την εγκατάσταση 126 61,2% 

Άλλαξαν το επάγγελμα τους μετά την εγκατάσταση 25 12,1% 

Έμειναν άνεργοι μετά την εγκατάσταση 55 26,7% 
 

Έχουν αφαιρεθεί αυτοί που έχουν δηλωθεί ως οικιακά, μαθητές και ανίκανοι προς 

εργασία. 



Γράφημα 9: Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση

Είναι εμφανές ότι το ποσοστό των ατόμων που διατήρησαν το επάγγελμά τους είναι 

πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των ατόμων που ακολούθησαν διαφ

επαγγελματική  πορεία  μετά την εγκατάσταση στην πόλη της Φλώρινας. Οι λόγοι 

αλλαγής επαγγέλματος είναι προφανώς λόγοι επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των βασικών 

βιωτικών αναγκών των προσφύγων

καλύψουν άμεσα, τους οδήγησε σε διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές, από εκείνες 

στις οποίες πιθανόν να οδηγούνταν κάτω από άλλες συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό της ανεργίας, το 

οποίο αγγίζει το 27%. Σε μια μικρή πόλη

βιομηχανία-βιοτεχνία, η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών 

αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας φαίνεται πως είναι και η 

κύρια αιτία αναχώρησης των εβδομήντα (70) οικογενειών από την πόλη

Έτσι εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο ζητούν από το κράτος επίμονα να τους 

παραχωρηθεί γη για να αποκατασταθούν αγροτικά ως «αστογεωργοί».

Πίνακας 10: Οικογένειες που παρέμειναν μετά την εγκατάσταση

Οικογένειες που παρέμειναν μετά την 

εγκατάσταση 

Παρέμειναν στη Φλώρινα 

Άλλαξαν πόλη 

 

12%

27%

Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση
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Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση  

Είναι εμφανές ότι το ποσοστό των ατόμων που διατήρησαν το επάγγελμά τους είναι 

πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των ατόμων που ακολούθησαν διαφ

επαγγελματική  πορεία  μετά την εγκατάσταση στην πόλη της Φλώρινας. Οι λόγοι 

αλλαγής επαγγέλματος είναι προφανώς λόγοι επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των βασικών 

βιωτικών αναγκών των προσφύγων - στέγαση, τροφή, ενδυμασία - τις οποίες έπρεπε να 

άμεσα, τους οδήγησε σε διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές, από εκείνες 

στις οποίες πιθανόν να οδηγούνταν κάτω από άλλες συνθήκες. 

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό της ανεργίας, το 

οποίο αγγίζει το 27%. Σε μια μικρή πόλη, όπως η Φλώρινα, χωρίς ανεπτυγμένη 

βιοτεχνία, η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών 

αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας φαίνεται πως είναι και η 

κύρια αιτία αναχώρησης των εβδομήντα (70) οικογενειών από την πόλη

Έτσι εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο ζητούν από το κράτος επίμονα να τους 

παραχωρηθεί γη για να αποκατασταθούν αγροτικά ως «αστογεωργοί». 

Οικογένειες που παρέμειναν μετά την εγκατάσταση 

Οικογένειες που παρέμειναν μετά την 
Συχνότητα 

 110 

70 

61%

Επάγγελμα πριν και μετά την εγκατάσταση

Διατήρησαν το επάγγελμα τους 
μετά την εγκατάσταση

Άλλαξαν το επάγγελμα τους 
μετά την εγκατάσταση

Έμειναν άνεργοι μετά την 
εγκατάσταση

 

Είναι εμφανές ότι το ποσοστό των ατόμων που διατήρησαν το επάγγελμά τους είναι 

πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των ατόμων που ακολούθησαν διαφορετική 

επαγγελματική  πορεία  μετά την εγκατάσταση στην πόλη της Φλώρινας. Οι λόγοι 

αλλαγής επαγγέλματος είναι προφανώς λόγοι επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των βασικών 

τις οποίες έπρεπε να 

άμεσα, τους οδήγησε σε διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές, από εκείνες 

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό της ανεργίας, το 

, όπως η Φλώρινα, χωρίς ανεπτυγμένη 

βιοτεχνία, η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών 

αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας φαίνεται πως είναι και η 

κύρια αιτία αναχώρησης των εβδομήντα (70) οικογενειών από την πόλη της Φλώρινας. 

Έτσι εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο ζητούν από το κράτος επίμονα να τους 

% 

61,1% 

38,9% 

Διατήρησαν το επάγγελμα τους 
μετά την εγκατάσταση

Άλλαξαν το επάγγελμα τους 
μετά την εγκατάσταση

Έμειναν άνεργοι μετά την 



Γράφημα 10: Οικογένειες που παρέμειναν μετά την εγκατάσταση

Όπως αποδεικνύεται από το Μητρώο, από τις εκατόν ογδόντα (180) οικογένειες που 

εγκαταστάθηκαν το 1922 στην πόλη της

πλειοψηφία των προσφύγων φαίνεται πως επέλεξε να μετακινηθεί προς την 

βορειοανατολική Ελλάδα, επιλέγοντας

Ξάνθη (7), Κομοτηνή (7) και Σέρρες (1). Μια οικογένεια έφυγε σ

Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και μια στην Έδεσσα. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις δεν αναφέρεται ο προορισμός.

Οι περιοχές που δέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού κόσμου ήταν η 

Μακεδονία και η δυτική Θράκη

να εξασφαλιστεί η αριθμητική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές αυτές. Η 

εγκατάσταση ενός μεγάλου ποσοστού από τους πρόσφυγες στο Νομό Έβρου και 

Καβάλας ήταν αποτέλεσμα της δυνατότητας που υπήρχε για άμεση 

λόγω της ύπαρξης γης αλλά και ικανού χώρου στέγασης. Ένας ακόμη σημαντικός 

λόγος ήταν η γεωγραφική εγγύτητα στην πατρίδα, αφού για πολλά χρόνια υπήρχε η 

προσδοκία του επαναπατρισμού. Για δύο δεκαετίες τουλάχιστον

δεκαετία του 40 - επικρατούσε η άποψη ότι η επιστροφή ήταν ζήτημα χρόνου. Έτσι 

συσσωρεύτηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων στη Δράμα, στην Ξάνθη και στην 

Κομοτηνή, από εκείνους που είχαν  βαθειά μέσα τους την ελπίδα της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, όμως, στην περίπτωση των προσφύγων που αρχικά εγκαταστάθηκαν στη 

Φλώρινα, φαίνεται πως η έλλειψη στέγασης καθώς και η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας 

ανάλογης με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους είναι οι βασικότεροι λόγοι της 
                                                          
116 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 
Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σσ. 21
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Οικογένειες που παρέμειναν μετά την εγκατάσταση 

Όπως αποδεικνύεται από το Μητρώο, από τις εκατόν ογδόντα (180) οικογένειες που 

εγκαταστάθηκαν το 1922 στην πόλη της Φλώρινας, οι εβδομήντα (70) αναχώρησαν. Η 

πλειοψηφία των προσφύγων φαίνεται πως επέλεξε να μετακινηθεί προς την 

βορειοανατολική Ελλάδα, επιλέγοντας την εγκατάστασή τους στις πόλεις Δράμα (14), 

Ξάνθη (7), Κομοτηνή (7) και Σέρρες (1). Μια οικογένεια έφυγε στη Βέροια, τρεις στην 

Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και μια στην Έδεσσα. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις δεν αναφέρεται ο προορισμός. 

Οι περιοχές που δέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού κόσμου ήταν η 

Θράκη116, επειδή εκεί υπήρχαν διαθέσιμες γαίες αλλά και για 

να εξασφαλιστεί η αριθμητική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές αυτές. Η 

εγκατάσταση ενός μεγάλου ποσοστού από τους πρόσφυγες στο Νομό Έβρου και 

Καβάλας ήταν αποτέλεσμα της δυνατότητας που υπήρχε για άμεση 

λόγω της ύπαρξης γης αλλά και ικανού χώρου στέγασης. Ένας ακόμη σημαντικός 

λόγος ήταν η γεωγραφική εγγύτητα στην πατρίδα, αφού για πολλά χρόνια υπήρχε η 

προσδοκία του επαναπατρισμού. Για δύο δεκαετίες τουλάχιστον - περίπου μέχρι τη 

επικρατούσε η άποψη ότι η επιστροφή ήταν ζήτημα χρόνου. Έτσι 

συσσωρεύτηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων στη Δράμα, στην Ξάνθη και στην 

Κομοτηνή, από εκείνους που είχαν  βαθειά μέσα τους την ελπίδα της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, όμως, στην περίπτωση των προσφύγων που αρχικά εγκαταστάθηκαν στη 

Φλώρινα, φαίνεται πως η έλλειψη στέγασης καθώς και η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας 

ανάλογης με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους είναι οι βασικότεροι λόγοι της 
                   

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 
. 21-22 

61%

Ποσοστό οικογενειών που  παρέμειναν στη Φλώρινα μετά την 

εγκατάσταση

Παρέμειναν στη Φλώρινα

Άλλαξαν πόλη

Όπως αποδεικνύεται από το Μητρώο, από τις εκατόν ογδόντα (180) οικογένειες που 

εβδομήντα (70) αναχώρησαν. Η 

πλειοψηφία των προσφύγων φαίνεται πως επέλεξε να μετακινηθεί προς την 

την εγκατάστασή τους στις πόλεις Δράμα (14), 

τη Βέροια, τρεις στην 

Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και μια στην Έδεσσα. Στις υπόλοιπες σαράντα (40) 

Οι περιοχές που δέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού κόσμου ήταν η 

υπήρχαν διαθέσιμες γαίες αλλά και για 

να εξασφαλιστεί η αριθμητική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές αυτές. Η 

εγκατάσταση ενός μεγάλου ποσοστού από τους πρόσφυγες στο Νομό Έβρου και 

Καβάλας ήταν αποτέλεσμα της δυνατότητας που υπήρχε για άμεση αποκατάσταση 

λόγω της ύπαρξης γης αλλά και ικανού χώρου στέγασης. Ένας ακόμη σημαντικός 

λόγος ήταν η γεωγραφική εγγύτητα στην πατρίδα, αφού για πολλά χρόνια υπήρχε η 

περίπου μέχρι τη 

επικρατούσε η άποψη ότι η επιστροφή ήταν ζήτημα χρόνου. Έτσι 

συσσωρεύτηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων στη Δράμα, στην Ξάνθη και στην 

Κομοτηνή, από εκείνους που είχαν  βαθειά μέσα τους την ελπίδα της επιστροφής. 

Συγκεκριμένα, όμως, στην περίπτωση των προσφύγων που αρχικά εγκαταστάθηκαν στη 

Φλώρινα, φαίνεται πως η έλλειψη στέγασης καθώς και η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας 

ανάλογης με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους είναι οι βασικότεροι λόγοι της 

από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Παρέμειναν στη Φλώρινα

Άλλαξαν πόλη
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μετεγκατάστασής τους στις παραπάνω περιοχές, αφού σύμφωνα με τις προφορικές 

μαρτυρίες των Κιουταχειωτών, αρκετοί συγγενείς τους επέλεξαν να μείνουν στη 

Θράκη, λόγω του ότι υπήρχε δουλειά στις καπνοβιομηχανίες. 

Αλλά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με βάση τον κρατικό σχεδιασμό δόθηκε 

προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική 

Θράκη για τους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Νεϊγύ ήταν δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν τα μουσουλμανικά κτήματα καθώς και αυτά των Βουλγάρων 

μεταναστών. Αυτό θα καθιστούσε τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. 2. Με τον τρόπο 

αυτό θα καλυπτόταν το δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την αναχώρηση 

των Μουσουλμάνων και των Βουλγάρων και τις απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς 

πόλεμοι (1912-1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές. 

Συνεχίζοντας θα επισημάνω ότι η αστική αποκατάσταση, σε σύγκριση με την αγροτική, 

παρουσίασε περισσότερα προβλήματα. Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε 

περισσότερο το κράτος και λιγότερο η ΕΑΠ, η οποία προσέφερε οικονομική βοήθεια σε 

περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, 

όπως η ταπητουργία. Σε αντίθεση με την αγροτική αποκατάσταση, η αστική 

περιλάμβανε μόνο στέγαση και όχι πρόνοια για εύρεση εργασίας και όπως ήταν 

επόμενο συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική, κυρίως επειδή ο αριθμός 

των προσφύγων ήταν μεγάλος, τα ανταλλάξιμα (μουσουλμανικά) σπίτια στις πόλεις 

ήταν λίγα και τα οικιστικά προγράμματα του κράτους καθυστερούσαν, λόγω των 

πολιτικών ανωμαλιών και της κακής οικονομικής κατάστασης κατά τις δεκαετίες του 

1920 και του 1930.  

Πρόβλημα επίσης αποτελούσε η περιπλάνηση των αστών προσφύγων από πόλη σε 

πόλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βρουν το μέρος με τις 

καλύτερες συνθήκες για εγκατάσταση. Οι περισσότεροι πρόσφυγες στις πόλεις τα 

πρώτα χρόνια εργάζονταν περιστασιακά, είτε κάνοντας «μεροκάματα» στις οικοδομές, 

σε εργοστάσια και βιοτεχνίες, είτε ως πλανόδιοι μικροπωλητές και 

μικροκαταστηματάρχες. Κάποιοι δούλεψαν ως ναυτεργάτες και εργάτες σε δημόσια 

έργα στις πόλεις ή στην ύπαιθρο (αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, διάνοιξη 

δρόμων, κατασκευή ή επέκταση λιμανιών κ.ά.). Πολλοί απ΄αυτούς, αν και δεν ήταν 

γεωργοί, επιδίωξαν να αποκατασταθούν ως αγρότες για να επωφεληθούν από τα δάνεια 

και τις παροχές της ΕΑΠ, ενώ άλλοι μετακινούνταν προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με 



σκοπό να παρουσιαστούν ως «αστοί» και να πάρουν την αποζημίωση που δινόταν 

στους αστούς ανταλλάξιμους

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους γηγενείς, 

υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας αλλά και στις υπόλοιπες   

οικονομικές δραστηριοτήτες. Για τους ντόπιους οι πρόσφυγες ευθύνονταν για την 

ουσιαστική μείωση των αποδοχών τους, αφού εκεί

δυναμικό.  Εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε η νέα αυτή 

κατάσταση, ένα κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού εγκατέλειψε τις μικρές επαρχιακές 

πόλεις και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα

Την παραπάνω διαπίστωση 

μισθοί στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλοί εξαιτίας της αφθονίας εργατικής δύναμης 

που προέρχεται από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας»

Πίνακας 11: Αρχηγοί οικογενειών

Αρχηγοί οικογενειών 

Αρχηγός οικογένειας άνδρας

Αρχηγός οικογένειας γυναίκα (χήρα)

Γράφημα 11: Αρχηγοί οικογενειών

                                                          
117 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ό.π.,

118 Λ. Λεοντίδου, Πόλεις της σιωπής: εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909

Αθήνα 1989, σελ. 164. 

119 Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η 

ανάδυση των κοινωνικών θεσμών
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Αρχηγοί οικογενειών / φύλο
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σκοπό να παρουσιαστούν ως «αστοί» και να πάρουν την αποζημίωση που δινόταν 

στους αστούς ανταλλάξιμους117. 

αναφερθεί ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους γηγενείς, 

υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας αλλά και στις υπόλοιπες   

οικονομικές δραστηριοτήτες. Για τους ντόπιους οι πρόσφυγες ευθύνονταν για την 

ουσιαστική μείωση των αποδοχών τους, αφού εκείνοι αποτελούσαν φτηνό εργατικό 

δυναμικό.  Εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε η νέα αυτή 

κατάσταση, ένα κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού εγκατέλειψε τις μικρές επαρχιακές 

πόλεις και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα118. 

παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνει το 1929 το Διεθνές Γραφείο Εργασίας: 

μισθοί στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλοί εξαιτίας της αφθονίας εργατικής δύναμης 

που προέρχεται από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας»119.  

Αρχηγοί οικογενειών 

Συχνότητα % 

Αρχηγός οικογένειας άνδρας 142 78,9%

Αρχηγός οικογένειας γυναίκα (χήρα) 38 21,1%

Αρχηγοί οικογενειών 

                   

, ό.π., σ.23 
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ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993, σελ. 451. 
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σκοπό να παρουσιαστούν ως «αστοί» και να πάρουν την αποζημίωση που δινόταν 

αναφερθεί ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους γηγενείς, 

υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας αλλά και στις υπόλοιπες   

οικονομικές δραστηριοτήτες. Για τους ντόπιους οι πρόσφυγες ευθύνονταν για την 

νοι αποτελούσαν φτηνό εργατικό 

δυναμικό.  Εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε η νέα αυτή 

κατάσταση, ένα κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού εγκατέλειψε τις μικρές επαρχιακές 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας: «οι 

μισθοί στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλοί εξαιτίας της αφθονίας εργατικής δύναμης 

78,9% 

21,1% 

 

Πόλεις της σιωπής: εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 

Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η 

Αρχηγός οικογένειας άνδρας

Αρχηγός οικογένειας γυναίκα 



Μέσα από τον παραπάνω συσχετισμό μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για την 

σύνθεση των οικογενειών σε συνάρτηση με το φύλο και τους αρχηγούς των 

οικογενειών. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που καταγράφονται στο γράφημα είναι τα εξής: 

πενήντα τέσσερις (54) από τ

Πρόκειται για μητέρες, οι οποίες λόγω απώλειας του γονέα, μεγαλώνουν μόνες τα 

παιδιά τους. Εδώ διακρίνοντ

(33), στις οποίες είναι ξεκάθαρη η οικογε

δηλωμένες στο Μητρώο ως χήρες και εκείνες

Η εικόνα αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι πολλοί άνδρες ή είχαν σκοτωθεί στον 

πόλεμο ή κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από τους Τούρκους. Ένας άλλος λό

πολλοί άνδρες-όπως ειπώθηκε και παραπάνω βρήκαν το θάνατο στα τάγματα εργασίας, 

τα αμελέ ταμπουρού, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, δουλεύοντας κάτω από άθλιες 

συνθήκες σε καταναγκαστικά έργα. Όσοι από αυτούς επέστρεψαν δεν είναι βέβαιο πως 

κατάφεραν να βρουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, εξαιτίας της έντονης κινητικότητας 

των προσφύγων κατά τα πρώτα χρόνια. 

Πίνακας 12: Χρονολογία εγκατάστασης

Χρονολογία εγκατάστασης
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Μέσα από τον παραπάνω συσχετισμό μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για την 

σύνθεση των οικογενειών σε συνάρτηση με το φύλο και τους αρχηγούς των 

οικογενειών. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που καταγράφονται στο γράφημα είναι τα εξής: 

από τις εκατόν ογδόντα (180) οικογένειες είναι μονογονεϊκές. 

Πρόκειται για μητέρες, οι οποίες λόγω απώλειας του γονέα, μεγαλώνουν μόνες τα 

παιδιά τους. Εδώ διακρίνονται-όπως αναφέρθηκε και παραπάνω-δύο κατηγορίες: αυτές

(33), στις οποίες είναι ξεκάθαρη η οικογενειακή τους κατάσταση, αφού είναι 

δηλωμένες στο Μητρώο ως χήρες και εκείνες (21) που δηλώνονται απλά ως αρχηγοί.

Η εικόνα αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι πολλοί άνδρες ή είχαν σκοτωθεί στον 

πόλεμο ή κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από τους Τούρκους. Ένας άλλος λό

όπως ειπώθηκε και παραπάνω βρήκαν το θάνατο στα τάγματα εργασίας, 

τα αμελέ ταμπουρού, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, δουλεύοντας κάτω από άθλιες 

συνθήκες σε καταναγκαστικά έργα. Όσοι από αυτούς επέστρεψαν δεν είναι βέβαιο πως 

ατάφεραν να βρουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, εξαιτίας της έντονης κινητικότητας 

των προσφύγων κατά τα πρώτα χρόνια.  

Χρονολογία εγκατάστασης 

Χρονολογία εγκατάστασης Συχνότητα % 

491 84,66% 

52 8,97% 

34 5,86% 

3 0,52% 

Χρονολογία εγκατάστασης 
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Χρονολογία εγκατάστασης

Μέσα από τον παραπάνω συσχετισμό μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για την 

σύνθεση των οικογενειών σε συνάρτηση με το φύλο και τους αρχηγούς των 

οικογενειών. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που καταγράφονται στο γράφημα είναι τα εξής: 

οικογένειες είναι μονογονεϊκές. 

Πρόκειται για μητέρες, οι οποίες λόγω απώλειας του γονέα, μεγαλώνουν μόνες τα 

δύο κατηγορίες: αυτές 

νειακή τους κατάσταση, αφού είναι 

(21) που δηλώνονται απλά ως αρχηγοί. 

Η εικόνα αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι πολλοί άνδρες ή είχαν σκοτωθεί στον 

πόλεμο ή κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από τους Τούρκους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι 

όπως ειπώθηκε και παραπάνω βρήκαν το θάνατο στα τάγματα εργασίας, 

τα αμελέ ταμπουρού, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, δουλεύοντας κάτω από άθλιες 

συνθήκες σε καταναγκαστικά έργα. Όσοι από αυτούς επέστρεψαν δεν είναι βέβαιο πως 

ατάφεραν να βρουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, εξαιτίας της έντονης κινητικότητας 



Πίνακας 13: Χρονολογία εγκατάστασης ανά οικογένεια
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Γράφημα 13: Χρονολογία εγκατάστασης ανά

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων από το μικρασιατικό και θρακικό ελληνισμό 

καθώς και από την περιοχή του Καυκάσου έφτασε στην Ελλάδα στη διάρκεια του 

Μικρασιατικού πολέμου (1920

σύμφωνα με την οποία, η Ανταλλαγή των πλη

του 1923. Μέχρι το Μάρτιο του 1923 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 1.150.000 

πρόσφυγες. Από αυτούς 1.040.000 ήταν

9.000 Κιρκάσιοι121. 

                                                          
120 Από την παραπάνω μέτρηση παραλείπονται 11 οικογένειες, λόγω του ότι δεν αναγράφεται στο 

Μητρώο η χρονολογία της εγκατάστασής τους στη Φλώρινα. 

121 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.64 
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Χρονολογία εγκατάστασης ανά οικογένεια 

Χρονολογία εγκατάστασης ανά οικογένεια Συχνότητα 

140 82,84%

15 8,88%

13 7,69%

1 0,59%

169120 

Χρονολογία εγκατάστασης ανά οικογένεια 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων από το μικρασιατικό και θρακικό ελληνισμό 

καθώς και από την περιοχή του Καυκάσου έφτασε στην Ελλάδα στη διάρκεια του 

Μικρασιατικού πολέμου (1920-1922), πριν δηλαδή τη Σύμβαση της Ανταλλαγής, 

οία, η Ανταλλαγή των πληθυσμών έπρεπε να αρχίσει στις 1

του 1923. Μέχρι το Μάρτιο του 1923 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 1.150.000 

υγες. Από αυτούς 1.040.000 ήταν Έλληνες, 100.000 Αρμένιοι, 1.000 Σύροι και 

                   

Από την παραπάνω μέτρηση παραλείπονται 11 οικογένειες, λόγω του ότι δεν αναγράφεται στο 

Μητρώο η χρονολογία της εγκατάστασής τους στη Φλώρινα.  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων από το μικρασιατικό και θρακικό ελληνισμό 

καθώς και από την περιοχή του Καυκάσου έφτασε στην Ελλάδα στη διάρκεια του 

1922), πριν δηλαδή τη Σύμβαση της Ανταλλαγής, 

θυσμών έπρεπε να αρχίσει στις 1 Μαΐου 

του 1923. Μέχρι το Μάρτιο του 1923 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 1.150.000 

Έλληνες, 100.000 Αρμένιοι, 1.000 Σύροι και 

Από την παραπάνω μέτρηση παραλείπονται 11 οικογένειες, λόγω του ότι δεν αναγράφεται στο 
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Σύμφωνα με τον Πελαγίδη 122 , οι πρόσφυγες από την περιοχή της Φρυγίας, που 

εγκατέλειψαν την Μ. Ασία μετά την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού, 

ακολούθησαν την πορεία: Μουδανιά - Ανατολική Θράκη - Ελλάδα. Όσοι έφυγαν με 

την ανταλλαγή το 1923-24 έφτασαν σην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης ή 

Μερσίνας (νότιος Τουρκία). 

Πιο συγκεκριμένα οι Έλληνες της Κιουτάχειας φαίνεται πως αποχωρούν με την λήξη 

του μικρασιατικού πολέμου - τον Αύγουστο του 1922 - και την υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού. Χιλιάδες πρόσφυγες, ακολουθώντας το στρατό, άρχισαν να 

φτάνουν στην Ελλάδα. Η εκκένωση της Κιουτάχειας πραγματοποιήθηκε - σύμφωνα με 

τον Σ. Εφραιμίδη123 - τον Αύγουστο του 1922. «Την πρωΐαν της 16ης Αυγούστου 1922 

έγινε η έξοδος των ομογενών εκ της πόλεως. Παρέλαβεν ό,τι μπορούσεν έκαστος και 

εξεχύθησαν εις μακάβριον φάλαγγα επί της δημοσίας οδού Κιουταχείας-Ινονού, 

προστατευομένην από ωπλισμένους νέους»124. 

Οι πρόσφυγες, λοιπόν, από την πόλη της Κιουτάχειας εγκαταστάθηκαν στο σύνολό 

τους το 1922 στη Φλώρινα, αμέσως μετά την κατάρρευση του μετώπου και την 

εκκένωση των μικρασιατικών παραλίων από τον ελληνικό στρατό. Από τις εκατόν 

εξήντα εννέα (169) συνολικά οικογένειες οι εκατόν σαράντα (140) ήρθαν το 1922, οι 

δεκαπέντε (15) το 1923, οι δεκατρείς (13) το 1924 και μια (1) μόνο το 1925. 

Στην περίπτωση εκείνων που ήρθαν μετά το 1923 πρόκειται - πιθανότατα - για 

οικογένειες, οι οποίες στα πλαίσια της κινητικότητας που υπήρχε, εγκαταστάθηκαν 

αρχικά σε άλλη πόλη και στη συνέχεια ήρθαν στη Φλώρινα. 

Όπως προκύπτει από τις προφορικές αφηγήσεις125 των προσφύγων Κιουταχειωτών, η 

πορεία που ακολούθησαν είναι η εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων από 

την πόλη της Κιουτάχειας κατέφτασε περπατώντας στα παράλια της Μ. Ασίας μέσω 

                                                           
122 Ε. Πελαγίδης, ό.π., σ.66 

123 Ο Σάββας Εφραιμίδης, απόστρατος ταγματάρχης του πεζικού, παρέμεινε μέχρι το Φθινόπωρο του 

1924 στην Τουρκία. 

124 Σ. Εφραιμίδης, ό.π., σ.267 

125 Οι μαρτυρίες βασίζονται σε 12 συνολικά συνεντεύξεις. Οι έξι πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 

2015 από εμένα την ίδια, ενώ οι υπόλοιπες το 1993 από δύο φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας στο μάθημα του κ. Κ. Φωτιάδη. 

Τόπος προέλευσης όλων είναι η Κιουτάχεια. Πέντε από αυτούς είναι πρόσφυγες πρώτης γενιάς, ενώ οι 

υπόλοιποι 7 γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς πρόσφυγες. Αποτελούν λοιπόν πρόσφυγες δεύτερης 

γενιάς. 
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της οδού Εσκί Σεχίρ-Προύσα-Μουδανιά. Ένας μόνο απ΄αυτούς επιβιβάστηκε στο 

πλοίο, στη Σμύρνη. Το πλοίο τους έφερε στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, όπως 

σχεδόν όλοι αναφέρουν. Κάποιοι αποβιβάστηκαν στην ανατολική Θράκη, και 

συνέχισαν την πορεία τους με το τρένο για τη Θεσσαλονίκη. 

Η Ελένη Ιωαννίδου, ιστορικός στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του 

Δήμου Καλαμαριάς, στο άρθρο της με τίτλο «Η προσφυγική Καλαμαριά» 126 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας, στην οποία έχουν εντοπιστεί οι τόποι 

καταγωγής των εγκατεστημένων στην περιοχή. Για τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία 

αναφέρει τις παρακάτω πόλεις: Ικόνιο, Χηλή, Μεγάλο Ρεύμα, Μουδανιά, Μαρμαράς, 

Κίος, Προύσσα, Μενεμένη, Κρήνη, Τούζλα, Πρίγκηπος, Καλλικράτεια, Τσινάρ, Αϊδίνι, 

Φώκαια, Κορδελιό, Αλάτσατα, Ουσάκ, Καισάρεια, Πάνορμος, Άγκυρα, Πέργαμος, 

Τρίγλια, Φιλαδέλφεια, Μοσχονήσια, Βρύουλα, Αττάλεια, Σεβδίκιοϊ, Νίγδη, Μαγνησία, 

Άγιος Στέφανος, Εσκί Σεχίρ, Μάλτεπε, Σώκια, Κουσάντασι, Παντείχιο και Τσινάρ. Από 

τα μέρη που αναφέρονται, απουσιάζουν οι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια, γεγονός που 

αποδεικνύει την άμεση, μαζική μετακίνησή τους  από την Καλαμαριά στην πόλη της 

Φλώρινας. 

Στο ίδιο άρθρο περιγράφονται οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην Καλαμαριά,  

η οποία λειτουργεί ως διαμετακομιστικός σταθμός: «Από τον Σεπτέμβριο του 1922, η 

Καλαμαριά απέκτησε και πάλι το ρόλο του προσωρινού κέντρου περίθαλψης και του 

βασικού διαμετακομιστικού σταθμού προσφύγων, πριν από την προώθησή τους στην 

ύπαιθρο χώρα της Μακεδονίας. Αυτό το χρονικό σημείο σηματοδότησε, ταυτόχρονα, την 

ίδρυση των μόνιμων προσφυγικών οικισμών στην περιοχή και ουσιαστικά την έναρξη της 

ιστορίας της.[…] Δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ο αριθμός των προσφύγων που 

πέρασαν από το απολυμαντήριο και τους θαλάμους της Καλαμαριάς, βρίσκοντας 

κατάλυμα για μερικούς μήνες ή χρόνια: Κυνηγημένοι, εξαθλιωμένοι και άρρωστοι 

πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, το φθινόπωρο του 1922. [...] Στους 

ξύλινους θαλάμους συστεγάζονταν πολλές οικογένειες, διαχωρίζοντας τα ελάχιστα 

τετραγωνικά που τους αναλογούσαν με κουβέρτες, χαλιά, τσουβάλια και εφημερίδες. Η 

απώλεια της ιδιωτικής ζωής αποτέλεσε το ελάχιστο πρόβλημα σε αυτές τις ιδιότυπες 

κατοικίες. Συχνότατα οι οροφές ήταν τρύπιες και όταν έβρεχε, οι χώροι πλημμύριζαν. Τον 

χειμώνα οι κάτοικοι υπέφεραν από το ψύχος και το καλοκαίρι από την υπερθέρμανση. 

Τρωκτικά και έντομα ήταν μόνιμη πηγή ακαθαρσίας και ταλαιπωρίας, ενώ τα εύφλεκτα 

                                                           
126 Ελένη Ιωαννίδου, ό.π., σ. 304 
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υλικά, τα καντήλια και τα μαγκάλια ευνοούσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αρκετοί 

θάλαμοι κάηκαν, αφήνοντας άστεγους τους κατοίκους τους. Τα 150 στρατιωτικά 

παραπήγματα αποδείχθηκαν ανεπαρκή127». 

Οι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια - εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που 

επικρατούσαν – φαίνεται πως δεν έμειναν μεγάλο διάστημα στην Καλαμαριά. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Μητρώο του Συλλόγου, ήδη από 

τον Σεπτέμβριο του 1922 εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Φλώρινας. Για την ακριβή 

ωστόσο ημερομηνία εγκατάστασης δεν έχουμε στοιχεία. Εικάζουμε πως 

συμπεριλήφθηκαν στον αριθμό των προσφύγων που έφτασαν τον Σεπτέμβριο του 1922 

με το τρένο από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο της κ. Ηλιάδου και του κ. Φωτιάδη «Η 

αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων στην περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη 

του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής παρουσίας»: «Οι αφίξεις 

προσφύγων στην πόλη της Φλώρινας φαίνεται ότι πύκνωσαν τον Σεπτέμβριο του 1922. 

Στην πόλη είχε ήδη συστηθεί η Επιτροπή περιθάλψεως τραυματιών εφέδρων και 

εξευρέσεως εργασίας, με πρόεδρο το Νομάρχη, η οποία δεχόταν εισφορές πολιτών. Οι 

πρόσφυγες, κατά την εφημερίδα Φλώρινα, έφταναν στην πόλη στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι 

επίτροποι θα έπρεπε να συνεργασθούν με τις αρχές, για την επίταξη των οθωμανικών 

σχολείων και των δωματίων που περίσσευαν στις οικίες των Μουσουλμάνων[...]128». 

Ακόμη η έλευση των προσφύγων το Σεπτέμβριο του 1922 στην πόλη της Φλώρινας 

αποτυπώνεται και σε άρθρο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Εμπρός» του Παντελή 

Παπαθανασίου 129 . «Καραβανιαίς καραβανιαίς μας κουβαλούνται στην πόλη μας οι 

πρόσφυγες. Επιτροπαί και υποεπιτροπαί κατηρτίσθησαν διά την περίθαλψιν και στέγασιν 

των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας». Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες σπιτιών αρνούνταιστην 

αρμόδια Επιτροπή να προσφέρουν στέγη στους πρόσφυγες. «Απροθυμία εξεδηλώθη εκ 

μέρους των ιδιοκτητών οικιών και δη χριστιανών, ως προς την διάθεσιν των 

περισσευόντων δωματίων και όχι μόνον απροθυμία αλλά και κάτι χειρότερον, όπερ 

αποφεύγομε να χαρακτηρίσομεν. Καταφεύγουν δηλονότι εις διάφορα τεχνάσματα, ίνα 

παριστάνουν στα μέλη της αρμοδίας Επιτροπής ότι το σπίτι τους δεν χωράει. Ένα από τα 

                                                           
127 Ελένη Ιωαννίδου, ό.π., σ.297 

128Κωνσταντίνος Φωτιάδης & Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σσ.234-235 

129 Εφημερίδα Εμπρός, αρ.φ.33, 4/10/ 1922 
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τεχνάσματά των αυτά είναι και οι εικονικοί ενοικιαστές… Η τοιαύτη διαγωγή των 

ιδιοκτητών μαρτυρεί αναισθησίαν και έλλειψιν ανθρωπισμού». 

Με βάση τις μαρτυρίες των προσφύγων Μικρασιατών, καθοριστικό ρόλο στην 

απόφασή τους να εγκαταλείψουν την πόλη της Θεσσαλονίκης και να μετακινηθούν 

προς την Δυτική Μακεδονία, έπαιξε η υπόσχεση ότι εκεί θα βρουν στέγη και δουλειά. 

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω παραμέτρους ο γεωγραφικός παράγοντας ήταν ακόμα 

ένας παράγοντας καθοριστικός στην επιλογή του τόπου εγκατάστασής τους. Επέλεξαν 

δηλαδή μέρος με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά, με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, 

γεγονός που θα έκανε ευκολότερη την προσαρμογή τους και θα περιόριζε κατά κάποιο 

τρόπο τον πόθο και τη νοσταλγία για την πατρίδα που άφησαν πίσω τους. 

Συγκεκριμένα για τους πρόσφυγες της Κιουτάχειας, όπως οι ίδιοι αφηγούνται, δύο 

κυρίως ήταν οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν να μείνουν οριστκά στην πόλη της 

Φλώρινας: 1. το κλίμα, το οποίο, όπως αναφέρεται και στις συνεντεύξεις που 

ακολουθούν, ήταν ακριβώς το ίδιο με το κλίμα της Κιουτάχειας και 2. ο λόφος του 

Αγίου Παντελεήμονα, που τους θύμιζε την Ακρόπολη της  Κιουτάχειας με το βυζαντινό 

κάστρο. Φαίνεται λοιπόν πως η ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών με την πατρίδα που 

εγκατέλειψαν στη Μ. Ασία ήταν βασικό κριτήριο για να επιλέξουν μια νέα τοποθεσία 

για εγκατάσταση. 

Στις στήλες της εφημερίδας «Φλώρινα» 130 , ο Γεώργιος Μόδης εκφραζόταν με 

συγκίνηση και σεβασμό για τους πρόσφυγες και εξέφραζε την οργή του για τους 

Τούρκους: «Η εμφάνισις των Μικρασιατών προσφύγων μας απεκάλυψε όλας τα πληγάς  

που μπορούν να σκεπάσουν την ζωήν και όλα τα σκοτεινά βάραθρα, μέχρι των οποίων 

μπορεί να καταπέσει ο άνθρωπος. Ενώπιον της συμφοράς των η δυστυχία μας είναι 

ασήμαντος...Μυριάδες ευπόρων οικογενειών, αι οποίαι εβίωσαν εις τα ευτυχέστερα μέρη 

της γης βρέθηκαν έξαφνα εις τους πέντεδρόμους...Και να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν 

ακόμα και σήμερα άνθρωποι, οι οποίοι συμπαθούν ή συγχωρούν τους δημιουργούς της 

ανήκουστου αυτής καταστροφής. Εις τους παχύδερμους θεατάς της Μικρασιατικής  

τραγωδίας  θα  επετρέπετο  ίσως  να  ευχηθεί  κανείς  παρόμοιαν συμφοράν δια να ιδούν 

αν και τότε αι νοσηραί συμπάθειαί των θα εξηκολούθουν να στρέφωνται παρος τους 

υπευθύνους της καταστροφής των». 

                                                           
130 Εφ. Φλώρινα, αρ.φύλλου (43) 15, 3/10/1922 
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7.3 Η ιστορία της κοινότητας των Κιουταχειωτών μέσα από τα πρακτικά 

και τις συνεντεύξεις 

7.3.1 Η κοινωνική οργάνωση μέσα από τον Σύλλογο 

Για τους πρόσφυγες, που ήταν απογυμνωμένοι από κάθε υλικό αγαθό, ξεκίνησε το 1922 

ένας αγώνας δρόμου με στόχο, αρχικά, την επιβίωση και κατόπιν τη σταδιακή 

συμμετοχή και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Η ανάγκη της επιβίωσης, οι 

αντίξοες καταστάσεις, τις οποίες έπρεπε με κάθε τρόπο να ξεπεράσουν καθώς και η 

προσφυγική ταυτότητα καλλιέργησαν μια νέα συλλογικότητα που κατάφερε να 

κρατήσει τους προσφυγικούς πληθυσμούς συσπειρωμένους  τα πρώτα δύσκολα χρόνια. 

Στα πλαίσια της κοινότητας επιδιώχθηκε να επιλυθούν τα βασικά προβλήματα του 

Συνοικισμού, όπως η στέγαση, οι αποζημιώσεις, η εύρεση εργασίας, η φροντίδα των 

ορφανών και των απόρων, η εκπαίδευση και η  υγειονομική περίθαλψη. 

Σε κάθε περίπτωση η οργάνωσή των προσφύγων σε συλλόγους και η συσπείρωσή τους 

σε συνοικισμούς με βάση τον κοινό τόπο καταγωγής λειτούργησε δυναμικά, αφού 

βασικός στόχος των σωματείων ήταν η «αδελφική συνένωση», η «σύσφιξη των 

δεσμών» και η «αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών131».  

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Κιουταχειωτών ιδρύθηκε με την υπ΄αριθμόν 21/14 

Φεβρουαρίου 1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας με την επωνυμία «Σύλλογος 

των εν Φλωρίνη προσφύγων Κιουταχειωτών». Σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό του 

Συλλόγου, στις 22 Ιανουαρίου του 1925, τρία χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στην 

πόλη της Φλώρινας, αποφάσισαν να οδηγηθούν στην ίδρυση Συλλόγου με σκοπό την 

«παροχή βοηθείας υλικής και ηθικής προς πάντας τους εν Φλωρίνη και τοις πέριξ 

εγκατεστημένους και εγκαταστησομένους  πρόσφυγας τους καταγομένους από την 

Κιουτάχεια της Μ. Ασίας». 

Μια από τις βασικότερες λειτουργίες του Συλλόγου Κιουταχειωτών από την αρχή της 

ίδρυσής του ήταν η έκδοση πιστοποιητικών για τους ακόλουθους λόγους: 

• απαλλαγής φόρου οικοδομής 

• οικογενειακής κατάστασης 

• αγαμίας 

                                                           
131 Ελένη Ιωαννίδου, ό.π., σ.311 
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• ηλικίας 

• έλλειψης μόνιμης στέγασης 

• αδυναμίας μόνιμης εγκατάστασης μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή 

• οικογενειακής κατάστασης, στην οποία να φαίνεται ότι κάποιος είναι προστάτης, 

με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό για να απαλλαγεί από τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

• απορίας 

• προσφυγκής ιδιότητας και καταγωγής από την Κιουτάχεια, προκειμένου να 

εγγραφεί αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις στα μητρώα του Δήμου Φλώρινας ως 

αδήλωτος 

• οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να εγγραφεί κάποιο παιδί στο μητρώο 

αρρένων του Δήμου Φλώρινας 

• οικογενειακής κατάστασης για την απόκτηση προστάτη 

• πιστοποιητικό χηρείας  

• νόμιμων κληρονόμων, μετά το θάνατο συγγενικών προσώπων 

• απορίας για να εγγραφεί κάποιος ατελώς στο Γυμνάσιο 

• έτους εγκατάστασης στην πόλη της Φλώρινας 

• εξάσκησης επαγγέλματος (γεωργού) 

• παραμονής στην πόλη της Φλώρινας 

• της ιδιότητας του μαθητή- μαθήτριας πρόσφυγα από την Κιουτάχεια της Μ. Ασίας 

και της καταγωγής από άπορη οικογένεια προκειμένου να επιτραπεί η ατελής 

εγγραφή στο γυμνάσιο. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του Συλλόγου132, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν 

οι: Βασίλειος Παρασκευαΐδης (Πρόεδρος), Μηνάς Πεπονίδης (Αντιπρόεδρος), 

Θεοφάνης Ιωακειμίδης (Γεν. Γραμματέας), Βασίλειος Τσακίρογλου (Ειδ. Γραμματέας), 

Πέτρος Παπαδόπουλος (Ταμίας), Γεώργιος Αβραμίδης (Σύμβουλος), Λεωνίδας 

Σολακίδης (Σύμβουλος). 

Στις 7 Φεβρουαρίου του 1926133 αναδεικνύεται το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο με 

εκλογές στις οποίες έλαβαν μέρος 54 αντιπρόσωποι οικογενειών. 

                                                           
132  Το πρώτο πρακτικό υπογράφεται στις 22 Ιανουαρίου του 1925 από το αναδειχθέν Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει με στόχο την εκλογή του προεδρείου. 

133 Πρόκειται για το δέκατο κατά σειρά πρακτικό του Συλλόγου. 
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούσαν οι: Στυλιανός Αγακίδης (Πρόεδρος), 

Πέτρος Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος), Βασίλειος Τσακίρογλου (Tαμίας), Δημήτριος 

Τίρελης (Γραμματέας), Ελευθέριος Αρσλανίδης (Σύμβουλος) και ο Νικόλαος Κανελλής 

(Σύμβουλος). 

Οι διατελέσαντες πρόεδροι του Συλλόγου από το 1925 μέχρι σήμερα είναι: 

• Βασίλειος Παρασκευαΐδης 22/01/1925 

• Στυλιανός  Αγακίδης 07/02/1926 

• Παρασκευάς  Χ¨Εφραιμίδης 07/08/1928 

• Βασίλειος Παρασκευαίδης 04/03/1929 

• Παρασκευάς  Χ¨Εφραιμίδης 13/02/1930 

• Νικόλαος  Κανιλλής 25/01/1931 

• Μιχαήλ Γρηγοριάδης 17/01/1932 

• Γεώργιος Ιωακειμίδης 14/01/1934 

• Ιωάννης  Παπαδόπουλος 06/02/1935 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκλογές του 1929 ο Σύλλογος αριθμεί εβδομήντα τρία (73) 

μέλη, όπως φαίνεται από τον αριθμό των ψηφοφόρων, των οποίων τα ονόματα 

καταγράφονται στο Πρακτικό. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 1931 το σώμα των 

ψηφοφόρων προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. απαρτίζεται από σαράντα οχτώ (48) μέλη, το 

1932 από σαράντα εφτά (47) μέλη, το 1934 από πενήντα εφτά (57) μέλη, το 1935 από 

πενήντα πέντε (55) μέλη. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1936 πραγματοποιείται Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία 

συμμετέχουν 55 μέλη. Το πρακτικό αυτό είναι το τελευταίο, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία 

για την ψηφοφορία και την ανάδειξη νέου Δ.Σ.    

Με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά134, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των 

συλλόγων, ενώ στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου ο Σύλλογος Κιουταχειωτών 

λειτουργεί άτυπα. Ωστόσο, το 1947, συγκροτείται επιτροπή εράνου «προς ενίσχυσιν των 

εκ Κιουταχείας ανταρτοπλήκτων Φλωρίνης» αποτελούμενη από τους: Ιωάννη 

                                                           
134 Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ονομάστηκε το δικτατορικό καθεστώς που είχε η Ελλάδα από τις 4 

Αυγούστου 1936, ημερομηνία στην οποία ανακήρυξε ο Ιωάννης Μεταξάς τη δικτατορία και λειτούργησε 

μέχρι την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς, τον Απρίλιο του 1941. Ο Μεταξάς διετέλεσε 

πρωθυπουργός από τις 13 Απριλίου του 1936 έως τις 29 Ιανουαρίου του 1941. 
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Παπαδόπουλο, Μιχαήλ Γρηγοριάδη, Γεώργιο Ζαχαρόπουλο, Χαράλαμπο Αγακίδη και 

Νικόλαο Τελαλίδη. 

Ο σύλλογος  επανασυστήνεται το 1951 ως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ με πρωτεργάτες τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου: Μιχαήλ 

Γρηγοριάδη (Πρόεδρο), Μηνά Ιωαννίδη (Γεν. Γραμματέα), Γεώργιο Ζαχαρόπουλο, 

Νικόλαο Τελαλίδη, Εφραίμιο Χ¨Εφραιμίδη, Νικόλαο Μαρκόπουλο, Κυριάκο  

Ρουσόπουλο. 

Το 1953 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλώρινας απευθύνει 

έκκληση επαναλειτουργίας  προς όλα τα επίτιμα μέλη του, στην οποία αναφέρεται ότι:  

• Από τις 250 περίπου οικογένειες που εγκαταστάθηκαν το 1922 στη Φλώρινα, το 

έτος 1953 - ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου - έχουν απομείνει 90 περίπου. Οι 

λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψαν την περιφέρεια της Φλώρινας είναι 

οικονομικοί, αφού σύμφωνα με το έγγραφο: «τυγχάνει τόπος πτωχός, ελλείψει 

εργοστασίων και άλλων χειρονακτικών εργασιών». 

• Οι Κιουταχειώτες πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα - κάποιοι μάλιστα 

απ΄αυτούς θυσιάστηκαν - «κατά τον ελληνοϊταλικόν πόλεμον και κατά την 

ξενοκίνητον Σλαυικήν επιβουλήν». 

• Σκοπός της ανασύστασης του συλλόγου είναι η «δια παντός τρόπου ενίσχυση και 

ανακούφιση των αδελφών του» και «η βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως αυτών». 

Το έγγραφο υπογράφουν ο πρόεδρος (Μιχαήλ Γρηγοριάδης), τα μέλη (Γεώργιος 

Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος Τελαλίδης, Εφραίμιος Χ’’ Εφραιμίδης, Νικόλαος 

Μαρκόπουλος και Κυριάκος Ρουσόπουλος) και ο γραμματέας του συλλόγου (Μηνάς 

Ιωαννίδης). 

Το 1967, λόγω της επιβολής του δικτατορικού καθεστώτος, αναστέλλεται η λειτουργία 

όλων των συλλόγων. Τον Μάιο του 1978 επανιδρύεται, ως «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ 

ΦΛΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ». Οι διατελέσαντες πρόεδροι είναι: 

• Μιχαήλ Γρηγοριάδης 21/05/1978 

• Λεωνίδας Ιγνατίου 25/09/1978 

Τον Μάιο του 1979 αποφασίζεται η αλλαγή του καταστατικού του συλλόγου και η νέα 

επωνυμία του είναι : «Εκπολιτιστικός και επιμορφωτικός ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με σκοπό τη 
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διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

Μικρασιατικών πατρίδων. 

Οι διατελέσαντες πρόεδροι του Συλλόγου είναι: 

• Παναγιώτης Νεκταρίδης 04/06/1979 

• Αναστάσιος Καρανίκας 14/04/1982 

• Ευστράτιος Χριστοφίδης 02/04/1984 

Πρόεδρος του Συλλόγου μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 είναι ο κ. Ευστράτιος 

Χριστοφίδης. Από τον Νοέμβριο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 την προεδρεία 

του Συλλόγου αναλαμβάνει ο κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης. Τέλος από τον Οκτώβριο του 

2011 μέχρι και σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κ. Μαρκόπουλος Αναστάσιος. 

 

7.3.2 Στόχοι του Συλλόγου «Ο Άγιος Μηνάς» 

Βασικός δηλωμένος στόχος του Συλλόγου, μέσω του καταστατικού του, ήταν η 

«αδελφική συνένωση», η «σύσφιξη των δεσμών» και η «αλληλοϋποστήριξη μεταξύ 

των μελών». Σε κάθε περίπτωση, ο προσφυγικός Σύλλογος «Ο Άγιος Μηνάς»,  

λειτούργησε δυναμικά, γιατί εκτός από φορέας αιτημάτων και αναμόρφωσης, το 

σωματείο αναδείχθηκε σε χώρο γνωριμίας και ανάπτυξης κοινωνικών δεσμών μεταξύ 

των κατοίκων, ενώ η συσπείρωση των κατοίκων σε συνοικισμούς με βάση τον κοινό 

τόπο καταγωγής, αποδείχθηκε παράγοντας ουσιαστικός για τη διατήρηση της 

πολιτισμικής ταυτότητας των προσφύγων.  

Σήμερα ο Σύλλογος δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Λειτουργεί το τμήμα 

παραδοσιακών χορών και θεατρικού, ενώ σε συνεργασία με το Ωδείο Φλώρινας, έχει 

δημιουργήσει μικτή χορωδία, στην οποία συμμετέχουν Κιουταχειώτες αλλά και άλλοι 

πολλοί, φίλοι της μουσικής και του τραγουδιού. Αποδεδειγμένα η παρουσία του 

Συλλόγου στην πόλη της Φλώρινας είναι ιδιαίτερα δυναμική, γεγονός το οποίο  

πραγματώνεται, κυρίως, μέσα από παρουσιάσεις βιβλίων,  διοργάνωση διαλέξεων, 

χοροεσπερίδων και εκδρομών, δράσεις στις οποίες συσπειρώνεται μεγάλος αριθμός 

ανθρώπων.  

Εδώ και μερικά χρόνια ο Σύλλογος διατηρεί ιστοσελίδα, με την οποία «φιλοδοξεί να 

γίνει η φωνή του συλλόγου και το παράθυρο επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους για 
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την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, που είναι η διατήρηση της  ιστορικής μνήμης και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρασιατικών πατρίδων των προγόνων τους»135. 

 

7.3.3 Η συμμετοχή των προσφύγων στα πολιτικά δρώμενα 

Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν μαζικά στο υπάρχων πολιτικό σύστημα, προσφέροντας 

στο Βενιζέλο πολιτική στήριξη. Η ολοκληρωτική ένταξή τους στο στρατόπεδο του 

Βενιζέλου για δέκα περίπου χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα να τους αντιμετωπίζουν ως 

αντίζηλους στη διαχείριση των πολιτικών δρώμενων της χώρας. Χωρίς την ψήφο των 

προσφύγων είναι αμφίβολο, εάν οι βενιζελικοί θα είχαν καταφέρει να επικρατήσουν 

στις εκλογικές αναμετρήσεις της πρώτης δεκαετίας136.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις εκλογές του 1915 επικράτησαν οι Φιλελεύθεροι του 

Βενιζέλου συγκεντρώνοντας 189 έδρες έναντι 127 του αντιβενιζελικού συνασπισμού. 

«Εξαίρεση αποτέλεσε η Μακεδονία όπου η συμπαγής αντιβενιζελική ψήφος 

Μουσουλμάνων, Σλαβόφωνων Μακεδόνων και Εβραίων περιόρισε τη μεγάλη 

πλειοψηφία του Βενιζέλου μεταξύ των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής»137.  Είναι 

φανερό λοιπόν πως η άφιξη των προσφύγων μετά το 1922 και η αύξηση του ελληνικού 

πληθυσμού της Φλώρινας συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του κόμματος του 

Βενιζέλου.   

Ο Σπύρος Καραβάς στο άρθρο του με τίτλο «Η προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της Αθήνας την περίοδο του Μεσοπολέμου» αποτυπώνει την εικόνα που 

επικρατεί στην Ελλάδα του 1922, όταν καταφτάνουν οι πρόσφυγες από την Μ. Ασία: 

«Ο κύριος όγκος των προσφύγων που θα φθάσει στην Ελλάδα μετά το ’22 θα βρει μια εκ 

των προτέρων διαμορφωμένη κατάσταση: την αποστροφή, το μίσος των γηγενών από τη 

μία πλευρά, και ένα θύλακα προσφύγων από την άλλη, οι όποιοι είχαν ήδη εγκατασταθεί 

— και πολωθεί. Ο θύλακας αυτός θα λειτουργήσει ως μοναδική «αγκαλιά» για τους 

νεοφερμένους πρόσφυγες. Μέσα σ’ αυτή την αγκαλιά έρχεται να εδραιωθεί ο βενιζελισμός 

των προσφύγων. Ασφαλώς συνεπικουρούν η ίδια η εμπειρία της καταστροφής καθώς και 

                                                           
135 Ιστότοπος του συλλόγου http://mikrasiaflo.gr/ (Ανακτήθηκε 20 Ιουλίου 2016) 

136 G. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, 

Berkeley 1983, σ. 185 

137  Αντρέας Ανδρέου, Οι Μουσουλμάνοι της Φλώρινας στο πεδίο σύγκρουσης Βενιζελικών και 
Αντιβενιζελικών. Η αντικατάσταση του Μουφτή Φλώρινας το 1920, Φλώρινα 2004, σσ.105-130 
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οι δυσκολίες εγκατάστασης και επαγγελματικής αποκατάστασης και, βέβαια, ή άμεση 

ανταπόκριση της βενιζελικής παράταξης στα ζωτικά και επείγοντα αιτήματα των 

προσφύγων. Εκεί όμως που επιβάλλεται ίσως να επιμείνει κανείς είναι στην 

καθολικότητα του φαινομένου. Πράγματι όταν αναφερόμαστε στο βενιζελισμό των 

προσφύγων μιλάμε για ένα φαινόμενο που αφορά σχεδόν σε όλους τους πρόσφυγες. Πάνω 

από 9 στους 10 στην περιφέρεια πρωτευούσης το 1926 υποστηρίζουν […] τη βενιζελική 

παράταξη, και σχεδόν 10 στους 10 τον ίδιο το Βενιζέλο το 1928»138. 

Οι πρόσφυγες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα πριν ακόμα 

αποκατασταθούν αστικά ή αγροτικά. Εντάχθηκαν στο κόμμα του Βενιζέλου ως 

ψηφοφόροι αλλά και ως πολιτευτές, υπουργοί και βουλευτές139. Τον Αύγουστο του 

1928 το κόμμα των Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές και σχεδόν αμέσως η νέα 

κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις που κράτησαν δύο χρόνια. Ο Ελ. Βενιζέλος 

επιθυμούσε τη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών και την αναγνώριση του 

εδαφικού καθεστώτος μεταξύ των δύο χωρών.  

«Οι πρόσφυγες σύντομα μετατράπηκαν σε βασικό παράγοντα του πολιτικού παιχνιδιού. Η 

ψήφος τους ήταν «ζωτικής σημασίας» και η πρώτη σοβαρή διαμάχη ανάμεσα στις δύο 

παρατάξεις του διχασμού προέκυψε ακριβώς γύρω από το ζήτημα της νομιμότητάς της. 

Οι βενιζελικοί ήσαν αυτοί που εισηγήθηκαν μετά το 1922 να δοθούν στους πρόσφυγες 

πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Οι αντιβενιζελικοί από την πλευρά τους αξίωσαν να 

ψηφίζουν οι πρόσφυγες σε χωριστούς εκλογικούς καταλόγους, κάτι που ίσχυε εξάλλου για 

άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ήταν οι εβραίοι και οι μουσουλμάνοι της δυτικής 

Θράκης. Η διαμάχη για την προσφυγική ψήφο κράτησε αρκετά χρόνια διοχετεύοντας στην 

πολιτική σκηνή πρωτοφανή σκληρότητα, η οποία εγγράφεται στο συγκρουσιακό κλίμα που 

είχε δημιουργήσει ο εθνικός διχασμός. Η παροχή πολιτικών δικαιωμάτων στους 

πρόσφυγες προβλήθηκε από τους βενιζελικούς, ως βασικό βήμα στην πορεία 

ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, η νομιμότητα της προσφυγικής 

ψήφου δεν έπαψε ποτέ να αμφισβητείται έντονα, ακόμα και από παράγοντες που ανήκαν 

                                                           
138 Σπύρος Καραβάς, Η προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας την περίοδο του 

Μεσοπολέμου, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S.l.], v. 9, p. 135-156, Ιαν. 1992. ISSN 2459-

2579, http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2515/2280 (Ανακτήθηκε 03 

Δεκεμβρίου 2016) 

139 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σσ. 134-135 
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στον ευρύτερο βενιζελικό χώρο140». Η ακύρωση της εκλογής του Πατρίκιου141  στη 

Θεσσαλονίκη από την Κυβέρνηση του Πάγκαλου 142  αποτελεί  χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Το σκεπτικό του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, ότι δηλαδή δεν ήταν ορθό 

να αξιώνουν «οι από τριών ετών εγκατασταθέντες πρόσφυγες να αναδεικνύουν εκ της 

τάξεώς των και τον Δημοτικόν Άρχοντα της Μακεδονικής πρωτευούσης», αποδείκνυε 

περίτρανα ότι «η πολιτική τους παρουσία στη χώρα, ακόμα και όταν ήταν νομικά 

κατοχυρωμένη, δεν είχε νομιμοποιηθεί στη συνείδηση ενός τμήματος της ελληνικής 

κοινωνίας143». 

Η πολιτική στάση που ακολουθούν οι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια στην εκλογική 

περιφέρεια της Φλώρινας, αποτυπώνεται στα Πρακτικά του Συλλόγου το χρονικό 

διάστημα 1925-1953. Ο Σύλλογος προσφύγων Κιουταχειωτών Φλωρίνης ιδρύεται στις 

22 Ιανουαρίου του 1925. Πρόεδρος εξελέγη ο Βασίλειος Παρασκευαϊδης, αντιπρόεδρος 
                                                           
140 Κ. Κατσάπης, Πολιτική Συμπεριφορά των Προσφύγων στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο, 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία. 

http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemma.aspx?lemmaid=5879&contlang=57 (Ανακτήθηκε 25 

Αυγούστου 2016) 

141 «Η νομιμότητα της προσφυγικής ψήφου δεν έπαψε ποτέ να αμφισβητείται. ακόμα και από παράγοντες 

που ανήκαν στον ευρύτερο βενιζελικό  χώρο. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα υπήρξε η ακύρωση της 

εκλογής του Πατρίκιου στη Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος Μηνάς Πατρίκιος, πρόεδρος της Ανωτάτης 

Επιτροπής Προσφύγων, εκλέχτηκε δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1925 

υποστηριζόμενος από την Αριστερά, το Εργατικό Κέντρο και το σύνολο του προσφυγικού κόσμου της 

Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Πάγκαλου ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών εξαιτίας της 

υποστήριξής του από την Αριστερά. Οι πρόσφυγες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την ακύρωση εκλογής του 

«εκλεκτού» τους, αλλά βρήκαν απέναντί τους την αδιαλλαξία του Πάγκαλου, ο οποίος απαίτησε την 

πειθαρχία τους στις αποφάσεις της κυβέρνησης απειλώντας με αφαίρεση του δικαιώματος της ψήφου». Ό.π. 

142 Ο Θεόδωρος Πάγκαλος διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 25 Ιουνίου 1925 μέχρι τις 19 

Ιουλίου του 1926. Ήταν Έλληνας αξιωματικός του στρατού, αναδείχθηκε δικτάτορας πρωθυπουργός και 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμμετείχε στο κίνημα στο Γουδί, στους Βαλκανικούς πολέμους, στο 

κίνημα της Θεσσαλονίκης, στη Μικρασιατική εκστρατεία, στην επανάσταση του 1922, ενώ από το 1925, 

με το κίνημα της 25ης Ιουνίου ανέλαβε την πρωθυπουργία, ουσιαστικά ως δικτάτορας. Στη συνέχεια 

υποχρεώνοντας σε παραίτηση τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη μετά εξελέγη 

πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 1926, συλλαμβάνοντας και εκτοπίζοντας 

άνευ δίκης τους πολιτικούς του αντιπάλους στην Νάξο, οπότε και ανατράπηκε από το κίνημα του 

Κονδύλη. Στις 25 Ιουνίου 1925, εκδηλώθηκε το Στρατιωτικό Κίνημα του στρατηγού Θεόδωρου 

Πάγκαλου, που το βοήθησε να επικρατήσει η χαλαρή αντίδραση της κυβέρνησης Ανδρέα 

Μιχαλακόπουλου, η οποία δίστασε να το αντιμετωπίσει δυναμικά. Ο Πάγκαλος, αμέσως μετά την 

επικράτησή του, σχημάτισε κυβέρνηση που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη συνέλευση (Κυβέρνηση 

Θεόδωρου Πάγκαλου 1925), αλλά πολύ γρήγορα εγκατέλειψε τα δημοκρατικά προσχήματα. 

https://www.sansimera.gr/biographies/197 (Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου 2016) 

143  Κ. Κατσάπης, Πολιτική Συμπεριφορά των Προσφύγων στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο, 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία. 

http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemma.aspx?lemmaid=5879&contlang=57 (Ανακτήθηκε 25 

Αυγούστου 2016)  
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ο Μηνάς Πεπονίδης, Γενικός Γραμματέας ο Θεοφάνης Ιωακειμίδης, ειδικός 

Γραμματέας ο Βασίλειος Τσακίρογλου, ταμίας ο Πέτρος Παπαδόπουλος και Σύμβουλοι 

ο Γεώργιος Αβραμίδης και ο Λεωνίδας Σολακίδης. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1926, ένα 

χρόνο μετά εξελέγη νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Στέλιο Αγακίδη και αντιπρόεδρο τον 

Πέτρο Παπαδόπουλο. Στην επόμενη Συνεδρίαση, στις 21 Φεβρουαρίου του 1926 

αντιπρόεδρος γίνεται ο Βασίλειος Παρασκευαϊδης και ταμίας ο Πέτρος Παπαδόπουλος. 

Στη Συνεδρίαση που πραγματοποιείται στις 4 Απριλίου του 1926, στην (ενδέκατη) 11η 

κατά σειρά Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται «…ίνα αποσταλή 

προς τον κον Θ. Πάγκαλον το κάτωθι αναφερόμενον τηλεγράφημα», στο οποίο γινόταν 

σαφές: «Κιουταχιώται σύσσωμος τάσσονται παρά πλευρόν υμών». Από τα μέλη του Δ.Σ. 

μόνο ο κ. Βασίλειος Παρασκευαϊδης διατήρησε ουδετερότητα. Στις 27/7/26  το Δ. Σ. 

απορρίπτει με το υπ΄ αριθμόν 40 έγγραφον την αίτηση  παραίτησης του κ. Βασίλειου 

Παρασκευαϊδη. Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία ανάμεσα 

στα μέλη του Δ.Σ. ως προς τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Στις εκλογές για το Δ.Σ. στις 5/8/1928 νέος πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Παρασκευάς 

Χατζηεφραιμίδου, Γραμματέας ο Μιχάλης Γρηγοριάδης144, ενώ παραιτούνται δύο μέλη 

του Δ.Σ., ο Στέλιος Αγακίδης και ο Βασίλειος Παρασκευαϊδης145, τους αντικαθιστούν οι 

επιλαχόντες Λεωνίδας Τσολακίδης και Κυριάκος Ρουσσόπουλος. Στη Συνεδρίαση του 

Δ.Σ. στις 12 Αυγούστου του 1928 146  δηλώνεται ότι το Δ.Σ. «...απεφάσισε να 

πειθαρχήσωση εις τον Συνδιασμόν των Φιλελευθέρων». Πέντε μέρες μετά, στις 17 

Αυγούστου του 1928 «...απεφάσισε ίνα δώσει ψίφον σύμφωνα με το ψιφοδέλτιον του 

κόματος των Φιλελευθέρων δηλαδή τους κ. Γ Μόδη147 και Μ. Χατζή Τάσην148». Στις 

                                                           
144  Ο Μιχάλης Γρηγοριάδης διετέλεσε τρεις φορές πρόεδρος του Συλλόγου Κιουταχειωτών, στις 

17/01/1932, στις 21/10/1951 και στις 21/05/1978. Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται πολιτικά, καθώς 

εξελέγη τέσσερις φορές Δημοτικός Σύμβουλος: 1.το 1934, επί Δημαρχίας του Ν. Χάσου, 2.το 1944, επί 

Δημαρχίας του Β. Γυμνόπουλου, 3.το 1945, επί Δημαρχίας του Σ. Σαπουντζή, 4.το διάστημα 1959-1964, 

επί Δημαρχίας του Γ. Θεοδοσίου, «ως επιλαχών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων». Είναι επίσης 

Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Σωματείου Κουρέων Φλώρινας. (Περιοδικό Εταιρία, 

11, σσ.51-59) 

145 Ο Βασίλειος Παρασκευαϊδης, πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου από την ίδρυσή του-το 1925- εξελέγη 

δύο φορές πρόεδρος: στις 22/01/1925 και στις 04/03/1929. 

146 Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 19 Αυγούστου 1928. Η Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1928 

προέκυψε μετά την πτώση της Κυβέρνησης του Αλέξανδρου Ζαΐμη. Στις 26 Μαΐου 1932 η κυβέρνηση 

Βενιζέλου έπεσε και αντικαταστάθηκε από την Κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. 

147 Ο Γεώργιος Μόδης εξελέγη 7 φορές βουλευτής Φλώρινας: 12/1923, 11/1926, 8/1928, 1/1936, 3/1950, 

9/1951, 11/1952. Στις έξι από τις εφτά εκλογικές αναμετρήσεις τάσσεται με το κόμμα των Φιλελευθέρων, 

ενώ στις εκλογές του 1950 εκλέγεται με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου 

Παπανδρέου. Γ. Περιβολάρης, ΦΛΩΡΙΝΑ 1912-2012 - Χρονικό ενός αιώνα, Φλώρινα 2012 
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23/8/28 το Δ. Σ., με το υπ΄ αριθμόν 57 πρωτόκολο «απεφάσισε να σταλή Συγχαριτήρια 

τηλεγραφικώς εις τον Κ. Βενιζέλον». 

Στις 31 Μαϊου του 1932 το Δ.Σ. αποφασίζει «να σταλλή μέσον Νομαρχίας μια αίτησις 

προς του Ελλην. Ταπητουργικού Οργανισμού ίνα ενεργήσητε δια την ίδρυσιν 

παραρτήματος του ταπητουρ. Οργανισμού ενταύθα. Επίσης δε εστάλη και ένα έγγραφον 

προς τον Κ. Μόδην ίνα ενεργήση και αυτός για την ίδρυσιν παραρτήματος». Φαίνεται πως 

για την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους χρησιμοποιούν τον κ. Μόδη. 

Στις 31 Ιανουαρίου του 1936 το Δ.Σ. αποφασίζει «να σταλούν συγχαριτήρια έγγραφα 

στους εκλεγέντας βουλευτάς κ, Γεώργιον Χρηστ. Μόδην και κ. Ιωάννην Βαλαλάν149 

αμφοτέρους βουλευτάς Νομού Φλώρινας». Στις 18/11/1951 το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Κιουταχειωτών στέλνει επιστολή προς τον βουλευτήν Αθηνών Γεώργιον Μόδην, στην 

οποία του ζητούν να «ενδιαφερθεί» και να «ενεργήσει» για τη νοσηλεία του 

συμπατριώτη τους Η. Λ. που πάσχει από φυματίωση και περιγράφονται οι άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης του ίδιου και της οικογενείας του. Η επιστολή κλείνει με την 

πεποίθηση ότι ο βουλευτής οφείλει πάση θυσία να τον βοηθήσει, αφού «ούτος ήτο ένας 

από τους μαχητικωτέρους οπαδούς» του «πρωτοστατών και προπαγανδίζων πάντοτε εις 

τας εκλογάς» για αυτόν. Όπως προκύπτει από την επιστολή δεν διστάζουν να ζητούν 

από τον Γ. Μόδη τη διαμεσολάβησή του, προκειμένου να καταφέρουν τη νοσηλεία του 

συμπατριώτη τους, υπενθυμίζοντάς του την πολιτική υποστήριξη που του παρείχαν στις 

εκάστοτε εκλογικές αναμετρήσεις. 

Αλλά και δύο χρόνια μετά επικαλούνται πάλι τη βοήθεια του βουλευτή Γ.  Μόδη για 

την επίλυση του ζητήματος της  αστογεωργίας, που χρόνια τους απασχολεί, χωρίς 

ωστόσο αποτέλεσμα150. Το έτος 1953, στις 9 Ιανουαρίου, το Δ.Σ. αποφασίζει «όπος 

                                                                                                                                                                          
148 Ο Μιχάλης Χατζητάσης εκλέγεται βουλευτής μία μόνο φορά στη Φλώρινα, τον Αύγουστο 1928  

149 Ο Ιωάννης Βαλαλάς εξελέγη πέντε φορές βουλευτής: Δύο φορές-5/1915 και 12/1915-με το Κόμμα 

των Ελευθεροφρόνων του Δ. Γούναρη και τρεις φορές με το Κόμμα των Φιλελευθέρων - 11/1926, 9/1932 

και 1/1936-, του Ελευθερίου Βενιζέλου.  

150 Στις 9 Νοεμβρίου του 1934 σε έγγραφο προς τον προϊστάμενο Γεωργικής Περιφέρειας ζητάει ο 

Σύλλογος Προσφύγων Κιουταχειωτών αγροτική αποκατάσταση. Αναφέρεται στους παρακάτω λόγους: 

• Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ταπητουργοί στο επάγγελμα. Αναγκάστηκαν -λόγω αδυναμίας- 

να το εγκαταλείψουν και να επιδοθούν σε άλλα χειρωνακτικά επαγγέλματα (αχθοφόροι, 

καραγωγείς, εργάτες κ.τ.λ.) αφού η συντήρησή τους είναι αδύνατη εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας 

και της οικονομικής κρίσης. 

Αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα εκείνων που επιθυμούν αγροτική αποκατάσταση για να μπορέσουν να 

συντηρήσουν τις οικογένειές τους. 
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καλέσομεν τον κ. Μόδην Γεώργιον Βουλευτήν Φλωρίνης ήνα σιζιτίσομεν μαζί του για τον 

τρόπον της αστογεωργικής εγκαταστάσεως». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 

καφενείο Διεθνές151 και από κοινού κατέληξαν να «υποβάλλομεν υπομνήματα εις τον 

Πρόεδρον Κυβερνίσεος κ. Παπάγον κ. Μαρκεζίνη Συντονισμού και Υπουργού Γεωργίας». 

Ο κύριος Μόδης παρέδωσε ο ίδιος το υπόμνημα στον Υπουργό Γεωργίας.  

Στις 2 Μαρτίου του 1953, δύο μήνες μετά, ο Σύλλογος Κιουταχειωτών Φλώρινας 

αιτείται με έγγραφο από το Υπουργείο Γεωργίας αγροτική αποκατάσταση, ζητώντας να 

τους παραχωρηθεί η έκταση του Γεωργικού Σταθμού. Προβάλλουν μεταξύ άλλων τα  

επιχειρήματα, ότι άλλοι αστοί πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας έλαβαν στρέμματα 

γης και χαρακτηρίστηκαν «αστογεωργοί», καθώς και το ότι  είναι οι «πτωχότεροι» της 

πόλης. 

Ζητούν από την κυβέρνηση, «ήτις έταξε ως πρόγραμμα την ισοπολιτείαν και την 

ανακούφησιν των πενεστέρων τάξεων», να τους παραχωρηθεί η έκταση των 300-400 

στρεμμάτων γης, όπου ήταν εγκατεστημένος ο Γεωργικός Σταθμός Φλώρινας. 

 

7.3.4 Οι σχέσεις προσφύγων και γηγενών  

Η «ελληνικότητα» των προσφύγων αμφισβητήθηκε, παρά το γεγονός ότι ήταν 

χριστιανοί ορθόδοξοι, καθώς υπήρχε διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας μεταξύ 

προσφύγων και γηγενών. Αυτές οι μικρές ή μεγάλες ιδιαιτερότητες που περιείχε η 

κουλτούρα τους, από τη γλώσσα μέχρι τα έθιμα και τη νοοτροπία τους, προέβαλλε μια 

διαφορετικότητα που θεωρήθηκε από τους ντόπιους σε πολλές περιπτώσεις απειλή για 

την πολιτισμική τους «καθαρότητα»152.  

Ο Henry Morgenthau, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΠ, στο βιβλίο του με τίτλο «Η 

αποστολή μου στην Αθήνα. Το έπος της εγκατάστασης»,  αναφέρει ότι «παρά τη 

γενναιόδωρη βοήθεια που πρόσφεραν οι ιθαγενείς Έλληνες στους Μικρασιάτες αδελφούς 

                                                           
151 Οι Συνελεύσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται από το 1932 και μετά στο καφενείο «Διεθνές», όπως 

προκύπτει από τα Πρακτικά του Συλλόγου, όποτε αναφέρεται ο τόπος συνάντησης. Στα πρακτικά από το 

1951 μέχρι το 1953 φαίνεται πως το κατάστημα ανήκει στον Κ. Μιχάλη Γρηγοριάδη. 

152 http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=3665 
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τους, ήταν φυσικό να φαίνεται αρχικά ότι αυτή η εξαθλιωμένη ορδή δε θα ήταν τίποτε 

άλλο από ευθύνη και βάρος153». 

Η απομόνωση τους στις παρυφές των πόλεων, σε συνοικισμούς που κατοικούνταν 

αποκλειστικά από τους πρόσφυγες, είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαφής με τους 

γηγενείς, ενώ τα συναισθήματά τους συνδέονταν συχνά με την εχθρότητα και την 

καχυποψία. 

Οι γηγενείς αναφέρονταν συχνά στο ήθος των αστών προσφύγων, στη διάθεσή τους για 

διασκέδαση και στην κοσμοπολίτικη συμπεριφορά τους, ενώ οι πρόσφυγες από την 

άλλη μιλούσαν για το χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων154. 

Η αντιπαράθεση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως στην οικονομική, στην 

πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Υπήρχε ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, στην 

ιδιοκτησία της γης155 και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πριν ακόμη από 

την παροχή στέγης και εργασίας, οι πρόσφυγες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και 

πολιτικά δικαιώματα. Για τους ντόπιους η σχέση του Βενιζέλου με τους πρόσφυγες, οι 

οποίοι για μια δεκαετία περίπου εκφράστηκαν πολιτικά μέσα από τη βενιζελική 

παράταξη, λειτούργησε ως καταλύτης και όξυνε ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους 

προστριβές. Οι πρόσφυγες δεν είχαν συχνές επαφές με τους ντόπιους και προτιμούσαν 

να συνάπτουν γάμους μεταξύ τους. Επίσης οι γηγενείς ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με 

τους πρόσφυγες, ενώ συχνά τους αποκαλούσαν «τουρκόσπορους», «γιαουρτοβα-

φτισμένους» και «ογλούδες», με σκοπό να τονίσουν τη διαφορετικότητά τους . Με την 

πάροδο του χρόνου ωστόσο άρχισαν να συνάπτονται μικτοί γάμοι156. 

Επιπλέον δεν ήταν σπάνια η επίκληση του κινδύνου «ηθικής διάβρωσης» της κοινωνίας 

από την υποτιθέμενη «σεξουαλική χαλαρότητα» και τον τρόπο ζωής των γυναικών 

                                                           
153 Morgenthau, Η., Η αποστολή μου στην Αθήνα. Το έπος της εγκατάστασης, Αθήνα 1994, σελ.349 

154  Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μύθοι και αλήθειες για τους πρόσφυγες του 1922, 

http://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/123667 (Ανακτήθηκε 25 Νοεμβρίου 2016) 

155 Δύο κυρίως ήταν οι λόγοι των προστριβών μεταξύ τους: 1.οι λεγόμενες «ανώμαλες δικαιοπραξίες», η 

μεταβίβαση δηλαδή γης που βασιζόταν σε ιδιωτικά συμφωνητικά, που είχαν συνάψει μουσουλμάνοι και 

χριστιανοί, τα οποία βάσει του Νόμου όμως δεν ίσχυαν και 2.η εγκατάσταση των προσφύγων σε 

τσιφλίκια που μέχρι το 1922 καλλιεργούσαν αυτόχθονες καλλιεργητές, οι οποίοι απαιτούσαν την 

ιδιοποίησή τους. (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες 

στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σ. 121) 

156 Αναφορές για τη στάση των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες υπάρχουν στις συνεντεύξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας. 
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προσφύγων. Ο χαρακτηρισμός «Σμυρνιά» ή «παστρικιά» δεν ήταν άσχετος με αυτού 

του είδους τις κατηγορίες 157 . Η λέξη «Σμυρνιά» λοιπόν από προσδιοριστική της 

γυναικείας μικρασιατικής καταγωγής, γίνεται στο νεοελληνικό λεξιλόγιο συνώνυμη της 

πόρνης. Το ίδιο συνέβαινε και με τη χρήση του όρου «παστρικιά», που χρησιμοποιείται 

για να εκφράσει τον «ανήθικο» τρόπο ζωής των γυναικών προσφύγων. 

Από την άλλη μεριά, πολλοί πρόσφυγες προσπάθησαν να αμυνθούν στην κατάσταση 

που βίωναν, τροποποιώντας τα επίθετά τους προς το «ελληνικότερο», μέσα κυρίως από 

την κατάργηση της κατάληξης «-ογλου», ή την αλλαγή του επωνύμου τους. Ωστόσο, το 

πλήθος των χαρακτηριστικών που διαμόρφωναν τη νοοτροπία τους και την πολιτισμική 

τους ιδιαιτερότητα δεν μπορούσε παρά να τους εντάξει σε μια κοινωνική ομάδα που για 

πολλές δεκαετίες ήταν απολύτως διακριτή. Αυτό το πέτυχαν μέσα από την ίδρυση 

Συλλόγων-από τα πρώτα κιόλας χρόνια-που παράλληλα με την προώθηση των 

προσφυγικών συμφερόντων συνέβαλαν στη διατήρηση της μικρασιατικής κουλτούρας. 

Ο προσφυγικός κόσμος φάνταζε στα μάτια των ντόπιων ως ένα ενιαίο, μη 

διαφοροποιημένο σύνολο ανθρώπων. Κύρια χαρακτηριστικά των προσφύγων 

θεωρήθηκαν η ανωτερότητα της ηθικής τους, της ευφυΐας και της εργατικότητάς τους. 

Η εργατικότητα του πρόσφυγα προβαλλόταν σε αντιπαραβολή με τη ραθυμία που 

υποτίθεται ότι χαρακτήριζε τον ντόπιο εργάτη158.  

Παρόλη αυτή την ιδιόμορφη κατάσταση, η αντίθεση μεταξύ προσφύγων και γηγενών, 

σε ελάχιστες περιπτώσεις πήρε τη μορφή ανοικτής σύγκρουσης, αν και ο όρος 

«πρόσφυγας» είχε στην κοινή συνείδηση υποτιμητική σημασία, για πολλά χρόνια. Οι 

συνεχείς εντάσεις και οι εκνευρισμοί οδήγησαν σε πολλές περιπτώσεις στο μίσος. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1933 υπήρξε η απαίτηση «να επιβληθεί στους πρόσφυγες να 

φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι 

Έλληνες»159. 

Οι προφορικές μαρτυρίες των προσφύγων από την Κιουτάχεια, επιβεβαιώνουν σε 

πολλά σημεία όλα τα παραπάνω. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πρόσφυγες στις 

συνεντεύξεις τους, οι ντόπιοι είχαν έντονη ρατσιστική διάθεση απέναντί τους. Τους 

                                                           
157 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003,, σ.114 

158 http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=3665 

159 G. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, 
Los Angeles 1983, σελ. 195 
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αποκαλούσαν «ματζούρκες», που στα ελληνικά σημαίνει «τουρκόσπορους». 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μας περιγράφει η Κ. Αχταρίδου, όταν στο παιχνίδι 

τους έδιωχναν οι γηγενείς λέγοντάς τους «Φύγε απ΄εδώ τουρκαλάκι…μας χαλάς το 

παιχνίδι». Επιβεβαιώνεται επίσης το γεγονός ότι παντρεύονταν μεταξύ τους οι 

Μικρασιάτες, αφού όπως λένε δεν ήθελαν μεικτούς γάμους. Η στάση αυτή των γηγενών 

απέναντί τους κράτησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940, περίοδο κατά την οποία η 

αντιμετώπιση αυτή άλλαξε, όταν είδαν την πρόοδό τους στους περισσότερους τομείς 

της καθημερινής ζωής. 

 

7.3.5 Η επίθεση στον Συνοικισμό των Κιουταχειωτών Προσφύγων την περίοδο του 

Εμφυλίου (Μάιος του 1947) 

Ένα γεγονός που αναστάτωσε ιδιαίτερα την ζωή των Κιουταχειωτών προσφύγων  είναι 

η στοχοποίησή τους από τους αντάρτες τον Μάϊο του 1947. Είκοσι πέντε (25) χρόνια 

μετά την εγκατάστασή τους στη Φλώρινα, οι πρόσφυγες του Α΄ Προσφυγικού 

Συνοικισμού βιώνουν τον τρόμο μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Όπως οι ίδιοι 

αφηγούνται, το βράδυ της 28ης Μαϊου του 1947, δέχτηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από 

τους αντάρτες, οι οποίοι σκόρπισαν τον θάνατο και πυρπόλησαν πολλά σπίτια.  

Οι ίδιοι οι Κιουταχειώτες στην επιστολή τους προς «την Επιτροπήν συλλογής εράνου 

προς ενίσχυσιν των εκ Κιουταχείας ανταρτοπλήκτων Φλωρίνης» ονομάζουν τη νύχτα 

εκείνη «Νυξ Βαρθολομαίου», παρομοιάζοντας το περιστατικό με την σφαγή των 

Γάλλων προτεσταντών από τους Καθολικούς στο Παρίσι, στις 24 Αυγούστου 1572, 

ανήμερα του Αγίου Βαρθολομαίου.  

Συγκλονιστική είναι η αφήγηση της κ. Αναστασίας Αχταρίδου, η οποία μας περιγράφει 

το γεγονός έτσι όπως η ίδια με την οικογένειά της το βίωσε εκείνο το βράδυ. Το σπίτι 

της είναι ένα από αυτά που έκαψαν οι αντάρτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την 

φοβερή νύχτα του 1947. Η κ. Αναστασία Αχταρίδου, μαθήτρια της τρίτης τάξης του 

Δημοτικού, όταν συνέβη το περιστατικό, μας αφηγείται με πολλή συγκίνηση αλλά και 

τρόμο τα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Το σπίτι της «έγινε πύραυλος», όπως η ίδια λέει, 

από το πετρέλαιο που έριξαν οι αντάρτες για να το κάψουν. Ο πατέρας της κατάφερε να 

απομακρυνθεί παίρνοντας μαζί του το πολυβόλο. Είναι προφανές ότι έψαχναν να 

συλλάβουν ή να σκοτώσουν τους άνδρες του σπιτιού, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι 

αυτοί εγκατέλειπαν τις οικογένειές τους και τρέπονταν σε φυγή. Τελειώνει την 
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αφήγησή της περιγράφοντας την εικόνα που είχε ο Συνοικισμός με το φως της ημέρας: 

«Η γειτονιά μας είχε καταστραφεί, είχαν γίνει σφαγές, λεηλασίες, κάηκαν πάρα πολλά 

σπίτια».  

Λεπτομέρειες για το συμβάν μας δίνουν στην αφήγησή τους και άλλοι ερωτηθέντες, 

όπως η κ. Κωφίδου και η κ. Αβραμίδου160. Στην συνέντευξη της κ. Κωφίδου υπάρχει 

μαρτυρία για τον πυρπολισμό γειτονικών σπιτιών, αλλά και για τον θάνατο πολλών 

ανθρώπων. Στην αφήγησή της αναφέρεται στους αντάρτες-κουμουνιστές που 

κατέβηκαν τη νύχτα με τα μουλάρια από τα βουνά, σκορπίζοντας τον πανικό. 

«Συναγωνιστές και συναγωνίστριες ανοίξτε τις πόρτες σας και μη φοβάστε» φώναζαν για 

να σώσουν τους δικούς τους. Η πόρτα του σπιτιού της, που τυχαία έμεινε μισάνοιχτη, 

έσωσε την οικογένεια αλλά και το σπίτι του κ. Πέτρου Παπαδόπουλου από τον 

εμπρησμό, αφού όπως η ίδια αφηγείται άκουγαν τους αντάρτες να φωνάζουν καθώς 

πλησίαζαν την οικία: «κάψτε το μικρό το σπίτι για να πάρει και το μεγάλο», εννοώντας 

το εργαστήρι ταπητουργίας, το οποίο στεγαζόταν παράπλευρα της οικίας.  

Η κ. Αβραμίδου Μαρία, τελειόφοιτη Γυμνασίου το 1947, διηγείται επίσης με 

λεπτομέρειες  το περιστατικό εκείνης της νύχτας: «ακούγονταν από νωρίς πυροβολισμοί 

[…] έβαζαν φωτιά στα σπίτια, και μέχρι τα ξημερώματα ακούγονταν πυροβολισμοί […] 

μακελειό». Περιγράφει το θέαμα που αντίκρισε το χάραμα, όταν οι αντάρτες έφυγαν 

πίσω στα βουνά, αφήνοντας πίσω τους καμμένα σπίτια αλλά και πτώματα στους 

δρόμους Αναφέρει την δολοφονία των αδερφών Αναστασιάδη, αρτοποιών στο 

επάγγελμα καθώς και της σύζυγου του ενός, Μαριάνθης. Αναφέρει επίσης ότι παρότι η 

Αστυνομία ήταν τότε εκεί κοντά, στην κατηφόρα, δεν επενέβη. Αυτό φαίνεται και στη 

συνέντευξη της κ. Αχταρίδου, η οποία στο τέλος της αφήγησής της αναφέρει ότι «το 

ξημέρωμα ήρθε η Χωροφυλακή». 

Με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  

αναστέλλεται η λειτουργία του Συλλόγου, ενώ στη διάρκεια της κατοχής και του 

εμφυλίου λειτουργεί άτυπα. Ωστόσο, στις 14 Ιουλίου του 1947 συστήνεται Επιτροπή 

αποτελούμενη από τους Ιωάννη Παπαδόπουλο, Μιχάλη Γρηγοριάδη, Γεώργιο 

Ζαχαρόπουλο, Χαράλαμπο Αγακίδη και Νικόλαο Τελαλίδη, η οποία στέλνει στη 

Βέροια ευχαριστήρια επιστολή προς «την Επιτροπήν συλλογής εράνου προς ενίσχυσιν 

των εκ Κιουταχείας ανταρτοπλήκτων Φλωρίνης». Στην επιστολή ευχαριστεί για το ποσό 

                                                           
160 Οι συνεντεύξεις παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας.  
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των 700.000 δραχμών, αλλά και για το δέμα με τα είδη ρουχισμού που έλαβε. Επιπλέον 

εκφράζει την χαρά και την συγκίνηση όλων των ανταρτόπληκτων συμπατριωτών τους, 

οι οποίοι «δια δευτέραν φοράν υπό συνθήκας εξ ίσου τραγικάς ευρέθησαν πρόσφυγες. Αι 

σκληραί και αιματηραί οικονομίαι 25 ετών έγιναν ολοκαύτωμα πυρός εις μίαν νύκτα η 

οποία χωρίς υπερβολήν μπορεί να ονομασθεί “Νύξ Βαρθολομαίου”»161.  

Όπως προκύπτει από την χειρόγραφη ονομαστική κατάσταση, η οποία συνοδεύει την 

επιστολή, 12 οικογένειες έλαβαν το χρηματικό βοήθημα αλλά και τα είδη πρώτης 

ανάγκης-ρουχισμό κυρίως-, τα οποία μοιράστηκαν από την Επιτροπή με κριτήριο τον 

αριθμό των μελών τους. Οι ανταρτόπληκτες οικογένειες είναι σύμφωνα με την 

κατάσταση του Συλλόγου Κιουταχειωτών οι ακόλουθες: 

1. Λεωνίδας Σολακίδης 

2. Αθανάσιος Μίγγος 

3. Αγγελική Ιγνατίου 

4. Ιωάννης Ιγνατίου 

5. Νικόλαος Μαρκόπουλος 

6. Ελισσάβετ Χατζησπυρίδου 

7. Συμεών Μιναρετζής 

8. Γεωργία συζ. Κρομμύδα 

9. Ιωάννης Αχταρίδης 

10. Μαρία συζ. Παπαδόπουλου 

11. Ελένη Τουμανίδου 

12. Αναστασία Χατζηευθυμίου 

Ο Θανάσης Καλλιανιώτης, στο άρθρο του με τίτλο «Επίθεση ΔΣΕ σε Φλώρινα: 

11.02.1949» περιγράφει το παραπάνω συμβάν: «Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ΔΣΕ 

επιχειρούσε εναντίον της Φλώρινας. Την 27η Μαΐου162 του 1947 οι αντάρτες κατάφεραν 

                                                           
161 Το περιστατικό σύμφωνα με τις υπόλοιπες μαρτυρίες συνέβη στις 28 και όχι στις 27 Μαίου  

162 Το περιστατικό σύμφωνα με τις υπόλοιπες μαρτυρίες συνέβη στις 28 και όχι στις 27 Μαίου  
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να διεισδύσουν στην πόλη, να πυρπολήσουν οικίες και να φονεύσουν άνδρες και γυναίκες 

προσφυγικής καταγωγής, τους περισσότερους δια εγχειριδίων163». 

Ο Νίκος Κέντρος164 στο βιβλίο του με τίτλο «Ο εμφύλιος στη Φλώρινα», στο κεφάλαιο 

«Οι αντάρτες χτυπούν τη Φλώρινα» διηγείται το παραπάνω περιστατικό ως εξής: 

«Ανάμεσα στους στόχους των ανταρτών του Βίτσι ήταν κι η Φλώρινα. Στις 28 του Μάη 

χτυπήθηκε η πόλη από το βόρειο και νοτιοανατολικό μέρος της, δηλαδή από την πλευρά 

της Γεωργικής Σχολής και της Κιουτάχιαλης, της προσφυγικής συνοικίας, στην οποία 

κατοικούσε και ο γνωστός πρώην συνεργάτης των Γερμανών και διευθυντής τότε των 

ποινικών φυλακών Μόδιστος, τον οποίον πιθανόν να ήθελαν να πιάσουν οι αντάρτες. 

Έτσι, με ελαφριά τμήματα, χτύπησαν κάμποσα φυλάκια του στρατού και της 

Χωροφυλακής. 

Την εποχή εκείνη η άμυνα της πόλης απ’ την πλευρά των κυβερνητικών δυνάμεων δεν 

ήταν καλά οργανωμένη, πράγμα που βόλευε τους αντάρτες να εισχωρήσουν και μέσα στις 

συνοικίες της πόλης. Ο στόχος τους ήταν να δείξουν πως μπορούσαν να είναι πανταχού 

παρόντες. Ο στρατός και η Χωροφυλακή αιφνιδιάστηκαν με το χτύπημα αυτό. Γι’ αυτό κι 

αμέσως μετά άρχισαν να οχυρώνουν την πόλη χτίζοντας ειδικά πολυβολεία στα 

στρατηγικά σημεία, όπως στη Γεωργική Σχολή και στο Φυτώριο, στην Τρσιάνκα Μάλα, 

                                                           
163 Αθανάσιος Καλλιανώτης, http://blogs.sch.gr/thankall/?p=512 (Ανακτήθηκε 21 Σεπτεμβρίου 2016) 

164 Ο Νίκος Κέντρος γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1924. Μαθητής Γυμνασίου, στα χρόνια της δικτατορίας 

της 4ης Αυγούστου, εντάσσεται στην ΟΚΝΕ. Στη συνέχεια, από το 1941, πρωτοστατεί στην ίδρυση των 

νεολαιίστικων αντιστασιακών οργανώσεων "Ελευθερία" και "ΕΑΜ Νέων" στην περιοχή της Φλώρινας, 

όπως και της ΕΠΟΝ που συγκροτείται στον νομό τον Μάρτιο του 1943. Από το 1941 γίνεται μέλος του 

ΚΚΕ. Καθοδηγητής της ΕΠΟΝ Μαθητών Φλώρινας, μετέχει από το φθινόπωρο του 1943 στις ομάδες 

ανταρτοεπονιτών της 9ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Δεύτερος γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

της ΕΠΟΝ Φλώρινας μετά την Απελευθέρωση, αναλαμβάνει παράλληλα, το 1946, καθήκοντα ως μέλος 

της Επιτροπής Πόλης της Κομματικής Οργάνωσης του ΚΚΕ Φλώρινας. Το 1947 βγαίνει οριστικά στο 

Βουνό. Με το ψευδώνυμο "Νάκος" υπηρετεί ως πολιτικός επίτροπος σε διάφορες μονάδες του 

Δημοκρατικού Στράτου Ελλάδας. Από τα τέλη του 1949, ζει ως πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη και 

στη συνέχεια στη Ρουμανία. Επαγγελματικό στέλεχος του ΚΚΕ, εκλέγεται το 1961, στο 8ο Συνέδριο του 

κόμματος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του. Το 1968, με τη διάσπαση του ΚΚΕ, εντάσσεται στο ΚΚΕ 

Εσωτερικού. Το 1969 παντρεύεται στο Βουκουρέστι με την Ελευθερία, το γένος Τσιάρα, και αποκτούν 

δύο κόρες, τη Βίκυ και την Αντριάνα. Η οικογένεια επαναπατρίζεται τον Μάιο του 1976. Ως μέλος της 

ΚΕ του ΚΚΕ εσωτερικού, παρακολουθεί τις οργανώσεις Ηπείρου-Πελοποννήσου, και για ένα χρονικό 

διάστημα τις οργανώσεις Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, διευθύνει τη δουλειά της Τεχνικής 

Γραμματείας του ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια της ΕΑΡ, ενώ πολλές φορές ήταν υποψήφιος του 

ΚΚΕ εσωτερικού και του Συνασπισμού στον νομό Φλώρινας. Ιδρυτικό μέλος και ειδικός γραμματέας του 

Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ, από το 1992 και μέχρι τον θάνατό του, τον Φεβρουάριο του 2001, 

ασχολείται καθημερινά με την οργάνωση των Αρχείων.  
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στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στα Σφαγεία, στους Στρατώνες και πάνω απ’ το 

Μοναστηριακό συνοικισμό, προς το ύψωμα 1033165».  

Η εφημερίδα Έθνος περιγράφοντας το ίδιο συμβάν μας δίνει στοιχεία για τον αριθμό 

των θυμάτων αλλά και για τις οικίες που μπήκαν στο στόχαστρο των ανταρτών τη 

νύχτα εκείνη: «Πραγματική κόλαση ήταν για τη Φλώρινα η νύχτα της 28ης Μαϊου 1947. 

Ο προσφυγικός συνοικισμός Κιουταχειωτών στο πάνω και δυτικό μέρος είχε την 

ευεργετική του ίσως γιατί είναι ο φτωχότερος. 9 σπίτια έγιναν στάχτη και αρκετοί φτωχοί 

άνθρωποι γλίτωσαν από τα βάσανα της ζωής. Ο Φώτης Αραμπατζής πήγε στον άλλο 

κόσμο με την μητέρα του και την γιαγιά του. Η οικογένεια Αναστασιάδη (Αναστάσιος, 

Μαριάνθη, Χρήστος), εξοντώθηκαν εν στόματι μαχαίρας. Όλος ο κόσμος και η έκθεσις 

χωροφυλακής τους είχαν για αριστερούς. Γιατί λοιπόν τους κατακρεούργησαν; Μυστήριο. 

Λένε ότι η Μαριάνθη με το θάρρος της συντρόφισσας τους μίλησε άσχημα για την 

επιδρομή τους εναντίον της φτωχολογιάς ότι τους είχαν διατάξει να βάλουν δηλητήριο 

στις κουραμάνες του στρατού.. Την Αφεντούλα Νίκου την σκότωσαν γιατί ήταν γυναίκα 

υπενωματάρχη και της Ελένης Ντουμανίδη έκοψαν τον αριστερό μαστό γιατί ήταν αδερφή 

χωροφύλακα. Επρόβαλε γερή αντίσταση ένας αδειούχος άρρωστος χωροφύλακας ο 

Γιουβανάκης. Πήρε φωτιά το σπίτι.. Κατόρθωσε να ξεφύγη με όλη την οικογένειά του. 

Λίγο παρά πέρα ο Ιπποκράτης Κων/δης έστησε στην αυλή του ένα πολυβόλο και 

πολεμούσε. Στην αντικρινή πλευρά ο κ. Φωκάς Κεβρεκίδης θέλησε να δώσει ένα μάθημα 

στον εκδότη του Έθνους, σώθηκε όμως από μια μικρή θυρίδα σε γειτονική αυλή166». 

Την επόμενη μέρα, στις 29 Μαΐου του 1947 απεβίωσαν από τον ίδιο λόγο και άλλοι 

άνθρωποι προσφυγικής καταγωγής, οι οποίοι ενδεχομένως ενεπλάκησαν στο ίδιο 

συμβάν. Ως βασική αιτία θανάτου όλων των θυμάτων αναφέρεται «πολλαπλά τραύματα 

δια μαχαίρας» ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται λόγος για απανθράκωση, γεγονός 

που συνδέεται άμεσα με τον πυρπολισμό των σπιτιών167. 

                                                           
165 Ν. Κέντρος, Ο εμφύλιος στη Φλώρινα, Αθήνα 2011, Βιβλιόραμα, σ.175-176 

166 Εφ. Έθνος, Η Φλώρινα κατά τα έτη 1947-1949 και οι γενναίοι πρόμαχοί της εις τη Φλώρινα. Η 

ακριτική εθνική σκοπιά, 1953, Φλώρινα, σσ. 78-83 

167  Όπως προκύπτει από προσωπική έρευνα στο Ληξιαρχείο Φλώρινας, τα άτομα που φαίνεται πως 

απεβίωσαν στις 29 Μαΐου του 1947 είναι τα εξής: 1.Ανδρόνικος Δεληγιώργης, τραπεζικός υπάλληλος 

από τη Σεβάστεια της Μ.Ασίας. Αιτία: πολλαπλά τραύματα θώρακος δια πυροβόλου όπλου. 

2.Αναστασιάδης Χρήστος, από τη Βίγα της Μ. Ασίας, ο αδερφός του Αναστάσιος και η σύζυγός του 

Μαριάνθη, αρτοποιοί. Αιτία: πολλαπλά τραύματα δια μαχαίρας. 3.Αμπατζής Φώτιος, υποδηματοποιός, 

και η μητέρα του Παρασκευή από τη Βίγα. Αιτία: ο Φώτιος τραύματα και απανθράκωση, η Παρασκευή 

τραύματα δια μαχαίρας. 4.Άννα Σμαρόγλου, οικιακά, από τη Βίγα. Αιτία θανάτου: τραύματα δια 
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7.4 Η οργάνωση της εκπαίδευσης 

7.4.1 Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία (1912 – 1930)
168

 

Την περίοδο 1912-1922 κύριος στόχος του κράτους ήταν η εξεύρεση δασκάλων ικανών 

να εκπληρώσουν με επιτυχία το έργο της ενίσχυσης της εκπαίδευσης στις ξενόφωνες 

περιοχές. «Εκπονήθηκαν έτσι μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που διευκόλυναν τη 

στελέχωση των σχολείων των ξενόφωνων περιοχών από εκπαιδευτικούς (ΦΕΚ 

348/25.11.1914, & Ν. 402) και καθόριζαν ειδικό επίδομα για την άσκηση του 

επαγγέλματος του δασκάλου σε ξενόφωνους οικισμούς (Ν.1386). Ακόμα, με άλλες 

ρυθμίσεις ορίστηκε ότι ο Υπουργός είχε τη δυνατότητα να αποσπά δημοδιδασκάλους για 

τους ξενόφωνους συνοικισμούς ( ΦΕΚ 348, 25.11.1914 &Νόμος 402, & ΝΔ 26.4.1919). 

Παράλληλα ο Υπουργός μπορούσε να συνιστά πρακτικές σχολές θηλέων σε ξενόφωνα 

μέρη της Μακεδονίας και Ηπείρου (ΦΕΚ 89/ΝΔ 1329/1918), ενώ ενθαρρύνθηκε η ίδρυση 

Διδασκαλείων Νηπιαγωγών, Διδασκαλείων Δημοδιδασκάλων, υποδιδασκαλείων 

μουσουλμάνων δημοδιδασκάλων». 

Η παρουσία των ξενόφωνων στη Μακεδονία επηρέαζε άμεσα τις κατευθύνσεις της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Ελληνικό Κράτος δημιούργησε-ειδικά για την περιοχή της 

Μακεδονίας-ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες διασφάλιζαν  τον εύκολο διορισμό 

εκπαιδευτικών στις Νέες Χώρες.  

Για την περίοδο 1920-1922 διατηρείται η ισχύς των προηγούμενων νομοθετικών 

ρυθμίσεων. Εξακολουθεί να υφίσταται ο νόμος που σχετιζόταν με την απόσπαση 

εκπαιδευτικών, με ειδικό επιμίσθιο από σχολεία της παλιάς Ελλάδας και προστίθεται ο 

θεσμός λειτουργίας των νυχτερινών σχολείων, τα οποία λειτουργούσαν το απόγευμα, 

και διέπονταν από ένα ειδικό καθεστώς λειτουργίας, (Ν. 1329/1919). Στόχος της 

ίδρυσης νυχτερινών σχολείων ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας, από τους ενήλικες των αγροτικών κοινοτήτων.  

                                                                                                                                                                          

μαχαίρας, πέλεκυς και απανθράκωση. 5.Αλέξανδρος Μυστακίδης από την Τραπεζούντα. Αιτία θανάτου: 

πολλαπλά τραύματα. 6.Βαρβάρα Συρίγου, από τη Γέρα. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα. 

7.Σταυρούλα Μυστρλή. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα. 8.Αφεντούλα Νίκου. Αιτία θανάτου 

πολλαπλά τραύματα. 9.Σταμάτιος Οικονόμου. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα. 10.Ανδρούτσος 

Αριστείδης, στρατιώτης από την Ηλεία. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα κοιλίας δια πυροβόλου 

όπλου. 

168 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γλωσσικά εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της Μακεδονίας 

(1912-1936).Το παράδειγμα του Νομού της Φλώρινας, Πάτρα 2004 



121 

Το 1922 ψηφίζεται ο Νόμος «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και 

Οικοτροφείων απόρων μαθητών», (ΦΕΚ 114/Ν 2851/15.7.22), που αποσκοπούσε στη 

δημιουργία των προϋποθέσεων μόρφωσης και περίθαλψης των ορφανών, 

αναξιοπαθούντων και άπορων μαθητών και μαθητριών169. 

Την περίοδο της δικτατορίας του Πάγκαλου αποφασίστηκε η δίγλωσση εκπαίδευση στη 

Μακεδονία καθώς και η δημιουργία ειδικών μειονοτικών σχολείων. «Το μοντέλο 

ξεκινούσε από την υπόθεση ότι το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των «ξενόφωνων» 

ήταν διαφορετικό, και επιχειρούσε να εφαρμόσει στο επίπεδο της γλώσσας τη διδασκαλία 

μιας ιδιότυπης, με λατινικούς χαρακτήρες, σλαβικής διαλέκτου, η οποία 

συμπεριλαμβανόταν στο αναγνωστικό Abeccedar»170.  Πρόκειται για το αλφαβητάριο 

που τυπώθηκε για πρώτη φορά από την ελληνική κυβέρνηση το Μάιο του 1925 με 

σκοπό να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του σλαβόφωνου πληθυσμού της 

βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο, όμως, στους νόμους που ψήφισε και οι οποίοι αφορούσαν 

στην εκπαίδευση συνέχισε την εκπαιδευτική πολιτική των συντηρητικών Κυβερνήσεων 

της προηγούμενης περιόδου. 

Επανήλθαν οι απόψεις για τη χρήση της καθαρεύουσας στην εκπαίδευση των 

ξενοφώνων της Μακεδονίας, μαζί με τη φρασεολογία περί «μαλλιαρών» και 

«μαλλιαρισμού».  

Κάποια από τα μέτρα της Κυβέρνησης σχετικά με την εκπαίδευση των ξενοφώνων 

είναι τα ακόλουθα: 

• Τα νομοθετικά διατάγματα που ψηφίστηκαν προέβλεπαν την κατάργηση των 

εκπαιδευτικών τελών για τους μαθητές εκείνους που μπορούσαν με βεβαίωση των 

δημοτικών ή κοινοτικών αρχόντων να πιστοποιήσουν, ότι προέρχονταν από 

ξενόφωνες οικογένειες171, (ΦΕΚ 108/ΝΔ 29.3.1926).  

                                                           
169 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σ.3 

170 Σ. Ηλιάδου Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 

μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, Gutenberg 2006, σ.198 

171  Από την έρευνα στο Αρχείο του Συλλόγου Μικρασιατών και Κιουταχειωτών «Ο Άγιος Μηνάς» 

προκύπτει ότι τέτοιου είδους πιστοποιητικά χορηγούνταν και από τον Σύλλογο. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 

1933 σε αίτηση προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού στο οποίο να 

φαίνεται ότι η θυγάτηρ του Σ. Α.«τυγχάνει πρόσφυξ εκ Κιουταχείας της Μ. Ασίας εγκατασταθείσα εν 

Ελλάδι κατά τον Οκ/βριον μήνα του έτους 1922 και ότι ανήκει αυτή εις άπορον οικογένειαν, ίνα 

χρησιμεύσει δια την ατελή εγγραφήν της εις το Γυμνάσιον»  
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• Επίσης θεσπίστηκε η παροχή βοηθημάτων, από ορισμένο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών τελών, στους μαθητές που προέρχονταν από ξενόφωνα μέρη (ΦΕΚ 

152/ ΝΔ 13.5.1926). 

• Με σκοπό την εξελλήνιση των μαθητών, μέσα από την κοινωνικοποίησή τους σε 

έναν χώρο, όπου δε θα υπήρχαν τα γλωσσικά ερεθίσματα του δίγλωσσου 

περιβάλλοντός τους, ψηφίστηκε νομοθετικό διάταγμα που προέβλεπε την σύσταση 

Αγροτικών Οικοτροφείων και Ορφανοτροφείων (ΦΕΚ 200/ΝΔ 16.6.1926). 

• Για όσους γονείς δε φρόντιζαν για την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών τους, 

καθορίζονταν ποινές φυλάκισης και προστίμων (ΦΕΚ 145/ΝΔ 7.5. 1926).  

• Τέλος επιβαλλόταν υποχρεωτική ερανική εισφορά και υποχρεωτική εργασία στους 

κατοίκους των Νέων Χωρών, με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων. 

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης ήταν η προετοιμασία της ένταξης των ξενόφωνων στην 

παραγωγή. Για τον λόγο αυτό προγραμματίστηκε η σύσταση τεχνικών, επαγγελματικών 

και Κυριακών σχολείων. Σχεδιάστηκε επίσης η δημιουργία Προτύπου Διδασκαλείου, το 

οποίο θα παρείχε εξειδίκευση στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να διδάξουν σε 

σχολεία ξενόφωνων συνοικισμών της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης172. 

Το Νομοθετικό Διάταγμα της πρώτης Κυβέρνησης Κονδύλη, το οποίο αφορούσε στη 

σύσταση «Επιτροπείας προς μελέτην των ζητημάτων των σχετιζομένων με τα ξενόφωνα 

σχολεία», (ΦΕΚ 326/ΝΔ 21.9.1926), συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός θεσμικού 

πλαισίου για την εκπαίδευση των ξενόφωνων. Ουσιαστικά παρεχόταν στον Υπουργό η 

δυνατότητα να συστήσει Επιτροπή από μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και άλλα 

πρόσωπα, των οποίων η αρμοδιότητα προσδιοριζόταν με Προεδρικό Διάταγμα. 

Η Οικουμενική Κυβέρνηση, η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα των ξενοφώνων με δύο 

Υπουργεία, αυτό της Εθνικής Παιδείας και εκείνο της Γεωργίας, ακολούθησε την ίδια 

πολιτική. Ο Υπουργός Παιδείας Διδάχος εισηγήθηκε την ψήφιση του διατάγματος 

«περί του τρόπου επιβολής εράνων υποχρεωτικής εργασίας δια την ανέγερσιν 

διδακτηρίων εν ταις Νέαις Χώραις», (ΦΕΚ 420/ΝΔ 29.11. 1926). Αναβίωσε το 

διάταγμα της δικτατορίας του Πάγκαλου «περί υποχρεωτικής ερανικής εισφοράς και 

υποχρεωτικής προσωπικής εργασίας δια την ανέγερσιν  των διδακτηρίων των Νέων 

Χωρών», (ΝΔ 21.7.1925). 

                                                           
172 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γλωσσικά εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της Μακεδονίας 

(1912-1936).Το παράδειγμα του Νομού της Φλώρινας, Πάτρα, σ.4 
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Ο Υπουργός Γεωργίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου, με τη δημιουργία θεσμών για τη 

στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση, (ΝΔ 7.10.1927), στοχεύει στην εξάλειψη του 

αναλφαβητισμού. Στα πλαίσια αυτού του Νόμου προβλέπεται η σύσταση ενός σχολείου 

σε κάθε δήμο, το ονομαζόμενο «κυριακόν», επειδή θα λειτουργεί μόνο τις Κυριακές. 

Υποχρεωτική θα είναι η φοίτηση στο σχολείο αυτό για όσους αποφοίτησαν από το 

Δημοτικό Σχολείο και δεν συνέχισαν τις σπουδές τους στα σχολεία μέσης ή στα 

κατώτερα γεωργικά σχολεία. Εξαιρούνται όσοι ασχολούνταν με επαγγέλματα που δεν 

είχαν σχέση με τη γεωργία ή ήταν μεγαλύτεροι από 24 ετών. Το πρώτο «κυριακόν 

σχολείον» ιδρύθηκε στο χωριό Άλωνα του νομού Φλώρινας και το παρακολούθησαν 30 

μαθητές.  

Την περίοδο αυτή οι νομοθετικές ρυθμίσεις προς τους ξενόφωνους είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκές. Σχετίζονται κυρίως με την απαλλαγή τους από εκπαιδευτικά τέλη και με τη 

διάθεση των ετήσιων εισπράξεων των εκπαιδευτικών τελών για την παροχή 

βοηθημάτων σε όσους ξενόφωνους μαθητές διακρίνονταν, κατά την κρίση των 

δασκάλων τους (ΦΕΚ 277/ΝΔ 13.11.1927)173. 

Η ανέγερση σχολικών κτηρίων αποτέλεσε επίσης κύριο στόχο της νέας Κυβέρνησης 

του Βενιζέλου. Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του νόμου που ίσχυε στη Νέα και 

την Παλιά Ελλάδα σχετικά με την ερανική εισφορά και την εθελοντική εργασία των 

κατοίκων (ΦΕΚ 38/ΝΔ 19.3.1928). Για την ανεύρεση πόρων, η Κυβέρνηση προχώρησε 

στην νομική κατοχύρωση της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των τέως 

Χριστιανικών Κοινοτήτων μετά από τη σύσταση της αρμόδιας  Επιτροπής, (ΦΕΚ 

350/Ν 4446/1929). 

Οι φιλελεύθεροι κύρωσαν με νόμο την ίδρυση γεωργικών σχολείων μέσης εκπαίδευση, 

(Ν 3790/29) και κωδικοποίησαν  όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις με την ψήφιση 

του «Νόμου περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», (ΦΕΚ 24.8.29/Ν.4397/29). Ξεκίνησε 

επίσης στα χωριά των εκπαιδευτικών περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, η 

συστηματική διαδικασία ίδρυσης Νηπιαγωγείων (ΦΕΚ 383/ ΝΔ 23.10.1929). Το 1930 ο 

θεσμός των νυχτερινών σχολείων των αναλφάβητων στρατιωτών, υπηρέτησε το αίτημα 

της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού των ξενόφωνων (ΦΕΚ 349/ΝΔ 

13.10.1930)174. 

                                                           
173 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ό.π, σ.5 

174 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ό.π, σ.5 
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7.4.2 Η εκπαίδευση στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο 1920-1927 μέσα από τις 

Εκθέσεις των Επιθεωρητών Σλαβάρου και Πετρόπουλου 

Πηγή για την παρούσα μελέτη αποτέλεσε η εξέταση των Εκθέσεων των Επιθεωρητών 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας, οι οποίες μας βοηθούν να διαμορφώσουμε 

εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας στο 

θέμα της εκπαίδευσης και της γλώσσας. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι Εκθέσεις175 των 

Επιθεωρητών Σλαβάρου (1920-1923) και Ηλία Πετρόπουλου (1925-1927), οι οποίοι 

την περίοδο του Μεσοπολέμου υπηρετούσαν στην περιοχή της Φλώρινας. 

Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς μέσα από την μελέτη 

αυθεντικών κειμένων απεικονίζεται η κατάσταση της εκπαίδευσης την εποχή της 

έλευσης των προσφύγων από την Μ. Ασία. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του περιεχομένου των Εκθέσεων των επιθεωρητών 

το ζήτημα της «ξενοφωνίας» αποτελεί το κυρίαρχο θέμα. Η περιοχή της Φλώρινας 

υπήρξε την περίοδο αυτή πεδίο εθνοτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων λόγω της 

θέσης της, αλλά και της ιδιαίτερης πληθυσμιακής της σύνθεσης. Βασικός στόχος και 

κύρια μέριμνα της εκπαίδευσης αποτελεί η γλωσσική αφομοίωση των ξενόφωνων. 

Σε μια περιοχή που εξαιτίας της πληθυσμιακής σύνθεσης και της γεωγραφικής της 

θέσης αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων δεν αρκούσε η αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού, αλλά για εθνικούς λόγους επιβαλλόταν η διδασκαλία της ελληνικής 

ως ξένης. Στα πλαίσια του «εξελληνισμού» που  επιβλήθηκε μέσω της γλωσσικής 

αφομοίωσης, επιχειρήθηκε η εκμάθηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας με σκοπό 

τόσο την εξασφάλιση της επικοινωνίας στο νέο κρατικό πλαίσιο, όσο και την 

αντικατάσταση και σταδιακή εξάλειψη της μητρικής γλώσσας. Αυτό εξάλλου θα 

συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής συνείδησης. Η προσπάθεια 

εξελληνισμού αφορούσε κυρίως τους σλαβόφωνους πληθυσμούς, η παρουσία των 

οποίων έδινε αφορμές για τις αλυτρωτικές δράσεις της Βουλγαρίας176. 

 

                                                           
175 Οι Εκθέσεις, ιδιοκτησίας Γ.Α.Κ. Νομού Φλώρινας, υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα των 

Γ.Α.Κ.  http://arxeiomnimon.gak.gr/ 

176 Κωνσταντίνος Ντίνας, Η γλωσσική διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως μέσο αφομοίωσης 

των ξενόφωνων πληθυσμών. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών εκπαίδευσης στην περιφέρεια Φλώρινας (1918-

1925), Πάτρα 2012 
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Εκθέσεις Επιθεωρητή Σλαβάρου (1922-1923) 

Οι Εκθέσεις του Επιθεωρητή Σλαβάρου καλύπτουν χρονικά τα έτη 1922-1923 και 

αφορούν κυρίως τις περιοδείες του Επιθεωρητή στα σχολεία που λειτουργούν στη 

Φλώρινα την περίοδο αυτή, καθώς και στα χωριά των γηγενών και των προσφύγων. 

Αποτυπώνει με ακρίβεια την κατάσταση που διαμορφώθηκε από την ένταξη των 

προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. 

Ο Σλαβάρος τονίζει στις Εκθέσεις του το σημαντικό ρόλο του γλωσσικού εγχειριδίου 

που καλείται να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Σε κάποια χωριά εξακολουθούν 

εξαιτίας της έλλειψης νέων βιβλίων να έχουν οι μαθητές τα παλαιά «τα οποία 

απεδείχθησαν τοσούτον ακατάλληλα δια τα τέκνα των ξενόφωνων πληθυσμών της 

Μακεδονίας […]. Είναι δε πασίγνωστον ότι το κυριώτερον κώλυμα εις την 

επιδιωκομένην ταχυτέραν εξελλήνισιν και εν γένει άπονον διαμόρφωσιν των ξενόφωνων 

παίδων αποτελεί αυτό τούτο το διδακτικόν όργανον του δασκάλου και μαθητού, ήτοι το 

αναγνωστικόν βιβλίον»177. 

Στην Έκθεση Επιθεώρησης των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων της Φλώρινας στις 

13 Ιανουαρίου του 1923, αναφέρει πως στο σύνολο των χιλίων διακοσίων ενενήντα δύο 

(1292) εγγεγραμμένων μαθητών, οι εκατόν δύο (102) είναι πρόσφυγες Τουρκόφωνοι 

από την Κιουτάχεια. Απ’ αυτούς, οι πεντακόσιοι ενενήντα οχτώ (598) είναι μαθητές, οι 

τετρακόσιοι σαράντα εννέα (449) μαθήτριες και διακόσιοι σαράντα πέντε (245) νήπια. 

Η πλειοψηφία των προσφυγόπουλων – ογδόντα (80) περίπου - φοιτά στο τριτάξιο 

μεικτό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο έχει συνολικά διακόσιους ογδόντα (280) μαθητές, 

εκατόν εξήντα (160) μαθητές και εκατόν είκοσι (120) μαθήτριες. Το διδακτήριο του 

σχολείου βρίσκεται στο μέσο της πόλης και πρόκειται για ιδιωτική οικία, η οποία 

αγοράστηκε από την Εκκλησία και μετατράπηκε σε διδακτήριο. Το κτήριο είναι 

διώροφο με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας στον πάνω και δύο (2) στον κάτω 

όροφο, ενώ η αυλή του είναι στενή. Τα θρανία είναι παλαιού τύπου και δεν επαρκούν. 

Η Εκκλησία επρόκειτο να εξασφαλίσει  είκοσι (20) περίπου θρανία, «μετά την αθρόαν 

προσέλευσιν των εκ Μκράς Ασίας προσφύγων μαθητών, 80 περίπου». Για τους 

υπόλοιπους είκοσι δύο (22) μαθητές δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές. Φαίνεται πως 

μοιράζονται στα υπόλοιπα σχολεία της πόλης. 

                                                           
177 ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Μ. Σλαβάρου σχολικού. έτους 1922-23. 
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Από αυτήν την  διαπίστωση οδηγούμαστε εύλογα στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφυγες 

από την Κιουτάχεια της Μ. Ασίας εντάχθηκαν άμεσα στον εκπαιδευτικό ιστό της 

πόλης, αφού τέσσερις μήνες μετά την άφιξή τους, τον Ιανουάριο του 1923, 

συμπεριλαμβάνονται στα μαθητολόγια των Δημοτικών Σχολείων. 

Ο Επιθεωρητής αριθμεί με ακρίβεια τα Δημοτικά που λειτουργούν το 1923 στην πόλη 

της Φλώρινας: 

• Εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων με 380 μαθητές 

• Εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων με 280 μαθήτριες 

• Τριτάξιο μικτό Δημοτικό Σχολείο με 160 μαθητές και 120 μαθήτριες 

• Διτάξιο μικτό Δημοτικό Σχολείο με 58 μαθητές και 49 μαθήτριες 

Αντίστοιχα τα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο 

αυτή είναι τα εξής: 

• Α΄ Διτάξιο Νηπιαγωγείο με 82 νήπια 

• Β΄ Μονοτάξιο Νηπιαγωγείο 

• Γ΄ Μονοτάξιο Νηπιαγωγείο 

• Δ΄ Μονοτάξιο Νηπιαγωγείο 

Τα τρία τελευταία νηπιαγωγεία είχαν 163 νήπια συνολικά.  

Η άφιξη των προσφύγων - το 1922 - στην πόλη της Φλώρινας οδήγησε στη δημιουργία 

δύο μικτών σχολείων, του τριτάξιου μικτού Δημοτικού σχολείου και του διτάξιου 

μικτού σχολείου. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το πρώτο στεγαζόταν σε κτήριο που 

αγόρασε η Εκκλησία από ιδιώτη και βρισκόταν στο μέσο της πόλης, ενώ το δεύτερο 

βρισκόταν στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης, στη συνοικία Τσουκαλάδικα. Στην 

Έκθεση του Επιθεωρητή αναφέρεται ότι το κτήριο ανήκε στην κοινότητα και 

περιγράφεται ως «παλαιό», «στενόχωρο» και «ανθυγιεινόν». Δεν αποτυπώνεται αν στο 

σχολείο αυτό φοιτούν παιδιά προσφύγων από την Μ. Ασία. Γίνεται μόνο αναφορά σε 

κάποια οικογένεια προσφυγική, η οποία εγκαταστάθηκε σε ένα «άχρηστο δωμάτιο» του 

διδακτηρίου. 

Σε άλλο σημείο  της ίδιας Έκθεσης αναφέρεται ότι η αίθουσα διδασκαλίας της Β΄ 

Τάξης του τριτάξιου μικτού Δημοτικού Σχολείου «είνε στενόχωρος ένεκα της αθρόας 

ελεύσεως των προσφύγων μαθητών, εγκατασταθέντων σχεδόν πάντων εις την συνοικίαν, 
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εν η λειτουργή το σχολείον και μη δυναμένων ένεκα τούτου να κατανεμηθώσι και εις τα 

άλλα σχολεία»178. 

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η συμμετοχή της Εκκλησίας, η οποία θα έπρεπε να 

συμβάλει πιο ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την εξάλειψη του θέματος της 

ξενοφωνίας. «Ευρισκόμεθα σήμερον προ της οδυνηράς καταστάσεως πανταχού να 

βλέπωμεν ξενικάς επιγραφάς και εν αυτή ακόμη τη Φλωρίνη και να ανεχώμεθα τα εθνικά 

της Βουλγαρίας χρώματα εν αυτώ τω ναώ της Μητροπόλεως»179. 

 

Εκθέσεις Επιθεωρητή Ηλία Πετρόπουλου (1926-1927) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Εκθέσεων του Ηλία Πετρόπουλου ήταν η έντονη 

ενασχόλησή του με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, η άσκηση ελέγχου στα 

κοινωνικά αλλά και στα ατομικά του χαρακτηριστικά και τέλος, η καθιέρωση μιας 

ορισμένης αντίληψης για την εθνική αποστολή του εκπαιδευτικού, η οποία εξαρτιόταν 

από την ικανότητά του να εξελληνίζει τα παιδιά των ξενόφωνων χωριών.  

Ο Πετρόπουλος, στην αρχή  της  Έκθεσής του έτους 1926-1927 αναφέρεται στην 

κατάσταση που συνάντησε στα σχολεία που επισκέφτηκε στο θέμα της χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας: «Από άκρου εις άκρον των σχολείων, ελάχισται λέξεις ελληνικαί 

ηκούοντο και η ομιλουμένοι γλώσσα των τε διδασκόντων και διδασκομένων ήτο η 

Μακεδονοσλαυική». Ισχυρίζεται πως για την  εκρίζωση του κακού, χρειάζεται μεγάλη 

δύναμη και συστηματική δράση, επειδή αυξάνεται διαρκώς η δράση της ξένης 

προπαγάνδας, η οποία θα συμβάλει στον εκσλαβισμό «των κατοίκων, γύρω των 

ψευδομειονοτήτων, των κακή τη μοίρα αναγνωρισθησών».  

Τονίζει επίσης την πενιχρότητα των διδακτηρίων αντιπαραβάλλοντας τα «επί 

Τουρκοκρατίας ανεγερθέντα βουλγαρικά διδακτήρια», τα οποία χαρακτηρίζει η 

μεγαλοπρέπεια και η πολυτέλεια. 

Περιγράφει τους λειτουργούς ως ανάξιους «της αποστολής των, εστερημένοι […] 

μορφόσεως και […] κοινονικής συμπεριφοράς…». Θεωρεί πως συντελούν «εις τον 

στραγγαλισμόν της Ελληνικής παιδείας». 

                                                           
178 Έκθεση Επιθεωρητή Σλαβάρου, 13 Ιανουαρίου 1923 

179 Εκθέσεις Επιθεωρητή Σλαβάρου σχολικού έτους 1922 -23 
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Το πρόγραμμα που προτείνει αποσκοπεί 1. στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, 2. 

στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, 3. στην ανέγερση νέων διδακτηρίων και 4. στη 

βελτίωση του προσωπικού «δι΄ απολύσεων  ή μετακινήσεων ή και διαπαιδαγωγήσεως 

των ανικάνων διδασκάλων», ώστε να μπορέσει να τους παρουσιάσει την ελληνική ιδέα 

και τον ελληνικό πολιτισμό.  

Την δεύτερη δεκαετία από την απελευθέρωσή της, η περιοχή παρουσίαζε - σύμφωνα με 

τις Εκθέσεις του Πετρόπουλου-την εξής εικόνα: στο μεγαλύτερο μέρος της περιφερείας 

ελάχιστες ελληνικές λέξεις ακούονταν και η ομιλούμενη γλώσσα ακόμα και μεταξύ 

διδασκόντων και διδασκομένων ήταν η σλαβική. Υπήρχε μεγάλη έλλειψη σχολικών 

μονάδων, ενώ η κατάσταση αυτών που υπήρχαν ήταν τραγική. Ως διδακτήρια 

χρησιμοποιούνταν εγκαταλελειμμένα τούρκικα σπίτια ή αχυρώνες, οικήματα 

ετοιμόρροπα χαμηλά, σκοτεινά και ανήλια εντελώς ακατάλληλα, χωρίς θρανία ή άλλα 

σχολικά όργανα, σε αντίθεση με τα διώροφα και τριώροφα μεγαλοπρεπή, πλήρως 

εξοπλισμένα σχολεία που είχε ανεγείρει η βουλγαρική προπαγάνδα σε διάφορα χωριά 

της περιφέρειας180.  

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου, όπως αποτυπώθηκε στις Εκθέσεις του 

Πετρόπουλου, ήταν η διείσδυση στην εκπαίδευση ενός μεγάλου ποσοστού προσφύγων 

εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 6/10/1922, άρθρο 3 οι πρόσφυγες που είχαν 

εργαστεί στην Μ. Ασία ως δάσκαλοι μπορούσαν να αναλάβουν υπηρεσία ως 

εκπαιδευτικοί, προσκομίζοντας ένορκη βεβαίωση μαρτύρων που πιστοποιούσε την 

ιδιότητά τους. 

Οι πρόσφυγες δάσκαλοι του 1922-23 είναι δεκαπέντε (15) πτυχιούχοι με προσκόμιση 

τίτλων σπουδών Διδασκαλείων και Γυμνασίων και δεκαπέντε (15) αναγνωρισμένοι με 

ένορκη βεβαίωση. Αξιοσημείωτο είναι λοιπόν το γεγονός ότι  στο σύνολο των εκατόν 

πενήντα (150) εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Φλώρινα την περίοδο 1926-1927, οι 

πενήντα έξι (56) είναι πρόσφυγες διαφόρων κατηγοριών και αντιπροσωπεύουν το 

ποσοστό του 37,3%181.  

 

                                                           
180 ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Ηλία Πετρόπουλου σχολικού έτους 1927-28. 

181 Σ. Ηλιάδου Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 

μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, 2006 Gutenberg, σ. 83 



129 

Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις Εκθέσεις 

Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Φλώρινας κατά την 

χρονική περίοδο 1918-1925 εφαρμόστηκε η πολιτική της αφομοίωσης των ξενόφωνων 

πληθυσμών, όπως προκύπτει από την μελέτη των Εκθέσεων των Επιθεωρητών. Μέσω 

της εκπαίδευσης προσπαθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξαλείψουν τη γλωσσική 

ετερότητα των σλαβόφωνων της εποχής, κυρίως μέσα από τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος. 

Ο βαθμός εξελληνισμού των ξενόφωνων μαθητών αποτελούσε βασικό κριτήριο 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια εξαφάνισης της γλωσσικής ετερότητας 

στις αρχές του 20ου αιώνα, έρχεται - μεταγενέστερα - σε αντίθεση με την αποδοχή της 

πολυγλωσσίας, η οποία αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού 

πλαισίου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

7.5 Ίδρυση σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην πόλη της 

Φλώρινας μετά την έλευση των προσφύγων  

Παράλληλα με το αίτημα της στέγασης και της διανομής κλήρων, υφίστασται και το 

αίτημα της ίδρυσης σχολείων. Ενώ λοιπόν αρχικά δεν προβλεπόταν από το καταστατικό 

της ΕΑΠ η διάθεση κονδυλίων για τον σκοπό αυτό, με τροποποίηση του άρθρου 15 

δίνεται το δικαίωμα λήψης μέτρων για την ίδρυση σχολείων182. 

Αναφέρεται πως μέχρι τον Αύγουστο του 1928 κατασκευάστηκαν στη Μακεδονία 266 

σχολικά κτίρια με υλικά της ΕΑΠ και με την προσωπική εργασία των προσφύγων. Το 

διάστημα 1924-1930 «χαρακτηρίζεται από έναν οργασμό ίδρυσης και ανέγερσης 

δημοτικών σχολείων, αλλά και διαίρεσης ή επέκτασης παλαιότερων(δημοτικών και 

γυμνασίων), σε προσφυγικά χωριά, ή σε οικισμούς και πόλεις που ενισχύθηκαν με 

προσφυγικό πληθυσμό».   

Συγκεκριμένα στην πόλη της Φλώρινας ιδρύονται την περίοδο 1924-1930183: 

• νυχτερινό σχολείο  

• το 4/τάξιο πρότυπο,  

• το 1/τάξιο πρότυπο  

                                                           
182 Ε. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία 1923-1930, σ.151 

183 Ε. Πελαγίδης, στα Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002», Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις 

στο νομό Φλώρινας μετά την προσφυγική αποκατάσταση (1923-1930), Φλώρινα 2004, σσ.277-278 
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• και το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο, 

 ενώ σημειώνεται προαγωγή στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:  

από 4/τάξιο σε 5/τάξιο 

από 2/τάξιο σε 3/τάξιο 

από 4/τάξιο πρότυπο σε  6/τάξιο 

από 1/τάξιο πρότυπο σε 3/τάξιο 

Σύμφωνα με την κ. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, στο άρθρο της «Η δημογραφική, 

οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα»184, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά την κατάσταση των 

σχολείων της πόλης της Φλώρινα την περίοδο 1922-23, τα συμπεράσματα που 

αποκομίζονται είναι σημαντικά: «Κοντά στο 6τάξιο πλήρες Δημοτικό σχολείο Αρρένων, 

το οποίο διέθετε 7 δασκάλους, συγκροτήθηκε το 1922 και πλήρες 6τάξιο σχολείο Θηλέων, 

το οποίο στεγαζόταν στο παλιό κτίριο του Παρθεναγωγείου της τουρκοκρατίας και 

αποτελούταν από 5 δασκάλες. Παράλληλα με τα πλήρη Δημοτικά, η άφιξη των 

προσφύγων συντελούσε στη δημιουργία δύο μικτών σχολείων, του 3τάξιου μικτού 

Δημοτικού σχολείου, που στεγαζόταν σε νέο ενοριακό κτίριο και περιλάμβανε το 

σημαντικό όγκο των προσφύγων μαθητών του 1923 (περίπου 100), και το διτάξιο μικτό 

σχολείο, το οποίο λειτουργούσε στη συνοικία Τσουκαλάδικα185».  

7.5.1 Το Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας 

Μετά τις σκληρές αναμετρήσεις και τους πολύχρονους καταστροφικούς πολέμους -

Βαλκανικοί (1912-1913), Παγκόσμιος (1914-1918), Μικρασιατική Εκστρατεία (1920 -

1922) ως «ανυπέρθητο μέλημα της Πολιτείας πρόβαλλε η επούλωση των πληγών, η 

                                                           
184  Σ. Ηλιάδου-Τάχου, στα Πρκτικά Συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002 Ιστορία και Πολιτισμός», Η 

δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα, σ.196-201 

185 Η συνοικία Τσουκαλάδικα ή Αγγειοπλαστών εκτεινόταν κατά μήκος της οδού Παύλου Μελά, μεταξύ 

του Σιδηροδρομικού Σταθμού και του ξενοδοχείου «Ελληνίς». Οι κάτοικοι της συνοικίας αυτής ήταν 

χριστιανοί και ασχολούνταν κυρίως με την κατασκευή πήλινων σκευών για οικιακή χρήση. Η συνοικία 

όφειλε το όνομά της στην ενασχόληση των κατοίκων με την Αγγειοπλαστική. 

Γ. Κασκαμανίδης, από τα Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002 Ιστορία και Πολιτισμός», σ. 83 
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επούλωση των πολυάριθμων θυμάτων και ορφανών του πολέμου»186. Για τον λόγο αυτό 

εγκαινιάστηκε η ίδρυση οικοτροφείων και ορφανοτροφείων σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδας. 

Στην πόλη της Φλώρινας, η ίδρυση Οικοτροφείου Αρρένων με την επωνυμία «Εθνικόν 

Οικοτροφείον Αρρένων Φλωρίνης» 187 , (ΦΕΚ 68/9.3.1923), αποφασίζεται στις 9 

Μαρτίου 1923 από τον Υπουργό Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Α. Δοξιάδη. Η 

απόφαση αυτή ενισχύθηκε κυρίως από την αναγκαιότητα του ελληνικού κράτους να 

εντάξει στην ελληνική κοινωνία, όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ανώδυνα τους 

πρόσφυγες και τα ορφανά απ’ την Μικρά Ασία. Η λειτουργία του βασιζόταν σε  

Κανονισμό, που αποτελούνταν από 21 άρθρα, και είχε εγκριθεί από τον Υπουργό κ. Φ. 

Μανουηλίδη στις 8.9.1925.  

Σύμφωνα με το Μαθητολόγιο του Εθνικού Οικοτροφείου Αρρένων Φλώρινας και το 

Μητρώο Ορφανών, το έτος 1923 εγγράφτηκαν 104 μαθητές188. Ως τόποι προέλευσης 

των μαθητών αναφέρονται η Αθήνα, το Κιλκίς, το Μοναστήρι, η Κοζάνη, η Καστοριά, 

η Θεσσαλονίκη, η Χίος, το Αϊδίνιο, η Ποντοηράκλεια, η Σμύρνη και άλλες περιοχές της 

Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία του Μαθητολογίου, το έτος 

1936, το μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το 31% των τροφίμων, προερχόταν 

από τη Μ. Ασία, το 25% από τα χωριά της Φλώρινας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι από άλλες 

περιοχές της Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που μεταβάλλεται η ποσοστιαία υπεροχή 

των προερχομένων από τη Φλώρινα οικότροφων. Όπως προκύπτει από την εξέταση των 

πιστοποιητικών μετεγγραφής των μαθητών, η πληθώρα των προσφύγων τροφίμων 

προήλθε από τα Εθνικά Οικοτροφεία, τα οποία επί δικτατορίας Μεταξά πιθανόν 

καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να μεταφερθούν οι μαθητές τους στη Φλώρινα189. 

Στόχος του Εθνικού Οικοτροφείου ήταν η ψυχοσωματική διάπλαση καθώς και η 

διαπαιδαγώγηση των ορφανών και άπορων μαθητών, που έχουν ολοκληρώσει τη 

δημοτική εκπαίδευση και επιθυμούν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές στα 

                                                           
186  Παύλος Κούφης, Το Εθνικόν Οικοτροφείον Αρρένων Φλωρίνης, περιοδικό Εταιρία, τεύχος 11, 

Οκτώβριος 1992, σ.20 

187 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τεύχος 1ο, αρ.φ. 68, «Περί ιδρύσεως Εθνικού 

οικοτροφείου Αρρένων εν Φλωρίνη». 

188 Έφη Κηπουροπούλου, Το Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας, περιοδικό Αριστοτέλης, τεύχος 239-240, 

Σεπ.-Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ., σ.83 

189 Σ. Ηλιάδου – Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 

μακεδονικού. Ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2006, Gutenberg, σς.180-181 
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Διδασκαλεία, στα Γυμνάσια και σε Γεωργικές ή Επαγγελματικές σχολές. Γίνονται 

επίσης δεκτοί μαθητές που προέρχονται από Κοινότητες στις οποίες δεν λειτουργούν 

πλήρη Δημοτικά Σχολεία190. 

Το ίδρυμα του Οικοτροφείου στεγάστηκε αρχικά στο τούρκικο σχολείο, στην οδό 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο. Το κτήριο αυτό, που 

υπάρχει και σήμερα, χτίστηκε από τον τούρκο Καϊμακάμη Ταχσίν Ουζέρ, το 1905.191 Ο 

πρώτος Διευθυντής του Οικοτροφείου ήταν ο Γεώργιος Σμυρνής, δάσκαλος από την 

Κυπαρισσία. Το Ορφανοτροφείο υπάγεται στην άμεση εποπτεία και εξάρτηση του 

Υπουργείου Περιθάλψεως.  

Είναι γεγονός ότι η ίδρυση τέτοιων Οικοτροφείων στη Φλώρινα, την Κοζάνη, την 

Καστοριά και τη Λείψιστα (Νεάπολη), συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για την ένταξη των ξενόφωνων της Μακεδονίας. 

Σημαντική νομοθετική ρύθμιση της ίδιας εποχής ήταν η ίδρυση μονοτάξιων 

Διδασκαλείων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται  και το μονοτάξιο Διδασκαλείο 

Καστοριάς. Βασικός σκοπός της ίδρυσής του ήταν η δημιουργία γηγενών 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως πρότυπα στα σχολεία των ξενόφωνων 

κοινοτήτων. 

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο Μητρώο192 των μαθητών για το 

διάστημα 1923-1945 περίπου, προκύπτουν τα εξής: Η πλειοψηφία των προσφύγων 

καταγόταν από την Τραπεζούντα, τα Βουρλά, την Προύσα, τη Σμύρνη, το Εσκί Σεχίρ, 

τη Σεβάστεια, το Αϊδίνιο, την Ποντοηράκλεια, τη Μαγνησία, το Ικόνιο και τη 

Νικομήδεια. 

Οι οικότροφοι από την πόλη της Κιουτάχειας είναι τρεις: 1. Ηλίας Δασκαλόπουλος
193, 

του Αβέργιου και της Μαρίας, έτος γέννησης: 1913. Η οικογένειά του ζούσε στην 

                                                           
190 Βασιλική Κυμπούρη, Το Οικοτροφείο-Ορφανοτροφείο Αρρένων Φλώρινας από την ίδρυσή του1923-

1039, Φλώρινα 2004, σ.33 

191 Δημήτρης Μεκάσης, Το παλιό Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης συμπλήρωσε 90 χρόνια, από 

http://florineanews.blogspot.gr/2013/12/90.html, (Ανακτήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014) 

192 Το Μητρώο φυλάσσεται στο Οικοτροφείο Φλώρινας. Η έρευνα στο Αρχείο πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2016 κατόπιν παραχώρησης άδειας από τη διεύθυνση του Οικοτροφείου. 

193 Η οικογένειά του εμφανίζεται στο Μητρώο-αύξ. αρ. 53-με το επώνυμο Χότζα ογλού. Συμπίπτουν τα 

στοιχεία των γονέων Αβέρκιος και Μαρία, καθώς και η ηλικία του Ηλία Δασκαλόπουλου. Σημειώνονται 

επίσης ο θάνατος του πατέρα καθώς και η λέξη «οικοτροφείο» δίπλα στο όνομα και την ηλικία του. 

Αναφέρεται ακόμη, ότι η οικογένειά του έφυγε από την πόλη της Φλώρινας.    
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Έδεσσα. Αριθμός πρωτοκόλλου: 193 (12 χρονών) και 291 (15 χρονών). Ο 

συγκεκριμένος μαθητής φαίνεται πως διεγράφη προσωρινά. Ξαναγράφτηκε στο 

Μητρώο, όταν μπήκε στο ορφανοτροφείο για δεύτερη φορά το 1927 2. Χαράλαμπος 

Εφραιμίδης του Αβραάμ και της Βικτωρίας, έτος γέννησης 1917, ορφανός από πατέρα, 

η μητέρα του ζούσε στη Φλώρινα. Ήρθε από το οικοτροφείο Έδεσσας. Μπήκε στο 

ορφανοτροφείο το 1929. Αριθμός πρωτοκόλλου: 392 3. Καμπέρογλου Ηλίας
194 του 

Μιχάλη και της Ουρανίας, έτος γέννησης: 1919, ορφανός από πατέρα, η μητέρα του 

ζούσε στη Φλώρινα. Αριθμός πρωτοκόλλου: 486. 

 

7.5.2 Το Διδασκαλείο Φλώρινας 

Το Διδασκαλείο Φλώρινας 195  ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα της 29ης 

Σεπτεμβρίου 1926 (ΦΕΚ 187/7.8.1924). Όπως προκύπτει από το Μαθητολόγιο το 

Διδασκαλείο Φλώρινας ήταν μικτό. Ο αριθμός ωστόσο των μαθητριών που θα γινόταν 

δεκτός δεν έπρεπε να υπερβαίνει το ¼ των αρρένων. Στην περίπτωση που οι 

επιτυχόντες άρρενες ήταν λιγότεροι από 30, προβλεπόταν η κάλυψη των κενών θέσεων 

από γυναίκες.  

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Διδασκαλείο ήταν η απόκτηση Απολυτηρίου  

Δημοτικού Σχολείου. Οι εισιτήριες εξετάσεις ήταν γραπτές και προφορικές και ο 

βαθμός ήταν το αποτέλεσμα τριών δεδομένων: του βαθμού της έκθεσης, της 

αριθμητικής και της προφορικής εξέτασης.  

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση του μαθητολογίου, τα έτη 1927-1929, το ποσοστό 

των προσφύγων στο Διδασκαλείο είναι μικρό. Οι πρόσφυγες φαίνεται πως αδιαφορούν 

ως το 1929 για το Διδασκαλείο. Αυτό ίσως να οφείλεται στις δύσκολες συνθήκες ζωής, 

αλλά και στο γεγονός ότι δεν θεωρούνταν ξενόφωνοι και για το λόγο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στις ρυθμίσεις του Νόμου. 

Η δημιουργία του Διδασκαλείου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν συνειδητή 

επιλογή του κράτους, εξαιτίας της παρουσίας των ξενόφωνων πληθυσμών, που ήταν 

συμπαγής. Σκοπός της ίδρυσης του Διδασκαλείου ήταν η δημιουργία εκπαιδευτικού 
                                                           
194 Η οικογένεια Καμπέρ ογλού συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Μητρώο-αυξ. αρ.79-. Δεν αναφέρεται ο 

πατέρας, παρά μόνο το όνομα της μητέρας, Ουρανία, γεγονός που αποδεικνύει, ότι ήταν ορφανός. 

Αναγράφεται επίσης ότι η οικογένεια αναχώρησε. 

195 Σ. Ηλιάδου Τάχου, 2006 ό.π., σσ. 136-142 
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προσωπικού που θα αποτελούνταν από ντόπιους, οι οποίοι θα συνέβαλαν στη διάδοση 

των αξιών του ελληνικού πολιτισμού. 

 

7.6 Συμπεράσματα που αφορούν στην εκπαίδευση 

Την περίοδο 1912 - 1930 το κυριότερο πρόβλημα που  έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις στα πλαίσια μιας ορισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν αυτό 

της ξενοφωνίας, ένα θέμα που είχε ταυτόχρονα διαστάσεις γλωσσικές, εθνικές αλλά και 

παιδαγωγικές. 

Γλωσσικές, εξαιτίας της πολυγλωσσίας που υπήρχε στο χώρο της Μακεδονίας, ως 

αποτέλεσμα της παρουσίας σλαβόφωνων, βλαχόφωνων, αρβανιτόφωνων και 

τουρκόφωνων μουσουλμάνων - ως το 1922-1923 - αλλά και χριστιανών, με την άφιξη 

των προσφύγων από το 1922. Εθνικές, επειδή η αφομοίωση των μη ελληνόφωνων θα 

απέτρεπε τις όποιες εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας. Παιδαγωγικές, 

επειδή θεωρήθηκε ότι η διαδικασία της γλωσσικής αφομοίωσης μπορούσε να 

υλοποιηθεί μέσα από την εκπαίδευση. Και συνεπώς για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν 

οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι, οι οποίες πλαισιώθηκαν νομικά μέσα από τη ψήφιση 

ανάλογων Νόμων196. Μέσα από τη μελέτη των Εκθέσεων των Επιθεωρητών της εποχής 

του Μεσοπολέμου αναδεικνύεται ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της 

οποίας επιβαλλόταν για εθνικούς λόγους  η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας. 

Μέσα από την ένταξη των ξενόφωνων στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και 

την εφαρμογή ταχύρρυθμων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά 

και των θεμελιωδών πολιτισμικών συμπεριφορών, επιτεύχθηκε η μείωση του υψηλού 

ποσοστού του αναλφαβητισμού καθώς και η βελτίωση του χαμηλού βιοτικού επιπέδου 

των κατοίκων. 

Το μοντέλο αυτό της αφομοίωσης - με εξαίρεση τις περιόδους της δικτατορίας -

«οικοδομήθηκε μέσα σε ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο που στόχευε στη διασφάλιση 

της ισότητας ευκαιριών στην παιδεία και στην κοινωνική ανέλιξη για όλους τους πολίτες. 

                                                           
196 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Γλωσσικά εθνικά και παιδαγωγικά ζητήματα στην εκπαίδευση της Μακεδονίας 

(1912-1936).Το παράδειγμα του Νομού της Φλώρινας, Πάτρα, σ.1 
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Οπωσδήποτε όμως απέτρεψε τη θεσμική εκπαιδευτική έκφραση της ετερότητας των 

γλωσσικών ομάδων των ξενόφωνων»197. 

Η παροχή κινήτρων σε άπορους, πρόσφυγες και «ξενόφωνες» συμβάλλει στη 

δημιουργία εθνικής συνοχής και στην άμβλυνση των φυλετικών, οικονομικών και 

εθνοτικών προβλημάτων. Μακροπρόθεσμα γίνεται ορατή η οικονομική και κοινωνική 

άνοδος των κατώτερων στρωμάτων198. 

Στο εκπαιδευτικό πεδίο από το 1918 ως το 1934 κύριος στόχος της εκπαίδευσης ήταν η 

γλωσσική αφομοίωση των «ξενόφωνων» στην περιοχή της Φλώρινας. Η προσφυγική 

αποκατάσταση φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά δημιούργησε και 

νέα ζητήματα. Η σλαβική γλώσσα δεν είχε εκτοπιστεί. Υπήρχε πρόβλημα υποδομών, 

αφού ως διδακτήρια χρησιμοποιούνταν εγκαταλελειμμένα και σαθρά οικήματα. 

 

  

                                                           
197 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σ.7 

198 Σ. Ηλιάδου Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 

μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, 2006, σ. 200 
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8. Μορφές αστικής αποκατάστασης μέσα από το Αρχείο της 

Πρόνοιας 

8.1 Η περιγραφή του Αρχείου της Πρόνοιας 

Το Αρχείο της Πρόνοιας φιλοξενείται στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου Φλώρινας, στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας. Υπεύθυνη για τη φύλαξη 

του Αρχείου είναι η κ. Ειρήνη Ξανθοπούλου. Στο Αρχείο αυτό συμπεριλαμβάνονται 

όλοι οι φάκελοι, στους οποίους υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι υποφάκελοι εκείνων που 

αποκαταστάθηκαν αστικά στην πόλη της Φλώρινας. Σε οχτώ (8) φακέλους 

εμπεριέχονται οι υποφάκελοι των πενήντα έξι (56) συνολικά οικογενειών από την 

Κιουτάχεια που έλαβαν κατοικία σε κάποιον από τους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και 

συγκεκριμένα: 1. στον Α΄ Αστικό (1-9ος), 2. στον Α΄Αστικό (10-18ος), 3. στον Β΄ 

Αστικό (8-15ος), 4. στον Γ΄ Αστικό, 5. στον Δ΄ Αστικό, 6. στον φάκελο ΖΩΝΗ 

Α΄.Β΄.Γ΄. ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ και 7.στους δύο φακέλους  Ε.Α.Π./ Α.Τ.Ε. 

Τα αρχειακά τεκμήρια χρονολογούνται από το 1923, έτος ίδρυσης της ΕΑΠ, και θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μεγίστης ιστορικής σημασίας, καθώς αποτυπώνουν 

όλη τη διαδικασία της απόκτησης κατοικίας μέσω των κρατικών μηχανισμών της 

εποχής. Η περιγραφή της διαδικασίας για την απόκτηση κατοικίας καταγράφεται στην 

αλληλογραφία του κάθε Συνοικισμού ξεχωριστά. Όλοι οι φάκελοι ωστόσο δεν είχαν 

τον ίδιο αριθμό εγγράφων, ενώ σε όσους απουσίαζε το Παραχωρητήριο ή ο Τίτλος 

Κυριότητας από την Α.Τ.Ε. υπήρχε το Πρακτικό έκδοσης του οριστικού 

Παραχωρητηρίου. Περιγράφονται παρακάτω οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

απόκτησή τους: 

1.Πρακτικό έκδοσης οριστικού Παραχωρητηρίου: Στη συνεδρίαση του «Τοπικού 

Συμβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως Νομού Φλώρινας», η οποία συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Μπασδέκη Γεώργιο, που είναι Πρόεδρος 

των Πρωτοδικών Φλώρινας, είναι παρόντες 1) ο πρόεδρος Μπασδέκης Γεώργιος, 2)ο 

Διευθυντής της Νομαρχίας, 3)ο Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 4) ο 

Οικονομικός Έφορος 5) δύο πρόσφυγες ως μέλη και 6) ένας υπάλληλος του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας, προϊστάμενος του Γραφείου Λαϊκής Κατοικίας, που εκτελεί 

χρέη Γραμματέα. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: τίθενται υπόψη του Ν.Σ.Π.Σ (Νομαρχιακό 

Συμβούλιο Προνοίας και στεγάσεως) 1) η έγγραφη εισήγηση του Προϊσταμένου του 
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Γραφείου Λαϊκής Κατοικίας για την έκδοση οριστικού Παραχωρητηρίου του εκάστοτε 

οικήματος, το οποίο παραχωρήθηκε στον δικαιούχο με απόφαση της Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας και 2) η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του αγοραστή που 

αιτείται την έκδοση Παραχωρητηρίου. 

Το Ν.Σ.Π.Σ. αποφασίζει την - κατά το άρθρο 6 του από 27-1/9.2.53 Βασιλικού 

Διατάγματος - έκδοση του Παραχωρητηρίου, αφού εξετάσει: α) την εισήγηση της 

υπηρεσίας περί οριστικής παραχωρήσεως του οικήματος καθ΄ότι ούτος τυγχάνει 

κάτοχος «νομίμω τίτλω» β) τα δικαιολογητικά του αιτούντος γ) την απόφαση της 

Επιτροπής δ) την εξόφληση της αξίας του οικήματος και την καταβολή της έκτακτης 

εισφοράς. Το Πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο Μπασδέκη Γεώργιο, τον 

Γραμματέα Μπέλλη Δημήτριο και τα Μέλη.  

2.Παραχωρητήριο: Πρόκειται για τον οριστικό τίτλο μεταβίβασης της κυριότητας. Οι 

πρόσφυγες χρησιμοποιούσαν συχνά την λέξη ταπί 199 , όταν αναφέρονταν σ΄αυτό. 

Σημαντικά σημεία του εγγράφου: 

• « Έχοντας υπ όψει α) τας διατάξεις των άρθρων 11,15,94 του υπ’ αριθ. 330/60 ΒΔ. 

«περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως των Αστών Προσφύγων 

Νομοθεσίας Νόμος 2044/52», β) τας ομοίας του Ν.Δ. 3713/57, γ) την σύμφωνον 

γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου Στεγάσεως» αποφασίζεται η παραχώρηση και 

μεταβίβαση των οικημάτων στους δικαιούχους «κατά πλήρη κυριότητα νομήν και 

κατοχήν». 

• Στα περισσότερα παραχωρητήρια αναφέρεται πως «Το εφ ου αύτη οικόπεδον 

περιήλθεν εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας μετά μείζονος 

εκτάσεως εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας εξαγορασθείσης παρά της Ε.Τ.Ε.». Σε ένα 

παραχωρητήριο αναφέρεται ότι το οικόπεδον περιήλθε εις την κυριότητα του 

Δημοσίου «εξ αγρός εποικισμού», σε μια «εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας», σε δύο 

περιπτώσεις ότι το «οικόπεδον περιήλθεν εις την κυριότητα του Υπουργείου 

Κοινωνικής Προνοίας μετά μείζονος εκτάσεως Δημοσίου», και σε τρεις περιπτώσεις 

«δυνάμει των υπ΄αριθμ. 9555, 9825, 10545/29, 11179/30 Συμβολαιογραφικών 

πράξεων» 

3.Τίτλος Κυριότητας: Χορηγείται στον ιδιοκτήτη-ύστερα από αίτηση του ιδίου προς το 

Τμήμα Εισπράξεως Χρεών Προσφύγων της Α.Τ.Ε. Λαμβάνει υπόψη τους Νόμους α) 

                                                           
199

 Στα τούρκικα «tapu» σημαίνει τίτλος ιδιοκτησίας.  



138 

4592 «περί κυρώσεως της συμβάσεως περί εκκαθαρίσεως της Επιτροπής 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων και ρυθμίσεως των εκ ταύτης απορρεόντων ζητημάτων» β) 

4857 «περί μεταβιβάσεως εις το Ελληνικόν Δημόσιον της κινητής και ακινήτου 

περιουσίας της Ε.Α.Π. και συστάσεως υποθήκης υπέρ της Δ.Ο.Ε.» γ) 5151 «δι ου 

εκυρώθη η από 3-4-31 σύμβασις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Εθνικής Τραπέζης της 

Ελλάδος και Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, περί αναθέσεως εις την τελευταίαν της 

εισπράξεως των προς την Ε.Α.Π. οφειλομένων χρεών» δ) 5952 «περί μειώσεως των 

προσφυγικών χρεών». Συμπεριλαμβάνεται επίσης βεβαίωση της «εν Φλωρίνη 

Αντιπροσωπείας της Α.Τ.Ε. υπ΄ αριθμ.312/20.4.37 εξ ης προκύπτει ότι ο αιτών [...] 

κατέβαλε εξ ολοκλήρου[...] την αξίαν του οικήματος, μείον του ποσού της γενομένης 

δυνάμει του Νόμου 5952 μειώσεως, του ειςαυτήν εκ μέρους της Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας παραχωρηθέντος οικήματος[...] ως τούτο προκύπτει εκ της υπ΄αριθμ. 

113934/9.11.34 αποφάσεως του Υπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας». 

 

8.2 Η τυπολογία των προσφυγικών κατοικιών
200

  

Η εγκατάσταση των προσφύγων υπήρξε αναμφίβολα μια τομή στην αστική ιστορία της 

Φλώρινας  σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο. Με την αποχώρηση του 

οθωμανικού πληθυσμού και την εισροή των προσφύγων η πόλη επανασχεδιάζεται, 

ομογενοποιείται και ταυτόχρονα επεκτείνεται προς διάφορες κατευθύνσεις.  

Η κατασκευή των προσφυγικών κατοικιών στον αστικό χώρο γινόταν από εργολάβους 

μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Μεγάλος ωστόσο αριθμός κατοικιών χτιζόταν 

στις πόλεις από τους ίδιους τους πρόσφυγες, στους οποίους το κράτος παρείχε υλικά 

και οικονομική ενίσχυση με τη μορφή δανείου. 

Σχετικά με τη δομή της κατοικίας η οργάνωση της κάτοψης ήταν απλή, ακολουθούσε 

συνήθως συμμετρική διάταξη σε σχέση με τον κεντρικό άξονα. Οι αστικές κατοικίες, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από αυστηρή γεωμετρική λιτότητα, 

εξωτερικά δεν έχουν ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία.   

Ως προς την τυπολογία, έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο ύφος, που είναι χαρακτηριστικό 

και αναγνωρίσιμο. Πρόκειται για μονώροφα ή διώροφα οικήματα, απλά ή δίδυμα. Είναι 

                                                           
200  Η περιγραφή της τυπολογίας των προσφυγικών οικημάτων έγινε από τους μηχανικούς κ. 
Παπαγιαννάκη Μιχάλη και κ. Σαχινίδη Ναθαναήλ. 
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ακόμη χαρακτηριστικά της μετάβασης από τα μικρά συνεργεία μαστόρων στο σύστημα 

των εργολάβων και των πιο μαζικών κατασκευών.  

Α΄ Αστικός Συνοικισμός: τριάντα πέντε (35) οικήματα. Δύο δίδυμοι τύποι λιτών, 

λαϊκών εκλεκτικιστικών κεραμοσκεπών ισόγειων με υπόγειο οικιών με περίτεχνη 

αντιστήριξη της προεξοχής της στέγης. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από 

οπτοπλινθοδομή στην ανωδομή και λιθοδομή στο υπόγειο και την θεμελίωση. Είναι 

εργολαβία Κωνσταντίνου. Η ανέγερση του Α΄ Αστικού Συνοικισμού ξεκινάει μετά το 

1922.  

Α΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός- Πρώην ΕΑΠ Ζώνη Α΄Β΄Γ΄: τριάντα πέντε 

+δεκαπέντε+δώδεκα (35+15+12) οικήματα. Η τυπολογία των κατοικιών ποικίλει. 

Πρόκειται για εκλεκτικιστικές κυρίως ισόγειες αλλά και διώροφες κεραμοσκεπείς 

οικίες με κήπο. Δεν είναι εργολαβία. Η ανέγερση των οικημάτων του Α΄ Αστικού 

Συνοικισμού τοποθετείται χρονικά στο 1928.   

Β΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός : τριάντα (30) οικήματα + ένα (1) οικόπεδο. 

Πρόκειται για δεκαπέντε (15) δίδυμες ισόγειες, λιτές, κεραμοσκεπείς, πλατυμέτωπες, 

λαϊκές εκλεκτικιστικές κατοικίες με προθάλαμο, μαγειρείο, χώρο υγιεινής που 

βρίσκεται εξωτερικά σε επαφή με το κτίσμα και ένα δωμάτιο έκαστη. Διαθέτουν επίσης 

κήπο. Ο φέρων οργανισμός των κτισμάτων αυτών αποτελείται από οπτοπλινθοδομή 

στην ανωδομή και λιθοδομή στη θεμελίωση και είναι εργολαβία Αναγνωστόπουλου. Η 

ανέγερση των οικημάτων του Β΄ Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού τοποθετείται 

χρονικά στο 1928. 

Γ΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός: είκοσι (20) οικήματα. Πρόκειται για εννέα (9) 

δίδυμες και δύο (2) μονές κατοικίες, ίδιας διαρρύθμισης, οι οποίες είναι ισόγειες, λιτές, 

κεραμοσκεπείς, πλατυμέτωπες, εκλεκτικιστικές, λαϊκές κατοικίες με προθάλαμο, 

μαγειρείο, χώρο υγιεινής που βρίσκεται εξωτερικά, σε επαφή με το κτίσμα και ένα 

δωμάτιο έκαστη. Επίσης διαθέτουν κήπο. Ο φέρων οργανισμός των κτισμάτων αυτών 

αποτελείται από οπτοπλινθοδομή στην ανωδομή και λιθοδομή στη θεμελίωση. Είναι 

εργολαβία Αποστολόπουλου. Η ανέγερση των οικημάτων του Γ΄ Αστικού Συνοικισμού 

τοποθετείται χρονικά στο 1934. 



Δ΄ Κρατικός
201

 Συνοικισμός: 

του Γ΄ Συνοικισμού, μόνο που τα οικήματα διαθέτουν και υπόγειο. Πρόκειται για οχτώ 

(8) δίδυμες και τέσσερις (4) μονές  κατοικίες, ο

κεραμοσκεπείς, πλατυμέτωπες οικίες με προθάλαμο, μαγειρείο, χώρο υγιεινής 

πουβρίσκεται εξωτερικά σε επαφή με το κτίσμα και ένα δωμάτιο έκαστη. Επίσης 

διαθέτουν κήπο. Ο φέρων οργανισμός των κτισμάτων αυτών αποτελείται από 

οπτοπλινθοδομή στην ανωδομή και λιθοδομή στη θεμελίωση. Είναι εργολαβία 

Κοσματόπουλου. Η ανέγερση των οικημάτων του Δ

τοποθετείται στο 1937.   
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πραγματοποιήθηκε στο Αρχείο της Πρόνοιας. Οι υπόλοιπες πενήντα τέσσερις (54) 

οικογένειες υποθέτουμε ότι εγκαταστάθηκαν στα οικήματα που άφησαν πίσω τους οι 

Μουσουλμάνοι, στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών το 1923.  

Ενδεικτικές για την κατάσταση που επικρατεί είναι οι δηλώσεις του Γ. Μόδη στην 

Εφημερίδα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στα τέλη του 1924 κατά την αναχώρηση 

των μουσουλμάνων παρέμειναν πολλά σπίτια κενά. Ο Γ. Μόδης, στην εφημερίδα 

«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη 

της Φλώρινας202: «Κατά την αναχώρησιν των Τούρκων της Φλωρίνης παρέμειναν κεναί 

αρκεταί εκατοντάδες οικιών. Κατ΄ αυτών αμέσως τότε επέδραμον άλλοι μεν προς 

εγκατάστασιν, άλλοι δε, πολλοί περισσότεροι, προς απλήν λαφυραγωγίαν. Διηρπάγησαν 

πόρτες, παράθυρα, κεραμίδια κτλ. Εις το έργον τούτο, εννοείται, έδωκαν χείρα βοηθείας 

και οι ίδιοι Τούρκοι ιδιοκτήται, οι οποίοι εγκαίρως και προ της αναχωρήσεως, είχαν 

λάβει την καλήν μέριμναν ν΄απαλλάξουν τας οικίας των από παν κινητόν και παν εν γένει 

το δυνάμενον ν΄αποσπασθή». Οι τοπικές αρχές θεώρησαν σκόπιμο να επιτρέψουν την 

εγκατάσταση των «αστέγων ή κακώς εστεγασμένων εις κενουμένας οικίας υπό τον όρον 

να επισκευάσουν αυτάς και να καταβάλλουν ενοίκιον, το οποίον αργότεραν ήθελεν 

ορισθή». 

 Με την άφιξη των προσφύγων αποφασίστηκε να γίνουν εξώσεις Μοναστηριωτών για 

την εγκατάσταση των νέων προσφύγων από τη Μ. Ασία. Ο Μόδης ισχυρίζεται πως το 

πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί «χωρίς να μείνουν εις την ύπαιθρον οι 

νεοστοί αφιχθέντες εις Φλώριναν πρόσφυγες, αλλά και χωρίς να εξωσθούν οι κατά τω 

ανωτέρω τρόπον στεγασθέντες». Σύμφωνα με πληροφορίες της αρμόδιας υπηρεσίας 

υπάρχουν και «σήμερον έτι εις Φλώριναν υπερτριακόσιαι τουρκικαί οικίαι άδειαι». 

Εκφράζει την γνώμη ότι «ως απεδείχθη εκ της μέχρι τούδε πείρας, δεν είνε δυστυχώς 

δυνατόν να απορροφηθή εν Φλωρίνη σημαντικός εισέτι αριθμός αστών προσφύγων». 

Όπως ο ίδιος αναφέρει έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υγιεινής και Γεωργίας πίστωση 

500.000 δραχμών για την πρόχειρη επιδιόρθωση των κατοικιών, οι οποίες «πρέπει προ 

του χειμώνος λόγω της ασφαλούς καταρρεύσεως να ενοικιαστούν εις πάντα 

βουλόμενον». 

 

 

                                                           
202 Εφ. Μακεδονία, 10.10.1924, σ.1 
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εκατόν δέκα (110) συνολικά  οικογένειες που παρέμειναν τελικά στην πόλη 

Φλώρινας έλαβαν κατοικία ή οικόπεδο για αυτοστέγαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πλειοψηφία των προσφύγων Κιουταχειωτών, εγκαταστάθηκε στις νεόδμητες κατοικίες 

του Α΄ Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού
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εξήντα δύο (62) συνολικά οικήματα του Α΄ Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού 

δόθηκαν σε πρόσφυγες από την Κιουτάχεια. Μικρότερος αριθμός και συγκεκριμένα 

δεκατέσσερις (14) οικογένειες εγκαταστάθηκαν στον Α΄ Αστικό  Συνοικισμό, επτά (7) 

στον Β΄ Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό204, μία (1) στον Γ΄ και τέσσερις (4) στον Δ΄. 

 

Α΄ Αστικός Συνοικισμός (1922) 

 Ήδη από το 1922, αμέσως μετά την άφιξη των προσφύγων εγκαταστάθηκαν 

δεκατέσσερις (14) οικογένειες Κιουαχειωτών στον Α΄ Αστικό Συνοικισμό, ο οποίος 

βρισκόταν βορειοδυτικά της πόλης, επί της οδού Αλβανικών συνόρων (σημερινή Λ. 

Νίκης). Πρόκειται για τον Συνοικισμό που περιβάλλεται από τις οδούς Τραπεζούντος 

και Ολυμπιάδος. Η έκταση ανήκε στις ανταλλάξιμες, υποθέτουμε λοιπόν πως ο 

προσφυγικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε εκεί, είτε έμεινε στα σπίτια που άφησαν οι 

Τούρκοι κατά την αναχώρησή τους από την πόλη της Φλώρινας είτε στεγάστηκε 

πρόχειρα σε παραπήγματα. Το οικόπεδο αγοράστηκε από τον Δήμο και κατόπιν 

παραχωρήθηκε στην Πρόνοια205.  Αυτό πιστοποιείται και από τα Παραχωρητήρια που 

δόθηκαν στους δικαιούχους του συγκεκριμένου Συνοικισμού, στα οποία αναφέρεται 

πως «Το εφ ου αύτη οικόπεδον περιήλθεν εις την κυριότητα του Υπουργείου Κοινωνικής 

Προνοίας μετά μείζονος εκτάσεως εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας εξαγορασθείσης παρά 

της Ε.Τ.Ε.»206. Η περιοχή στην οποία κατασκευάστηκαν τα οικήματα του Α΄ Αστικού 

Συνοικισμού δεν έχει ενταχθεί μέχρι και σήμερα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.  

Σε απόφαση του Υπουργού Γενικού Διοικητή Σ. Γονατά (Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 

- Τμήμα Πρόνοιας και Δημόσιας Αντιλήψεως - Γραφείο Υ.Δ.Α.Π.Σ Εσόδων), η οποία 

ορίζει την «καταβλητέαν παρά των κληρούχων του Αστικού Συνοικισμού Φλωρίνης 

εγγύησιν δια την απόκτησιν της κυριότητας των εις αυτούς παραχωρηθέντων οικίσκων» 

περιγράφεται όλο το πλαίσιο της διαδικασίας που τελείται από τους αρμόδιους για την 

παραχώρηση ακινήτου στους δικαιούχους: α) το Συμβούλιο Πρόνοιας και Στεγάσεως 

Προσφύγων του Νομού Φλώρινας διενεργεί κλήρωση για την διάθεση των οικημάτων 

                                                           
204 Στα παραχωρητήρια, 4 οικήματα από τον Β΄ Αστικό Προσφυγικό συνοικισμό αναγράφονται ως Β΄ 

Αστικός. Με βάση ωστόσο τους πολεοδομικούς χάρτες και την ομαδοποίηση των οικισμών από την 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Τσαπάνου Κωτσοπούλου Ευθαλία κατατάσσονται στον Γ΄ Προσφυγικό 

Συνοικισμό του 1934.  

205 Ε. Τσάπανου - Κωτσοπούλου, Η πορεία του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Φλώρινας, 2002, σ.51 

206Το Παραχωρητήριο παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. 
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του Συνοικισμού β) συστήνεται τριμελής Επιτροπή για την εξακρίβωση της 

οικονομικής κατάστασης αυτών που κληρώθηκαν γ) ορίζεται ποσό εγγύησης που 

αναλογεί στο 1/10, 1/15 ή 1/20 της συνολικής αξίας του ακινήτου δ) πριν την παράδοση 

του ακινήτου οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν «την υπό του άρθρου 17 

του Νόμου 3764 οριζόμενον πρόσθετον επιβάρυνσι κατά το 2% και την α΄ μηνιαίαν δόσιν 

ως αύται καθορίζονται εις τον πίνακα τον προσαρτημένον εις το υπ΄ αριθ΄ 110556 από 2 

Σεπτεμβρίου ε.ε. έγγραφον του καθ΄ ημάς Τμήματος Προνοίας».  

Στον πίνακα στον οποίο καταγράφονται όλοι όσοι έλαβαν οίκημα στον Συνοικισμό Α΄, 

αναφέρεται πως οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στις νεόδμητες κατοικίες «κατόπιν 

καταθέσεως προκαταβολής»,  ή «καταβολής μηνιαίου  μισθώματος»207. Σύμφωνα με το 

«Πρακτικόν εκτιμήσεως 35 κατοικιών Συνοικισμού Φλωρίνης εργολαβίας Αθανασ. 

Κωνσταντίνου», το οποίο λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 3764, άρθρο 2, η 

επιτροπή που αποτελούνταν από τον Θωμά Κέντρο-Διευθυντή της Νομαρχίας 

Φλώρινας, τον Βασίλειο Βασιλειάδη-Μηχανικό Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Πρόνοιας  και τον Κωνσταντίνο Καραπατάκη-Μηχανικό του Γραφείου Νομομηχανικού 

Φλώρινας προέβη «εις την εκτίμησιν του μεν οικοπέδου εφ΄ ου ταύτα ανηγέρθησαν εις 

δραχμάς τρεις(3) κατά τετραγων.  μέτρον, της δε αξίας των οικημάτων ως και της ολικής 

αξίας μετά του αναλογούντος εκάστω οικήματι οικοπέδου ως εν τω συνημμένως  

υποβαλλομένω πίνακι εκτιμήσεως και συμφώνως προς το συνημμένον σχεδιάγραμμα»208. 

Στον πίνακα που υποβάλλεται από την παραπάνω Επιτροπή υπολογίζεται με ακρίβεια η 

συνολική αξία της ιδιοκτησίας του κάθε δικαιούχου. Το εμβαδόν του οικοπέδου 

πολλαπλασιάζεται επί τρεις (3) (δρχ.) και σε αυτό που προκύπτει προστίθεται η αξία 

του κτίσματος. Κατά συνέπεια το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε (35) οικημάτων 

ανέρχεται στο 1.606.278,15 δραχμές. Ο πίνακας εγκρίνεται από τον Υπουργό Γενικό 

Διοικητή Στ. Γονατά, (Γενική Διοίκηση Μακεδονίας-Τμήμα Πρόνοιας και Δημόσιας 

Αντιλήψεως-Γραφείο Υ.Δ.Α.Π.Σ Εσόδων), ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου 1931 

αποστέλλει απόφαση (Αριθμ.πρωτ. 119488) σχετικά με τον ορισμό της καταβλητέας 

«παρά των κληρούχων του Αστικού Συν/σμού Φλωρίνης εγγύησιν δια την απόκτησιν της 

κυριότητας των εις αυτούς παραχωρηθέντων οικίσκων». Κάποιοι από τους δικαιούχους 

                                                           
207  Έγγραφο από το αρχείο της Πρόνοιας (περισσότερα στο αυθεντικό έγγραφο που υπάρχει στο 

παράρτημα) 

208  Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας (περισσότερα στο αυθεντικό έγγραφο που υπάρχει στο 

παράρτημα) 
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οφείλουν να δώσουν ως εγγύηση το 1/10, άλλοι το 1/15 και άλλοι το 1/20 της 

συνολικής αξίας του οικήματος. Υποχρεώνονται επίσης να καταβάλουν «και την υπό 

του άρθρου 17 του Νόμου 3764 οριζόμενον πρόσθετον επιβάρυνσι κατά 2% και την α΄ 

μηνιαίαν δόσιν ως αύται καθορίζονται εις τον πίναξ τον προσαρτημένον εις το υπ’ αριθ΄ 

110556 από 2 Σεπτεμβρίου ε.ε. έγγραφον του καθ΄ ημάς Τμήματος Προνοίας»209. 

Στην υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα της Πρόνοιας της Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας, στην οποία αποδέχονται οι πρόσφυγες ενυπόγραφα τις διατάξεις του 

Νόμου 3764, άρθρο 8, δηλώνεται ότι η οικονομική τους κατάσταση «επιτρέπει την 

εντός δεκαπενταετίας εξόφλησιν της αξίας του κατά τα ανωτέρω ακινήτου» το οποίο 

υπόσχονται να αποπληρώσουν «κατά τας υπό της υπηρεσίας καθορισθείσας δόσεις». 

Δηλώνουν επίσης ενυπόγραφα - εκτός των άλλων στοιχείων που αφορούν στην 

οικογενειακή τους κατάσταση - ότι ούτε οι ίδιοι «μηδ΄ άλλος τις εκ των συγγενών» τους 

«μέχρι δευτέρου βαθμού αποτελών μίαν και την αυτήν» με αυτούς οικογένεια «κέκτηται 

ίδιον εν Ελλάδι ακίνητον χρησιμοποιούμενον προς στέγασιν». 

Α΄Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός 1928 (πρώην ΕΑΠ Ζώνη Α,Β, Γ) 

Όπως αναφέρει η αρχιτέκτονας μηχανικός Ε. Τσάπανου-Κωτσοπούλου στο βιβλίο της 

«Η πορεία του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Φλώρινας»210 η έκταση όπου υπήρχαν τα 

παλιά Οθωμανικά Νεκροταφεία είχε περιέλθει στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας, 

σύμφωνα με άρθρο, παρ. Α, εδάφιο Θ΄ του από 24-5-1926 Διατάγματος «περί 

κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης συμβάσεως, 

περί διαχειρίσεως των εν Ελλάδι κτημάτων των ανταλλαγέντων Μουσουλμάνων». Η 

έκταση αυτή αγοράστηκε στη συνέχεια από το Δήμο, όπως πιστοποιείται στην υπάρ. 

213/21-7-1927 απόφασή του, με σκοπό τη δημιουργία Δημοτικού κήπου. Ωστόσο, το 

γραφείο Εποικισμού  κοινοποιεί με έγγραφο στο Δήμο Φλώρινας την απόφαση για 

ανέγερση αστκού Προσφυγικού συνοικισμού. Ακολουθεί σύσκεψη στη Νομαρχία, στην 

οποία παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος και αποφασίζεται πως ο Αστικός Προσφυγικός 

Συνοικισμός θα ανεγερθεί στο βόρειο τμήμα της πόλης, εντός του σχεδίου, στον χώρο 

που προοριζόταν για Δημοτικός κήπος. Το θέμα γίνεται αντικείμενο συζήτησης στη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16-2-1928, στην οποία παρευρίσκεται και 

ο Νομομηχανικός, ο οποίος, όμως, -φρονώντας ότι το μέρος είναι καταλληλότερο για 

                                                           
209 ό.π. 

210 Ε.Τσάπανου - Κωτσοπούλου, ό.π. 



146 

κήπο- προβάλλει έντονα την αντίρρησή του και συνεπώς αποφασίζεται-απόφ.63/1928-

να παραμείνει το σχέδιο χωρίς να τροποποιηθεί, να κατασκευαστεί δηλαδή ο Δημοτικός 

κήπος όπως αρχικά προβλεπόταν. 

Στη συνέχεια συγκροτείται στο Δήμο Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και 

τους Δημοτικούς Συμβούλους με σκοπό την ανεύρεση της έκτασης εκείνης που θα ήταν 

κατάλληλη για την ανέγερση του Προσφυγικού συνοικισμού. Η επιτροπή θεωρεί πως η 

πιο ιδανική περιοχή είναι αυτή που βρίσκεται δυτικά ή ανατολικά του Δημοτικού 

κήπου. Συστήνεται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομάρχη Φλώρινας, τον μηχανικό 

του Εποικισμού κ. Βαμβακά, τον προϊστάμενο του Γραφείου Εποικισμού, τον Δήμαρχο 

και τον Δημομηχανικό, η οποία προτείνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

της 3-4-1928 την τροποποίηση του σχεδίου, ώστε να επιτραπεί η ανέγερση του 

Συνοικισμού και παράλληλα «το σχήμα του κήπου να μεταρρυθμιστεί επί το 

καλαισθητότερον». Ύστερα από μακρές διαβουλεύσεις το συμβούλιο εγκρίνει την 

τροποποίηση του σχεδίου στο βόρειο τμήμα της πόλης, στο μέρος όπου προβλεπόταν 

να γίνει ο Δημοτικός κήπος. Η υπ΄ άρ. 130/1928 απόφαση του Δήμου διαβιβάζεται για 

έγκριση στον Νομάρχη και στις 16.10.1928 υπογράφεται το σχετικό Διάταγμα 

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Π. Κουντουριώτη.   

Πιο αναλυτικά η τροποποίηση του σχεδίου περιλάμβανε:  

• Την κατάργηση τμήματος του κήπου. 

• Την μετατόπιση της περιφερειακής οδού βορειότερα. (Πρόκειται για την οδό  

Αλβανικών Συνόρων, την σημερινή λεωφόρο Νίκης) 

• Προέκταση της οδού Δελαπόρτα-τη σημερινή Ι. Καραβίτη-προς το βορά μέχρι να 

συναντήσει τη λεωφόρο Νίκης. Η οδός Ολυμπιάδος ορίζει το δυτικό άκρο του 

Δημοτικού κήπου. 

Ως χώρος ανέγερσης του Α΄ Προσφυγικού Συνοικισμού καθορίζεται ο χώρος που 

ορίζεται από τις οδούς Δελαπόρτα (η σημερινή Ι. Καραβίτη), Λ. Ανρύ (η σημερινή 

Ολυμπιάδος) και τη Λ. Νίκης. 

Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που συλλέξαμε από το Αρχείο της Πρόνοιας στον 

Α΄ Προσφυγικό Συνοικισμό, που περιλάμβανε εξήντα δύο (62) συνολικά οικήματα - 

τριάντα πέντε (35) στην Α΄ Ζώνη, δεκαπέντε (15) στην Β΄ και δώδεκα (12) στην Γ΄- 

εγκαταστάθηκαν τριάντα (30) οικογένειες από την Κιουτάχεια. 
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Οι πρόσφυγες έκαναν αίτηση προς το Τμήμα Εισπράξεως Χρεών Προσφύγων της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Για παράδειγμα σε αίτηση προς το Τμήμα 

Εισπράξεως Χρεών Προσφύγων της Αγροτικής Τράπεζας ζητάει η αιτούσα Μ. Ε. να 

της χορηγηθεί ο παρά του Νόμου προβλεπόμενος Τίτλος Κυριότητας, ο οποίος 

καθορίζεται «δια της υπ’ αριθ. 98400 αποφάσεως των Υπουργών Προνοίας και 

Γεωργίας, ως εδημοσιεύθη εις τον υπ΄ αριθ.138 φύλλον της Κυβερνήσεως». Αργότερα, 

όπως προκύπτει από τον φάκελλο της αιτούσας, η αξία του οικήματος εξοφλήθηκε εξ 

ολοκλήρου με λίρες Αγγλίας.  

Μεταξύ των 56 οικογενειών που αποκαταστάθηκαν αστικά υπάρχει ένας δικαιούχος 

που έχει Τίτλο Κυριότητας, ο οποίος αφορά οικόπεδο και όχι οίκημα. Στον φάκελο του 

συγκεκριμένου δικαιούχου υπάρχει η Απόφαση του Υπουργού Γ.Δ.Μ. Φίλιππου 

Δραγούμη, με την οποία στις 12/4/33 εγκρίνεται η παραχώρηση «του υπ΄αρ. 

[...]οικοπέδου του αστ. Σ/σμού Φλωρίνης της τέως ΕΑΠ εις τον πρόσφυγα [...] υπό τον 

όρον όπως ανεγείρει οίκημα ιδίαις αυτού δαπάναις προς στέγασιν της οικογενείας του. Ο 

εις ον παραχωρείται το οικόπεδον οφείλει όπως καταβάλη τη ΑΤΕ την αξίαν του 

οικοπέδου απεπαρτώση δε το οίκημα εντός ενός έτους από της σήμερον».  

Πίνακας 16: Α΄ Προσφυγικός Συνοικισμός-Αριθμός οικογενειών ανά Ζώνη 

Κατανομή ακινήτων του Α΄ Αστικού Συνοικισμού ανά Ζώνη Συχνότητα 

Ζώνη Α΄ 17 

Ζώνη Β΄ 6 

Ζώνη Γ΄ 7 

Σύνολο 30 

 



Γράφημα 16: Α΄ Προσφυγικός Συνοικισμός

Τα οικήματα της Ζώνης Α

«εμφαίνων την οφειλήν εκάστου πρόσφυγος του Αστικού Συνοικισμού Φλωρίνης»

οποίος εγκρίνεται στις 9.2.1931 από τη Διεύθυνση Αποκαταστάσεως Μακεδονίας, η 

τιμή του οικοπέδου ορίζεται στις 4,50 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Στο ποσό αυτό 

προστίθεται το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό δάνειο που έλαβε έκαστος 

δικαιούχος από την Α.Τ.Ε. και το συνολικό χρέος υπολογίζεται σε δραχμές και λίρες 

Αγγλίας. Το έγγραφο εγκρίνεται ενυπόγραφα από τον Διευθυντή Αποκαταστάσεως 

Μακεδονίας, από τον Τμηματάρχη και από τον

Επίσης, στις 3.11.1948, σε αίτηση δικαιούχου οικήματος του Α΄ Αστικού Προσφυγικού 

Συνοικισμού για την έκδοση Τίτλου Κυριότητας ο Νομάρχης ζητάει να του 

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.βεβαίωση από την Α.Τ.Ε. στην οποία να 

πιστοποιείται ότι ο αιτών έχει εξοφλήσει το τίμημα του οικήματος που του παρεχωρήθη 

2.βεβαίωση ή απόδειξη καταθέσεως 60.000 δραχμών για την έκδοση Τίτλου 3. 

βεβαίωση ή απόδειξη ότι έχει καταβάλει το ποσοστό υπέρ ΥΔΑΠΣ

Από τα δεκαπέντε (15) οικήματα της 

την Κιουτάχεια. Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου ανέρχεται στις 3,90 δραχμές και 

δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που προκύπτει με βάση το εμβαδό του 

οικοπέδου - 341,25 το μικρότερο και 453 το μεγαλύτερο

στο στεγαστικό δάνειο που τους χορηγήθηκε από την Α.Τ.Ε.
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Α΄ Προσφυγικός Συνοικισμός-Αριθμός οικογενειών ανά Ζώνη

Ζώνης Α΄ είναι τριάντα πέντε (35). Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

«εμφαίνων την οφειλήν εκάστου πρόσφυγος του Αστικού Συνοικισμού Φλωρίνης»

οποίος εγκρίνεται στις 9.2.1931 από τη Διεύθυνση Αποκαταστάσεως Μακεδονίας, η 

τιμή του οικοπέδου ορίζεται στις 4,50 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Στο ποσό αυτό 

που αντιστοιχεί στο στεγαστικό δάνειο που έλαβε έκαστος 

δικαιούχος από την Α.Τ.Ε. και το συνολικό χρέος υπολογίζεται σε δραχμές και λίρες 

Αγγλίας. Το έγγραφο εγκρίνεται ενυπόγραφα από τον Διευθυντή Αποκαταστάσεως 

Μακεδονίας, από τον Τμηματάρχη και από τον Λογιστή της Αστικής. 

Επίσης, στις 3.11.1948, σε αίτηση δικαιούχου οικήματος του Α΄ Αστικού Προσφυγικού 

Συνοικισμού για την έκδοση Τίτλου Κυριότητας ο Νομάρχης ζητάει να του 

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.βεβαίωση από την Α.Τ.Ε. στην οποία να 

ιστοποιείται ότι ο αιτών έχει εξοφλήσει το τίμημα του οικήματος που του παρεχωρήθη 

2.βεβαίωση ή απόδειξη καταθέσεως 60.000 δραχμών για την έκδοση Τίτλου 3. 

βεβαίωση ή απόδειξη ότι έχει καταβάλει το ποσοστό υπέρ ΥΔΑΠΣ.  

οικήματα της Ζώνης Β΄ τα έξι (6) ανήκουν σε πρόσφυγες από 

την Κιουτάχεια. Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου ανέρχεται στις 3,90 δραχμές και 

δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που προκύπτει με βάση το εμβαδό του 

341,25 το μικρότερο και 453 το μεγαλύτερο - και το ποσό που αντιστοιχεί 

στο στεγαστικό δάνειο που τους χορηγήθηκε από την Α.Τ.Ε. 

Ζώνη Β Ζώνη Γ

6
7

 

Αριθμός οικογενειών ανά Ζώνη 

. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

«εμφαίνων την οφειλήν εκάστου πρόσφυγος του Αστικού Συνοικισμού Φλωρίνης», ο 

οποίος εγκρίνεται στις 9.2.1931 από τη Διεύθυνση Αποκαταστάσεως Μακεδονίας, η 

τιμή του οικοπέδου ορίζεται στις 4,50 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Στο ποσό αυτό 

που αντιστοιχεί στο στεγαστικό δάνειο που έλαβε έκαστος 

δικαιούχος από την Α.Τ.Ε. και το συνολικό χρέος υπολογίζεται σε δραχμές και λίρες 

Αγγλίας. Το έγγραφο εγκρίνεται ενυπόγραφα από τον Διευθυντή Αποκαταστάσεως 

Επίσης, στις 3.11.1948, σε αίτηση δικαιούχου οικήματος του Α΄ Αστικού Προσφυγικού 

Συνοικισμού για την έκδοση Τίτλου Κυριότητας ο Νομάρχης ζητάει να του 

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.βεβαίωση από την Α.Τ.Ε. στην οποία να 

ιστοποιείται ότι ο αιτών έχει εξοφλήσει το τίμημα του οικήματος που του παρεχωρήθη 

2.βεβαίωση ή απόδειξη καταθέσεως 60.000 δραχμών για την έκδοση Τίτλου 3. 

ανήκουν σε πρόσφυγες από 

την Κιουτάχεια. Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου ανέρχεται στις 3,90 δραχμές και 

δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που προκύπτει με βάση το εμβαδό του 

και το ποσό που αντιστοιχεί 
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα της Ζώνης Γ΄ οι δώδεκα (12) δικαιούχοι των 

οικοπέδων - 7 εκ των οποίων είναι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια - οφείλουν να 

καταβάλλουν 2,20 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο για το οικόπεδο που τους 

παραχωρήθηκε. Στο ποσό που προκύπτει με βάση τα τεραγωνικά του κάθε οικοπέδου -

από 341,25 μέχρι 549,32 το μεγαλύτερο - προστίθεται το ποσό του στεγαστικού 

δανείου που τους χορηγήθηκε. Η συνολική οφειλή είναι υπολογισμένη σε δραχμές και 

σε λίρες Αγγλίας.  

Από μια πρόχειρη κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των δεκαπέντε 

(15) και δώδεκα (12) δικαιούχων των Συνοικισμών Α΄ και Β΄ αντίστοιχα προκύπτει ότι 

όλα τα οικήματα εξοφλούνται πλην ενός, για το οποίο υπολείπεται ένα πολύ μικρό 

ποσό. 

Οι τριάντα (30) οικογένειες του Α΄ Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού πήραν 

οικόπεδα επί μισθώσει και έχτισαν οι ίδιοι τα σπίτια τους με δάνεια από την Αγροτική 

Τράπεζα, στα πλαίσια του καθεστώτος της αυτεπιστασίας σύμφωνα με το οποίο είχαν 

οι ίδιοι την επίβλεψη της ανέγερσης του οικήματος.  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως εκτός από τους κρατικούς 

συνοικισμούς από την Πρόνοια και την Ε.Α.Π. εμφανίζονται μετά το 1927 οι 

οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ως ένας δεύτερος τρόπος αυτοστέγασης.  Η ενθάρρυνση 

ομαδικής ανοικοδόμησης μέσω Οικοδομικών Συνεταιρισμών έγινε δυνατή με το 

νομοθετικό διάταγμα της 14-7-1927 και το νόμο 3875/1929 «Περί συστάσεως 

Οικοδομικών Συνεταιρισμών Αστών Προσφύγων». «Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 

μεταξύ των ετών 1927 και 1940 δημιουργήθηκαν σ’ ολόκληρη τη χώρα τριακόσιοι 

πενήντα Αστικοί Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, στους οποίους παραχωρήθηκαν 5.500 

οικόπεδα και δάνεια κατά μέσο όρο 30.000 δρχ. ανά άτομο»211. Δεν υπάρχουν, όμως, 

πηγές στο Αρχείο της Πρόνοιας που να αποδεικνύουν την χρήση του παραπάνω Νόμου 

για την πόλη της Φλώρινας. Ωστόσο με βάση τις προφορικές μαρτυρίες προσφύγων 

Κιουταχειωτών ο κ. Παπαδόπουλος Πέτρος ανέλαβε την εργολαβία ανέγερσης των 

οικημάτων της Ζώνης Α΄, γεγονός που πιστοποιείται και από τα σχέδια της οικίας του, 

στα οποία υπογράφει ο ίδιος ως εργολάβος212.  

                                                           
211Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Αυτοστέγαση Αστών Προσφύγων στην πόλη των Σερρών, Μικρασιατική 

Σπίθα 16 (2011), σ.188 

212 Τα σχέδια της οικίας του κ. Παπαδόπουλου Πέτρου παραχωρήθηκαν από την Πολεοδομία Φλώρινας.  
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Η περιγραφή της οικίας του κ. Πέτρου Σ. Παπαδόπουλου
213 

 

 

Διάσπαρτα ανάμεσα στις τυποποιημένες ομοιόμορφες κρατικές κατοικίες της Ε.Α.Π. 

στον Α’ Συνοικισμό, ξεφύτρωναν μεμονωμένα κτίσματα με διαφοροποιημένη 

αρχιτεκτονική τυπολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικεία του κ. 

Πέτρου Παπαδόπουλου, στην οποία από τις αρχές του 1930 στεάστηκε το εργοστάσιο 

ταπητουργίας που ο ίδιος διοικούσε.  

Πρόκειται για εκλεκτικιστική, λιτή, συμμετρική, διώροφη οικία, κτισμένη στα τέλη της 

δεκαετίας του ΄20 με αρχές της δεκαετίας του ’30. Στο εσωτερικό του οικήματος 

υπάρχει κεντρική σάλα και εκατέρωθεν 4 δωμάτια, ενώ στο πίσω βόρειο μέρος  

υπάρχουν σε κάθε όροφο βοηθητικοί χώροι.  Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 

35/24-6-1932 άδεια οικοδομής, η κατοικία ανεγέρθηκε σε δύο κύριες οικοδομικές 

φάσεις καθώς στην αρχικά ισόγεια κατοικία με την παραπάνω άδεια πραγματοποιήθηκε 

προσθήκη ορόφου. Το κτήριο διαθέτει τρεις εξώστες στους νότιους χώρους με 

συμπαγές στηθαίο που διακοσμείται με διάκενα σε σχήμα ρόμβου. Η κύρια είσοδος 

                                                           
213  Η περιγραφή της οικίας του Πέτρου Παπαδόπουλου έγινε από τους μηχανικούς κ. Μιχάλη 

Παπαγιαννάκη και Ναθαναήλ Σαχινίδη. Επιλέχτηκε η οικία αυτή, λόγω του ότι για πολλά χρόνια 

λειτούργησε το εργοστάσιο ταπητουργίας, που την εποχή εκείνη αποτέλεσε βασική επαγγελματική 

ενασχόληση του γυναικείου πληθυσμού της Φλώρινας, απασχολώντας πάνω από 100 εργάτριες. 
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είναι τοποθετημένη κεντρικά και σε υποχώρηση σε σχέση με την κύρια όψη 

(ημιυπαίθριος χώρος). Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν τονισμένα πλαίσια με 

διαφοροποίηση του επιχρίσματος. 

Στον όροφο μια οριζόντια περιμετρική ταινία διατρέχει τις όψεις στην στάθμη των 

φεγγιτών των ανοιγμάτων, περιβάλλοντας το άνω τμήμα των ανοιγμάτων. Άνωθεν 

αυτής και μέχρι την προεξοχή της στέγης το επίχρισμα διακοσμείται με κατακόρυφες 

«εσοχές», που έχουν ημικυκλική άνω απόληξη. Κάτω από την σχετικά έντονη προεξοχή 

της στέγης υπάρχει οριζόντια «τραβηχτή» διακοσμητική ταινία.  

Τα ανοίγματα του ορόφου στους πίσω βοηθητικούς χώρους γεφυρώνονται με 

χαμηλωμένο τόξο ενώ στο υπόλοιπο κτίριο είναι οριζόντια. Το κτήριο έχει δεχτεί 

πολλές μεταγενέστερες και ασύμβατες προσθήκες και διασκευές (χώρος στα 

βορειοδυτικά, τζαμαρία εισόδου, στέγαση εξωστών). Επίσης τα αρχικά διπλά παράθυρα 

του ισογείου έγιναν μονά, πιθανότατα κατά τις εργασίες προσθήκης του ορόφου, αφού 

σε άδεια του 1934 αποτυπώνονται μονά. Ανατολικά του κτηρίου υπάρχει ισόγειο 

πρόσκτισμα (εργαστήριο ταπητουργίας) καθόλο το μήκος της πλευράς του. Τμήμα του 

ταπητουργείου ανεγέρθηκε μετά την προσθήκη ορόφου στην κατοικία και μετέπειτα 

πραγματοποιήθηκε επέκταση του χώρου προς τα βόρεια, μάλλον κατόπιν της από 9-10-

1934 άδειας οικοδομής «επέκτασης εργαστηρίου», η οποία όμως προέβλεπε την 

προσθήκη σε άλλη θέση, νότια της οικίας. 

Β΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός 1928 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου της πόλης το 1928  προς το μέρος στο 

οποίο προβλεπόταν να γίνει ο Δημοτικός κήπος «Η έκταση απαλλοτριώνεται με ταχείς 

ρυθμούς  και αμέσως αρχίζει  η ανέγερση των πρώτων προσφυγικών κατοικιών βάσει 

σχεδίου ρυμοτομικού που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Πρόνοιας και σε οικόπεδα που 

παραχωρήθηκαν από το ίδιο το Υπουργείο214». 

Έτσι ανατολικά του δημοτικού κήπου, στην περιοχή που περιβάλλεται από τις οδούς 

Αρριανού-Κοζάνης-Λ.Νίκης και Μακεδονομάχων εγκαθίσταται ο Β΄ Προσφυγικός 

Συνοικισμός. 

Την περίοδο αυτή ο Υπουργός Γενικός Διοικητής Σ. Γονατάς στις 18.5.1931, με την υπ΄ 

αριθ. 57194 απόφαση εγκρίνει την ανέγερση των τριάντα (30) οικημάτων στη Φλώρινα 

                                                           
214 Ε. Τσάπανου – Κωτσοπούλου, ό.π., σ.41 



152 

για τις ανάγκες των άστεγων προσφυγικών οικογενειών. Το Τμήμα Πρόνοιας και 

Δημόσιας Αντιλήψεως παρακαλείται να φροντίσει για την εξεύρεση του κατάλληλου 

γηπέδου και για την σύνταξη της σχετικής μελέτης215.  

Στις 23.11.1948 ο Νομάρχης Φλώρινας Ν. Ζαρκάδας σε απάντηση σχετικού 

ερωτήματος της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος 

αναφέρει ότι «η έκτασις αφ ης ανηγέρθησαν παρά του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 

τα τριάντα οικήματα (εργολαβία Αναγνωστοπούλου) του Β΄ Κρατικού Αστικού 

Προσφυγικού Συν/σμού Φλωρίνης είναι ανταλλάξιμος, εξαγορασθείσα παρά της Ε.Τ.Ε.». 

Η πληροφορία αυτή ζητήθηκε από το Υπουργείο για την έκδοση οριστικών 

Παραχωρητηρίων, καθώς όπως αναφέρεται ο «σχετικός φάκελλος απωλέσθη κατά την 

Γερμανικήν κατοχήν»216. 

Στη συνέχεια, σε απόφαση του Υπουργού Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας στις 

23.2.1933 εγκρίνεται η παραχώρηση των τριάντα (30) οικημάτων του Β΄ Συνοικισμού 

Φλώρινας «στους επιτυχόντες κατά την κλήρωσιν πρόσφυγας». Κάποιοι από τους 

δικαιούχους καταβάλλουν το 1/10 της αξίας των κληρωθέντων οικημάτων, κάποιοι 

άλλοι το 1/20 ενώ αναφέρεται και ένας αριθμός ατόμων στους οποίους παραχωρούνται 

τα οικήματα για ένα έτος δωρεάν.  

Σύμφωνα με τον πίνακα εκτιμήσεως των τριάντα (30) οικημάτων της εργολαβίας του 

Αναγνωστόπουλου το τίμημα του οικοπέδου ορίζεται στις 8 δραχμές το τετραγωνικό 

μέτρο. Η συνολική αξία του οικήματος καθορίζεται λοιπόν από το γινόμενο του 

πολλαπλασιασμού του εμβαδού του οικοπέδου επί 8 και το ποσό που αναλογεί στη αξία 

του κάθε οικήματος με βάση τα τετραγωνικά217. Όπως προκύπτει από την κατάσταση 

που παραδόθηκε στις 31.12.1933 στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας με τα χρεωστικά 

υπόλοιπα των δικαιούχων, οι ιδιοκτήτες των οικημάτων πλήρωναν κάποιο ποσό ως 

εγγύηση και την πρώτη δόση πριν την εγκατάστασή τους στις νεόδμητες κατοικίες 218. 

Με βάση το αρχείο της Πρόνοιας από το σύνολο των τριάντα (30) οικημάτων του Β΄ 

Προσφυγικού Συνοικισμού τα επτά (7) δόθηκαν σε πρόσφυγες από την Κιουτάχεια. Στο 

πρακτικό υπ’ αριθμ.12 «Συνεδριάσεως Τοπικού Συμβουλίου Πρόνοιας και Στεγάσεως 

                                                           
215 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας, παρατίθεται στο Παράρτημα 

216 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας, παρατίθεται στο Παράρτημα 

217 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας, παρατίθεται στο Παράρτημα 

218 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας, παρατίθεται στο Παράρτημα 
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Νομού Φλωρίνης» στις 14 Μαϊου του 1953 εξετάζεται η αίτηση της πρόσφυγα από την 

Κιουτάχεια Ε.Π. το 1922, για την έκδοση οριστικού Παραχωρητηρίου. Η Επιτροπή 

αποφάνθηκε - κατά το άρθρο 6 του  από 9.2.1953 Β.Δ. - υπέρ της έκδοσής του, αφού 

εξέτασε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. αίτηση της υποψήφιας για απόκτηση 

οριστικού Παραχωρητηρίου, 2. υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης, 3. 

πιστοποιητικό του Δήμου Φλώρινας. Οι νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση του 

Παραχωρητηρίου σε ότι αφορά το οικονομικό κομμάτι είναι οι ακόλουθες:  καταβολή 

του ποσοστού 2% υπέρ ΥΔΑΠΣ, καταβολή της έκτακτης εισφοράς του ποσού 

1.000.000 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 73200/53 εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής 

Πρόνοιας σε συμψηφισμό με το ποσό των 60.000 δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε 

στην ΑΤΕ για τον λόγο ότι η «προπολεμικώς εκτιμηθείσα αξία ανέρχεται εις δραχ. 

29.085». 

Επειδή, όμως, η περιοχή της ανέγερσης των προσφυγικών συνοικισμών ήταν 

απομονωμένη από την υπόλοιπη πόλη, όπως προκύπτει από την Πράξη 26, στις 6 

Φεβρουαρίου του 1933 το τοπικό Συμβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως Προσφύγων, 

παρόντος του Νομάρχη κ. Κέντρου, γνωμοδότησε υπέρ της εξασφάλισης πίστωσης για 

την κατασκευή γέφυρας που να συνδέει την πόλη με την κεντρική οδό του 

Συνοικισμού219.   

Γ΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός 1931-1934 

Το 1931 ξεκίνησε και η ανέγερση των κατοικιών του Γ΄ Αστικού Προσφυγικού 

συνοικισμού επί των οδών Ολυμπιάδος-Ι. Καραβίτη-Κιουταχείας και Σ. Κοντογούρη με 

εργολάβους τους Αναγνωστόπουλο και Αποστολόπουλο220. Αρχικά κατασκευάστηκαν 

τριάντα (30) οικήματα, αλλά εξαιτίας των αυξημένων στεγαστικών αναγκών, ο 

Νομάρχης Φλώρινας ζήτησε από τον Δήμο παραχώρηση οικοπέδου για την κατασκευή 

είκοσι (20) ακόμα κατοικιών. 

Έτσι, το 1934, άρχισε η ανέγερση του συνοικισμού που βρίσκεται επί των οδών 

Σπηλιάδου-Καραβίτη και Ολυμπιάδος, νότια του προηγούμενου, σε χώρο που 

παραχωρήθηκε από τον Δήμο και που είχε προταθεί παλαιότερα για την οικοδόμηση 

Δημοτικού Σχολείου και την επίβλεψη του έργου είχαν οι ίδιοι εργολάβοι. Ο λόγος 

ανέγερσης συμπληρωματικών κατοικιών ήταν η ύπαρξη κάποιων ακόμα άστεγων 

                                                           
219 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας 

220 Ε. Τσάπανου – Κωτσοπούλου, ό.π., σ.51 
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προσφύγων. Παραχώρηση δημοτικής γης ζήτησε ο Νομάρχης με το υπ΄ αρ. 15301/1934 

έγγραφό από το Δήμο Φλώρινας και κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

συνεδρίασή του στις 31-10-1934, παρουσία του Δημάρχου κ. Νικόλαου Χάσου, 

αποφασίζει - Αριθμ. Απ. 448 - την δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού οικοπέδου -

3.738 μέτρων -, που βρίσκεται επί της οδού Δελαπόρτα, -σημερινή Ι. Καραβίτη -, το 

οποίο είχε αγοράσει ο Δήμος από την Ε.Τ.Ε. με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την 

ανέγερση Διδασκαλείου 221 . Ο συνοικισμός των είκοσι (20) οικημάτων βρίσκεται 

νοτιότερα του πρώτου - των (30) κατοικιών - επί των οδών Σπηλιάδου - Καραβίτη και 

Ολυμπιάδος. Στον  Γ΄ Αστικό Συνοικισμό εγκαταστάθηκε μία (1) προσφυγική 

οικογένεια από την πόλη της Κιουτάχειας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την έρευνα στο Αρχείο της Πρόνοιας. 

Η παραχώρηση των είκοσι (20) οικίσκων της εργολαβίας του Αποστολόπουλου στους 

δικαιούχους, πραγματοποιείται κατόπιν καταβολής των παρακάτω ποσών: 2% επί της 

αξίας των οικημάτων υπέρ της Υ.Δ.Α.Π.Σ, της πρώτης μηνιαίας δόσης και της 1/20 

αντί του 1/10 καταβλητέας εγγύησης επί της αξίας των οικημάτων, όπως αυτή ορίστηκε 

με την υπ’αριθμ.106634/36 απόφαση της Γενικής Διοίκησης της Μακεδονίας. Η 

ανέγερση των είκοσι (20) οικημάτων οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 

6076. 

Δ΄ Κρατικός Συνοικισμός 1937  

Με την υπ’ αρ 16751/20-7-1937 απόφαση Νομάρχη, παραχωρείται  επί της οδού 

Ολυμπιάδος - κοντά στην περιοχή της πλατείας Ηρώων και των σημερινών Εργατικών 

κατοικιών - έκταση για την ανέγερση νέων κατοικιών. Πρόκειται για είκοσι (20) νέα 

οικήματα, των οποίων την εργολαβία ανέλαβε ο κ. Κοσματόπουλος. Τέσσερα από τα 

οικήματα δόθηκαν σε πρόσφυγες από την Κιουτάχεια με βάση την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Αρχείο της Πρόνοιας. Ακολούθως συστάθηκε επιτροπή, βάσει 

της υπ. αριθμ. 6061/8.5.1937 απόφασης του Νομάρχη, η οποία αποτελούνταν από τους 

υπαλλήλους 1. Μιλτιάδη Αναστασιάδη, Νομομηχανικό Φλώρινας, 2. Βασίλειο 

Γραμματικόπουλο, Τμηματάρχη Β΄ Τοπογράφο Μηχανικό και 3. Ευθύμιο Δημητριάδη, 

Προϊστάμενο Συνεργείου Έρευνας Ανταλλάξιμων Κτημάτων Δυτικής Μακεδονίας και 

                                                           
221 Έγγραφο από το αρχείο της Πρόνοιας 
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απεφάνθη στις 29 Μαϊου του 1937 για την εκτίμηση της αξίας των είκοσι (20) 

οικημάτων της εργολαβίας Κοσματόπουλου222.  

Με την υπ’ αριθμ. 16751 απόφαση του Νομάρχη Ιωάννη Τσακτσίρα  στις 30.7.1937 

πωλούνται στους πρόσφυγες «κεκτημένους τα νόμιμα προσόντα και επιτυχόντας κατά 

την κλήρωσιν της 30ης Μαϊου 1937, τας κατοικίας εξ ενός δωματίου και κουζίνας, 

κειμένης εν τη περιφερεία του Νομού Φλωρίνης, του Δήμου Φλωρίνης του Αστικού 

Προσφυγικού Συνοικισμού Εργολαβίας Ανδρέου Κοσματοπούλου, εμφαινομένας εν τω 

εγκεκριμένω κτηματολογικώ διαγράμματι, συνταχθέντι παρά του τεχνικού βοηθού παρά 

τω Νομομηχανικώ Φλωρίνης κ. Δ. Αναγνωστίδου». Η εγγύηση η οποία καταβλήθηκε 

στην Αντιπροσωπεία της Α.Τ.Ε. ορίζεται στο 1/10 του συνολικού τιμήματος και 

πρόκειται να συμψηφιστεί στις τελευταίες δόσεις223. 

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Σύλλογος των εν Φλωρίνη προσφύγων Κιουταχειωτών και 

Μικρασιατών «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» και συγκεκριμένα στις 24.1.1980, καταγγέλει με 

έγγραφο προς την Διεύθυνση Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΔΑΠ) Κοζάνης και στο 

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών την αυθαίρετη περίφραξη από διάφορους ιδιώτες  

ακάλυπτης έκτασης, η οποία βρίσκεται στην βόρεια περιοχή του Συνοικισμού, μεταξύ 

των οδών Ολυμπιάδος και Αλβανικών Συνόρων, όπως πρόχειρα περιγράφεται από τον 

Σύλλογο, ο οποίος σκοπεύει «να ζητήσει από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς παράγοντες 

η εν λόγω έκταση να διατεθεί για την στέγαση άστεγων Προσφύγων Μικρασιατών του 

1922»224.   

Οι Γ΄ και Δ΄ Προσφυγικοί Συνοικισμοί μέχρι και σήμερα δεν έχουν ενταχθεί στο 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας 

223 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας 

224 Έγγραφο από το Αρχείο της Πρόνοιας, υπάρχει όλη η αλληλογραφίας: 1) Καταγγελία του Συλλόγου 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» στις 24.1.1980, 2) Απάντηση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών στις 

30.01.1980, 3) Έγγραφο της Νομαρχίας Φλώρινας-Τμήμα κοινωνικής Πρόνοιας και 4) Έγγραφο από την 

Οικονομική Εφορία Κοζάνης-Τμήμα Δ.Α.Π.(Γραφείο Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμου Περιουσίας), στο 

οποίο πιστοποιείται ότι θα γίνει από υπαλλήλους της υπηρεσίας επιτόπια εξέταση. 
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Γράφημα 17: Αριθμός μελών των οικογενειών που αποκαταστάθηκαν αστικά

Το δεύτερο κριτήριο, αυτό του αριθμού των μελών ανά οικογένεια, φρονούμε ότι δεν 

μας επιτρέπει να συνάγουμε κάποια σαφή και ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται πως ο 

αριθμός των μελών δεν ήταν παράγοντας καθοριστικής σημασίας και δεν επηρέαζε τη 

διαδικασία διανομής των κατοικιών. Βέ

από δεκαεφτά (17) φακέλους απουσιάζουν τα πιστοποιητικά οικογενειακής 

κατάστασης. Αν είχαμε στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία για αυτές τις 

οικογένειες, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά το ένα τρίτο περίπου του 

αριθμού των οικογενειών που αποκαταστάθηκαν αστικά, ίσως θα μπορούσαμε να 

σχηματίσουμε διαφορετική εικόνα και να διατυπώσουμε σαφέστερα συμπεράσματα.
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μελών των οικογενειών που αποκαταστάθηκαν αστικά
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Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 6076 «Περί αστικής αποκαταστάσεως 

προσφύγων», έχουν δικαίωμα να τύχουν αστικής αποκατάστασης  1. οικογένειες που 

αποτελούνται από δύο τουλάχιστον άτομα που να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια 

μέχρι δευτέρου βαθμού 2.  Μεμονωμένα πρόσωπα στην περίπτωση που είναι ορφανά 

και από τους δύο γονείς και στερούνται 

δικαιούνται μόνο μια αποκατάσταση. 

Ο μέσος όρος αριθμού των μελών των οικογενειών που αποκαθίστανται αστικά με 

βάση τον αριθμό των μελών είναι η
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Γράφημα 18: Κατανομή κατοικιών με βάση τη χρονολογία έκδοσης τίτλου
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Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 6076 «Περί αστικής αποκαταστάσεως 

αίωμα να τύχουν αστικής αποκατάστασης  1. οικογένειες που 

αποτελούνται από δύο τουλάχιστον άτομα που να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια 

μέχρι δευτέρου βαθμού 2.  Μεμονωμένα πρόσωπα στην περίπτωση που είναι ορφανά 

και από τους δύο γονείς και στερούνται αδέρφια. Επίσης τα ορφανά από γονείς αδέρφια 

δικαιούνται μόνο μια αποκατάσταση.  

Ο μέσος όρος αριθμού των μελών των οικογενειών που αποκαθίστανται αστικά με 

βάση τον αριθμό των μελών είναι η πενταμελής οικογένεια.  
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Με κριτήριο τη χρονολογία έκδοσης Τίτλου Κυριότητας ή Παραχωρητηρίου τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: δεκαοχτώ (18) οικογένειες από τις 

πενήντα (56) συνολικά έλαβαν μετά το 1950 την  βεβαίωση - έγγραφο  που 

πιστοποιούσε την παραχώρηση του ακινήτου. Δεκαέξι (16) απ΄ αυτές μετά το 1960, 

δεκατρείς (13) την δεκαετία του 1940, πέντε (5) οικογένειες μετά το 1930, μία (1) μετά 

το 1970. Για τρεις οικογένειες δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα, αφού δεν είναι 

επαρκή τα στοιχεία στον φάκελό τους.  

Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει χρονολογική ταύτιση ανάμεσα στο έτος  εγκατάστασης 

στους Συνοικισμούς - 1922, 1928, 1934, 1937 αντίστοιχα - και στην παραχώρηση των 

τίτλων ιδιοκτησίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τίτλων ιδιοκτησίας προσκομίζεται 

στους δικαιούχους το διάστημα από το 1940+ μέχρι το 1960+. Αυτό θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί με βάση τον μηχανισμό χρονοβόρων και πολύπλοκων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών της εποχής, καθώς και με την έλλειψη συγκροτημένου δημοσιονομικού 

ελεγκτικού πλαισίου.  

 

Πίνακας 19: Επαγγελματική δραστηριότητα προσφύγων που αποκαταστάθηκαν αστικά 
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υποβάλλουν για απόκτηση κατοικίας, τα καινούργια επαγγέλματα είναι τα εξής: το 
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από τις πενήντα έξι (56) οικογένειες που έλαβαν κατοικία 

αναγράφεται το επάγγελμά τους στην υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλ

Μακεδονίας Τμήμα Πρόνοιας». Σε πέντε περιπτώσεις ο αιτών ήταν 
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κάποιοι φάκελοι των οποίων οι αιτούντες ήταν άνδρες μεγάλης ηλικίας.
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Μητρώο του Συλλόγου το 1925, με τα επαγγέλματα που δηλώνουν 
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ταπητουργός στο επάγγελμα, είναι και κάτοχος  ταπητουργείου 225 . Η συχνότερη 

απασχόληση των γυναικών είναι τα οικιακά. Η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων θεωρείται 

στοιχείο κοινωνικής εξέλιξης του προσφυγικού πληθυσμού, αλλά και σημάδι ένταξης 

στον παραγωγικό ιστό της πόλης. Εντυπωσιάζει η δήλωση γυναίκας νηπιαγωγού, το 

1937, ανάμεσα στους αιτούντες για απόκτηση κατοικίας226. 

Αν και το δείγμα που έχουμε είναι αρκετά μικρό, θα μπορούσαμε ωστόσο να εξάγουμε 

κάποια συμπεράσματα, όπως το ότι η πληθυσμιακή ομάδα των Κιουταχειωτών 

εξακολουθεί να παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς την επιλογή του επαγγέλματος, 

καθώς επενδύει στον μεταποιητικό τομέα (ταπητουργός, πλινθοποιός, ξυλουργός) και 

στην παροχή υπηρεσιών (νηπιαγωγός, φοροτεχνικός υπάλληλος, οδοκαθαριστής), ενώ 

αποφεύγει ολοκληρωτικά την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. 

Γεγονός που ερμηνεύεται από την αστική προέλευση των προσφύγων από την πόλη της 

Κιουτάχειας. 

Μελετώντας τους πρόσφυγες με κριτήριο το επάγγελμα που ασκούσαν στον τόπο 

προέλευσής τους, τα στοιχεία της Ε.Α.Π. καταδεικνύουν μια υπεροχή των αστικών 

επαγγελμάτων έναντι των αγροτικών. Ιδιαίτερη αναφορά - σύμφωνα με τις Εκθέσεις 

της Επιτροπής - γίνεται σε ομάδα προσφύγων, την επονομαζόμενη των «αστογεωργών», 

οι οποίοι παρόλο που  εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ως αγρότες, προέρχονταν από 

αστικές περιοχές. Φαίνεται πως κατείχαν στην πατρίδα τους κάποιο μικρό κτήμα, το 

οποίο δεν καλλιεργούσαν οι ίδιοι, λόγω του ότι ασκούσαν κάποιο αστικό επάγγελμα. 

Σύμφωνα με την Ε.Α.Π., η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών - μετά την έλευσή τους 

στην Ελλάδα - προσκολλήθηκε στο αγροτικό επάγγελμα με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα227.  

Την αποκατάσταση ως «αστογεωργοί» στην πόλη της Φλώρινας φαίνεται πως 

επιδιώκουν και οι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια, όπως προκύπτει από έγγραφο του 

Συλλόγου προς το Υπουργείο Γεωργίας, με το οποίο στις 2 Μαρτίου του 1953 ζητούν 

από την κυβέρνηση, «ήτις έταξε ως πρόγραμμα την ισοπολιτείαν και την ανακούφησιν 

                                                           
225 Πρόκειται για τον κ. Πέτρο Παπαδόπουλο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διατηρούσε 

εργοστάσιο ταπητουργίας . 

226 Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 6/10/1922, άρθρο 3 οι πρόσφυγες που είχαν εργαστεί στην 

Μ.Ασία ως δάσκαλοι μπορούσαν να αναλάβουν υπηρεσία ως εκπαιδευτικοί, με ένορκη βεβαίωση 

μαρτύρων που πιστοποιούσε την ιδιότητά τους  

227 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ - Γενεύη, Η εγκατάσταση των προσφύγων, σσ. 23-24. 



των πενεστέρων τάξεων», να τους παραχωρηθεί η έκταση των 300

γης, όπου ήταν εγκατεστημένος ο Γεωργικός Σταθμός Φλώρινας

Πίνακας 20: Τίτλος του τύπου

Τίτλος του τύπου οριστικής απόκτησης

Παραχωρητήριο 

Τίτλος Κυριότητας ΑΤΕ 

Σύνολο 

 

Γράφημα 20: Τίτλος του τύπου οριστικής αποκατάστασης

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα που 

Αρχείο της Πρόνοιας καταλήγουμε στα εξής: τριάντα οχτώ (38) οικογένειες 

                                                          
228 Στις 2 Μαρτίου του 1953, σε 

Γεωργίας ζητούν αγροτική αποκατάσταση, προβάλλοντας μεταξύ άλλων τα εξή

• Άλλοι αστοί πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας έλαβαν στρέμματα γης και χαρακτηρίστηκαν 

«αστογεωργοί».   

• Είναι οι πτωχότεροι της πόλης.

• Δεν ξέχασαν τις εθνικές τους παραδόσεις. Παρέμειναν πιστοί στην ελληνική ιδέα σε αντίθεση με 

άλλους που «μετεβλήθησαν εις εντελώς όργανα της επιβολής του σλαυοκομμουνισμού».

• Έγιναν στόχος «συμμοριτών»

«επυρπολήθησαν». 
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, να τους παραχωρηθεί η έκταση των 300-400 στρεμμάτων 

γης, όπου ήταν εγκατεστημένος ο Γεωργικός Σταθμός Φλώρινας228. 

Τίτλος του τύπου οριστικής αποκατάστασης 

Τίτλος του τύπου οριστικής απόκτησης Συχνότητα % 

38 68,00

18 32,00

56 100

Τίτλος του τύπου οριστικής αποκατάστασης 

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

Αρχείο της Πρόνοιας καταλήγουμε στα εξής: τριάντα οχτώ (38) οικογένειες 

                   

 αίτηση του Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλώρινας προς το Υπουργείο 

Γεωργίας ζητούν αγροτική αποκατάσταση, προβάλλοντας μεταξύ άλλων τα εξής επιχειρήματα:

Άλλοι αστοί πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας έλαβαν στρέμματα γης και χαρακτηρίστηκαν 

Είναι οι πτωχότεροι της πόλης. 

Δεν ξέχασαν τις εθνικές τους παραδόσεις. Παρέμειναν πιστοί στην ελληνική ιδέα σε αντίθεση με 

ετεβλήθησαν εις εντελώς όργανα της επιβολής του σλαυοκομμουνισμού».

«συμμοριτών», Κιουταχειώτες «εσφάγισαν», ενώ οι οικισμοί τους 

Παραχωρητήριο Τίτλος Κυριότητας ΑΤΕ 

38

18

Τίτλος του τύπου οριστικής αποκατάστασης

400 στρεμμάτων 

 

68,00 

32,00 

100 

 

πραγματοποιήθηκε στο 

Αρχείο της Πρόνοιας καταλήγουμε στα εξής: τριάντα οχτώ (38) οικογένειες - από τις 

αίτηση του Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλώρινας προς το Υπουργείο 

ς επιχειρήματα: 

Άλλοι αστοί πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας έλαβαν στρέμματα γης και χαρακτηρίστηκαν 

Δεν ξέχασαν τις εθνικές τους παραδόσεις. Παρέμειναν πιστοί στην ελληνική ιδέα σε αντίθεση με 

ετεβλήθησαν εις εντελώς όργανα της επιβολής του σλαυοκομμουνισμού». 

, ενώ οι οικισμοί τους 



πενήντα έξι (56) συνολικά

(18) Τίτλο Κυριότητας από την Α.Τ.Ε..  Στην πρώτη περίπτωση, των τριάντα 

οικογενειών που έχουν λάβει Παραχωρητήριο, 

δεκαέξι (16) φακέλους υπάρχει ως έγγραφο το Παραχωρητήριο, ενώ σε δώδεκα (12) 

απ΄ αυτούς το μοναδικό τεκμήριο είναι η απόδειξη παραλαβής των Δικαιούχων από το 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Σε δύο (2) περιπτώσεις υπάρχει μόνο το Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του 

Παραχωρητηρίου και στους υπόλοιπους οχτώ (8) δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό 

στοιχείο, ενώ ο αριθμός του παραχωρητηρίου π

φακέλου. Σε όσους έχουν ξοφλήσει

οίκημα που έχουν λάβει εξ ολοκλήρου, τους χορηγείται από την Ε.Τ.Ε.

αίτησής τους - Τίτλος Κυριότητας. Από το 19

ιδιοκτήτες των κατοικιών Παραχωρητήριο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την 

καταγραφή και ανάλυση του Αρχείου της Πρόνοιας. Είναι σαφές πως η χορήγηση 

Παραχωρητηρίου ή Τίτλου Κυριότητας αντίστοιχα, είναι αποτέλεσμα του χρόνου 

αποπληρωμής του οικήματος από τους οφειλέτες.  

 

Πίνακας 21: Μορφή αποκατάστασης

Μορφή αποκατάστασης 

Αυτοστέγαση 

Εργαλάβοι 

Σύνολο 

Γράφημα 21: Μορφή αποκατάστασης
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πενήντα έξι (56) συνολικά - έχουν λάβει Παραχωρητήριο και οι υπόλοιπες 

(18) Τίτλο Κυριότητας από την Α.Τ.Ε..  Στην πρώτη περίπτωση, των τριάντα 

οικογενειών που έχουν λάβει Παραχωρητήριο, διακρίνουμε τρεις  κατηγορίες. Σε 

φακέλους υπάρχει ως έγγραφο το Παραχωρητήριο, ενώ σε δώδεκα (12) 

απ΄ αυτούς το μοναδικό τεκμήριο είναι η απόδειξη παραλαβής των Δικαιούχων από το 

νωνικής Πρόνοιας. Σε δύο (2) περιπτώσεις υπάρχει μόνο το Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του 

Παραχωρητηρίου και στους υπόλοιπους οχτώ (8) δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό 

στοιχείο, ενώ ο αριθμός του παραχωρητηρίου προκύπτει από τα εξωτερικά στοιχεία του 

φακέλου. Σε όσους έχουν ξοφλήσει - το διάστημα από το 1932 μέχρι το 1943

οίκημα που έχουν λάβει εξ ολοκλήρου, τους χορηγείται από την Ε.Τ.Ε.

Τίτλος Κυριότητας. Από το 1953 έως το έτος 1970 προσκομίζεται στους 

ιδιοκτήτες των κατοικιών Παραχωρητήριο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την 

καταγραφή και ανάλυση του Αρχείου της Πρόνοιας. Είναι σαφές πως η χορήγηση 

Παραχωρητηρίου ή Τίτλου Κυριότητας αντίστοιχα, είναι αποτέλεσμα του χρόνου 

ς του οικήματος από τους οφειλέτες.   

Μορφή αποκατάστασης 

 Συχνότητα % 

33 59,0 

23 41,0 

56 100,0 

Μορφή αποκατάστασης 

Αυτοστέγαση Εργαλάβοι

33

23

Μορφή αποκατάστασης

Παραχωρητήριο και οι υπόλοιπες δεκαοχτώ 

(18) Τίτλο Κυριότητας από την Α.Τ.Ε..  Στην πρώτη περίπτωση, των τριάντα οχτώ (38) 

διακρίνουμε τρεις  κατηγορίες. Σε 

φακέλους υπάρχει ως έγγραφο το Παραχωρητήριο, ενώ σε δώδεκα (12) 

απ΄ αυτούς το μοναδικό τεκμήριο είναι η απόδειξη παραλαβής των Δικαιούχων από το 

νωνικής Πρόνοιας. Σε δύο (2) περιπτώσεις υπάρχει μόνο το Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του 

Παραχωρητηρίου και στους υπόλοιπους οχτώ (8) δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό 

ροκύπτει από τα εξωτερικά στοιχεία του 

το διάστημα από το 1932 μέχρι το 1943 - το 

οίκημα που έχουν λάβει εξ ολοκλήρου, τους χορηγείται από την Ε.Τ.Ε. - κατόπιν 

ροσκομίζεται στους 

ιδιοκτήτες των κατοικιών Παραχωρητήριο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την 

καταγραφή και ανάλυση του Αρχείου της Πρόνοιας. Είναι σαφές πως η χορήγηση 

Παραχωρητηρίου ή Τίτλου Κυριότητας αντίστοιχα, είναι αποτέλεσμα του χρόνου 
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Για τη στέγαση του αγροτικού προσφυγικού πληθυσμού τηρήθηκε το σύστημα της 

ανέγερσης των οικιών με εργολαβία ή με αυτεπιστασία. Στα πλαίσια της πρώτης την 

ευθύνη της κατασκευής των οικημάτων είχε η ΕΑΠ, ενώ στα πλαίσια της δεύτερης η 

ανέγερση γινόταν από τους ίδιους τους πρόσφυγες με οικοδομικά υλικά, τα οποία τους 

χορηγούσε το κράτος. Τα οικήματα αποτελούνταν από δύο δωμάτια, μία αποθήκη και 

έναν στάβλο. Η εξόφληση της αξίας του παραχωρούμενου κλήρου γινόταν με δόσεις. 

Αρχικά παραχωρούνταν στους κληρούχους τίτλος απλής κατοχής, ο οποίος ωστόσο 

μετά την αποπληρωμή του χρέους, γινόταν τίτλος πλήρους κυριότητας. Μετά τη 

διάλυση της ΕΑΠ, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική 

Τράπεζα229. 

Για τη στέγαση των αστών προσφύγων δημιουργήθηκαν Συνοικισμοί με επέκταση των 

πόλεων στις οποίες εγκαταστάθηκαν προσωρινά. Προτιμήθηκε το σύστημα της 

ανέγερσης μικρών κατοικιών, μονοώροφων ή διώροφων, με ένα ή δύο δωμάτια, 

κουζίνα και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους. Το κράτος ή η ΕΑΠ ανέθεταν την 

ανέγερση των συνοικισμών σε εργολάβους. Κάποιοι συνοικισμοί έγιναν με το σύστημα 

της αυτοστέγασης, όπου το κράτος ή η ΕΑΠ φρόντιζαν να εφοδιάζουν τους πρόσφυγες 

με τα απαραίτητα μέσα για να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα σπίτια τους. Τα οικήματα 

ήταν ομοιόμορφα, ελαφρά διαφοροποιημένα ως προς το εμβαδόν, την ποιότητα 

κατασκευής και τη λειτουργικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις ιδρύθηκαν οικοδομικοί 

συνεταιρισμοί και χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές οικογένειες για την 

στέγασή τους 230 . Η ενθάρρυνση ομαδικής ανοικοδόμησης μέσω Οικοδομικών 

Συνεταιρισμών έγινε δυνατή με το Νόμο 3875/1929 «Περί συστάσεως Οικοδομικών 

Συνεταιρισμών Αστών Προσφύγων». Υπήρχε και η κατηγορία εκείνων που ήταν 

εύποροι και είχαν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν μόνοι τους στέγη 

αγοράζοντας ή νοικιάζοντας κατοικία στις πόλεις και να αναμειχθούν με τους γηγενείς. 

Στην περίπτωση της Φλώρινας η έρευνα έδειξε ότι στους Συνοικισμούς που στήθηκαν 

για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των προσφύγων χρησιμοποιήθηκαν και οι 

δύο τρόποι. Πιο συγκεκριμένα ο  Α΄ Αστικός Συνοικισμός, του οποίου η σύσταση 

                                                           
229 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σ. 30 

230 Β. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-

1930, Αθήνα 1984, σ. 268 
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ξεκίνησε αργότερα και αφορούσε τριάντα πέντε (35) οικήματα, ήταν εργολαβία του Αθ. 

Κωνσταντίνου. Οι εξήντα δύο (62) κατοικίες του Α΄ Αστικού Προσφυγικού 

Συνοικισμού έγιναν με το σύστημα της αυτοστέγασης, ενώ τα τριάντα (30) οικήματα 

του Β΄ Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού ήταν εργολαβία του κ. Αναγνωστόπουλου. 

Την περάτωση των είκοσι (20) οικημάτων του Γ΄ Αστικού Συνοικισμού ανέλαβε ο 

εργολάβος Αποστολόπουλος και τέλος τα είκοσι (20) οικήματα του Δ΄ Κρατικού 

Συνοικισμού ο εργολάβος Κοσματόπουλος. 

Συνολικά το 59% των προσφύγων που έτυχαν αστικής αποκατάστασης στην πόλη της 

Φλώρινας αυτοστεγάστηκε, ενώ το 41% του εγκαταστάθηκε σε σπίτια τα οποία είχαν 

κατασκευαστεί από εργολάβο.  
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Συγκεντρωτικός πίνακας αστικής αποκατάστασης προσφύγων Κιουταχειωτών στη Φλώρινα 

 

Συνοικισμός 
Αριθμός 

οικημάτων 

Έτος 

σύσταση

ς του 

οικισμού 

Εργολάβος 

Τρόπος 

απόκτησης 

κατοικίας 

Φορέας 

παραχώρησης του 

οικήματος 

Αριθμός 

Διατάγματο

ς 

Οδοί 

Είδος 

εγκατάστασ

ης 

Αριθμό

ς 

οικογεν

ειών 

Τίμημα 

οικοπέδου 

ανά 

τετραγωνικ

ό 

Α΄Αστικός 
Συνοικισμός  

35 
Μετά το 
1922 

Κωνσταντίνου 

Κατάθεση 
εγγύησης 
1/10, 1/15, 
1/20 

Ανταλλάξιμη 
περιουσία που 
εξαγοράστηκε από 
την ΕΤΕ 

4534/56 

Λεωφόρος 
Νίκης-
Τραπεζούντας 
και Ολυμπιάδος 

Εργολαβία 14 3  

Α΄Αστικός 
Προσφυγικός 
Συνοικισμός- 
Πρώην ΕΑΠ 
Ζώνη Α’Β’Γ’ 

62 
(35+15+12) 

1928  

Οικόπεδο επί 
μισθώσει, 
στο οποίο 
έχτιζαν οι 
ίδιοι με 
δάνειο από 
την ΑΤΕ 

Ανταλλάξιμη 
περιουσία που 
εξαγοράστηκε από 
την ΕΤΕ-
Δημοσίου-δυνάμει 
συμβολαιογραφικώ
ν πράξεων 

4448/53 
Λεωφόρος 
νίκης-Καραβίτη 
και Ολυμπιάδος 

Αυτοστέγασ
η 

30 
Α΄4.50 
Β΄3,90 
Γ΄2,20 

Β΄Αστικός 
Προσφυγικός 
Συνοικισμός 

30+ 1 
οικόπεδο 

 
1928 

Αναγνωστόπου
λος 

1/10 ή 1/20 
και κάποιοι 
δωρεάν για 
ένα χρόνο 

Ανταλλάξιμη 
περιουσία που 
εξαγοράστηκε από 
την Ε.Τ.Ε. 

4528/56 

Αρριανού-
Κοζάνης-
Λ.Νίκης και 
Μακεδονομάχω
ν  

Εργολαβία 7 8 

Γ΄Αστικός 
Προσφυγικός 
Συνοικισμός 

20 
1931-
1934 

Αποστολόπουλ
ος 

2% επί της 
αξίας, πρώτη 
μηνιαία δόση 
και 1/20 
εγγύηση 

Ανταλλάξιμη 
περιουσία που 
εξαγοράστηκε από 
την Ε.Τ.Ε (αγόρασε 
ο Δήμος από την 
Ε.Τ.Ε.) 

4528/56 

Ολυμπιάδος-Ι. 
Καραβίτη-
Κιουταχείας και 
Σ. Κοντογούρη 

Εργολαβία 1 
Δεν 

υπάρχουν 
στοιχέι 

Δ΄Κρατικός 
Συνοικισμός 

20 1937 
Κοσματόπουλο
ς 

Εγγύηση 
1/10 στην 
ΑΤΕ 

Ανταλλάξιμη 
περιουσία που 
εξαγοράστηκε από 
την Ε.Τ.Ε. 
 

4526/56 

Ολυμπιάδος-
κοντά στην  
πλατείας 
Ηρώων και στις 
σημερινές 
Εργατικές 
κατοικίες 

Εργολαβία 4 
Δεν 

υπάρχουν 
στοιχεία 
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8.4 Συμπεράσματα με βάση τα γραφήματα 

Στο σύνολο των εξακοσίων εξήντα εννέα (669) εγγεγραμμένων στο Μητρώο, το 47% 

των προσφύγων είναι άνδρες, ενώ το 53% γυναίκες. Σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών 

απουσιάζει ο άνδρας, γεγονός που ερμηνεύεται από το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

του ανδρικού πληθυσμού κρατήθηκαν ως όμηροι, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους στα 

τάγματα εργασίας, στα «αμελέ ταμπουρού», στο εσωτερικό της Μ. Ασίας. Επίσης ο 

αριθμός των νεαρότερων σε ηλικία ατόμων υπερτερεί σε σχέση με τον αριθμό των 

μεγαλύτερων. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας  φαίνεται πως δεν επιβίωναν, καθώς οι 

μολυσματικές ασθένειες, οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, τα προβλήματα 

στην ύδρευση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πρόσφυγες υποσιτίζονταν, ήταν 

επιβαρυντικοί παράγοντες για τους πρόσφυγες μεγαλύτερης ηλικίας που ήταν ιδιαίτερα 

ευάλωτοι στις ασθένειες και εμφάνιζαν ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας  

σαφώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα των νεαρότερων σε ηλικία ατόμων.   

Κατά την στατιστική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στη σύσταση των 

οικογενειών, προέκυψαν τα εξής: πενήντα τέσσερις (54) από τις εκατόν ογδόντα (180) 

οικογένειες είναι μονογονεϊκές. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μητέρες, 

οι οποίες, λόγω απώλειας του πατέρα, αναγκάζονται να συντηρούν μόνες τους τις 

οικογένειές τους σε αντίξοες συνθήκες. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων κατάφερε να διατηρήσει την εργασιακή του 

ιδιότητα, με δυσμενέστερους συνήθως όρους και εισοδήματα, αλλά και αρκετοί από 

αυτούς αναγκάστηκαν να γίνουν μικροεπαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών 

καταστημάτων ή εργαστηρίων. 

Γεγονός αποδεδειγμένο αποτελεί η άποψη ότι η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε 

τη βιοτεχνία της ταπητουργίας με νέο, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και με τη δράση 

ανθρώπων με επιχειρηματικές ικανότητες, που «έφερναν» την εμπειρία τους από τις 

ιδιαίτερες πατρίδες τους. 

Επιπλέον η άφιξη των προσφύγων επέδρασε στην ένταξη και των γυναικών στην μέχρι 

τότε ανδροκρατούμενη εργατική τάξη. Συγκεκριμένα με βάση το Μητρώο, στον τομέα 

της ταπητουργίας απασχολήθηκαν πολλές εργάτριες (22%) στην πόλη της Φλώρινας. 

Φαίνεται πως η οικονομική δυσχέρεια των πρώτων χρόνων μετά την εγκατάσταση και η 

ανάγκη κάποιων οικογενειών για επιβίωση συμβάλλει στην ένταξη και των γυναικών 

στον παραγωγικό τομέα, αλλά και στην ώθηση - σε μεμονωμένες περιπτώσεις - στην 
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παιδική εργασία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη αυτή είναι το μεγάλο ποσοστό των γυναικών, που όταν 

εγκαθίστανται στη Φλώρινα βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας. Ο λόγος αυτός τις 

αναγκάζει να συμμετέχουν ενεργά στο εργατικό δυναμικό. Στη βιοτεχνία ταπητουργίας 

του κ. Πέτρου Παπαδόπουλου αναφέρεται πως εργάζονταν περισσότερες από εκατό 

(100) γυναίκες, όλες πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. 

Είναι γεγονός ότι τα επαγγέλματα των προσφύγων τόσο πριν στη Κιουτάχεια,  όσο και 

μετά την εγκατάστασή τους στη Φλώρινα ήταν και παραμένουν αστικά. Καθώς όμως 

αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας στα αστικά επαγγέλματα, αρκετοί από αυτούς 

επιδιώκουν αγροτική αποκατάσταση, έχοντας την πεποίθηση ότι σε κάθε περίπτωση η 

αγροτική αποκατάσταση θα συνέβαλε στην οικονομική τους αυτονόμηση. Για τον λόγο 

αυτό μέχρι και το 1953 αιτούνται με έγγραφα προς το Υπουργείο Γεωργίας να 

αποκατασταθούν αγροτικά, αφού - όπως ισχυρίζονται - η επιβίωσή τους είναι αδύνατη, 

εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η πληθυσμιακή 

ομάδα των Κιουταχειωτών εντάχθηκε ομαλά στον παραγωγικό ιστό της πόλης, όπως 

επίσης αποτελεί πραγματικό γεγονός το ότι οι πρόσφυγες αναζητούν τρόπους επιβίωσης 

σε επαγγελματικούς κλάδους και σε δραστηριότητες ανάλογες με τις προγενέστερες 

ασχολίες τους. 

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό της ανεργίας, το 

οποίο αγγίζει το 27%. Σε μια μικρή πόλη, όπως η Φλώρινα, χωρίς ανεπτυγμένη 

βιομηχανία-βιοτεχνία, η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών 

αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας φαίνεται πως ήταν και η 

κύρια αιτία αναχώρησης των εβδομήντα (70) οικογενειών από την πόλη της Φλώρινας 

και η εγκατάστασή τους σε περιοχές, όπου υπάρχει εργασία. Έτσι εξηγείται και το 

μόνιμο και συνεχές αίτημά τους να τους παραχωρηθεί γη για να αποκατασταθούν 

αγροτικά ως «αστογεωργοί». 

Η εγκατάσταση ενός μεγάλου ποσοστού από τους πρόσφυγες στο Νομό Έβρου και 

Καβάλας ήταν αποτέλεσμα της δυνατότητας που υπήρχε για άμεση αποκατάσταση, 

λόγω της ύπαρξης γης, αλλά και ικανού χώρου στέγασης. Ένας ακόμη σημαντικός 

λόγος ήταν η γεωγραφική εγγύτητα στην ιδιαίτερη πατρίδα, αφού για πολλά χρόνια 

υπήρχε η προσδοκία του επαναπατρισμού.  
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Από τις εκατόν εξήντα εννέα (169) οικογένειες, στις οποίες αναγράφεται η χρονολογία 

έλευσης, οι εκατόν σαράντα (140) ήρθαν το 1922.  Σύμφωνα με τις προφορικές 

μαρτυρίες και με βάση τις βιβλιογραφικές πηγές, οι Έλληνες της Κιουτάχειας φαίνεται 

πως αποχωρούν τον Αύγουστο του 1922, με την λήξη του μικρασιατικού πολέμου και 

την υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, στην 

Καλαμαριά, και ύστερα από λίγες μέρες μπαίνουν στην αμαξοστοιχία που θα τους 

φέρει στην πόλη της Φλώρινας. 

Συνολικά το 59% των προσφύγων που έτυχαν αστικής αποκατάστασης στην πόλη της 

Φλώινας αυτοστεγάστηκε, ενώ το 41% εγκαταστάθηκε σε σπίτια τα οποία είχαν 

κατασκευαστεί από εργολάβο. Οι προσφυγικοί Συνοικισμοί, στους οποίους 

στεγάστηκαν πρόσφυγες από την πόλη της Κιουτάχειας, κατασκευάζονται το διάστημα 

1922-1937. Τότε τυπικά ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των Κιουταχειωτών 

προσφύγων, αυτών δηλαδή που κατάφεραν να αποκτήσουν κατοικία. Την ανέγερση 

των τεσσάρων από τους πέντε Συνοικισμούς ανέλαβαν εργολάβοι, ενώ ένας μόνο, ο Α΄ 

Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός έγινε με το σύστημα της αυτοστέγασης. 

Είναι εμφανές επίσης ότι δεν υπάρχει χρονολογική ταύτιση ανάμεσα στο έτος  

εγκατάστασης στους συνοικισμούς - 1922, 1928, 1934, 1937 αντίστοιχα - και στην 

παραχώρηση των τίτλων ιδιοκτησίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τίτλων ιδιοκτησίας 

προσκομίζεται στους δικαιούχους το διάστημα από το 1940+ μέχρι το 1960+, όταν 

έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες και έχουν τηρηθεί όλες οι 

νόμιμες διαδικασίες.  
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9. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα που σχετίζονται με την άφιξη 

των προσφύγων  

Α. Σε εθνικό επίπεδο  

• Η καταστροφή του 1922 μετέβαλε τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς 

υπολογίζεται ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στο ελληνικό 

κράτος 1.230.000 Έλληνες χριστιανοί και 45.000 Αρμένιοι πρόσφυγες. Στη θέση 

τους, 610.000 μουσουλμάνοι που κατοικούσαν στην Ελλάδα, αποχώρησαν για την 

Τουρκία.  Το προσφυγικό αυτό κύμα ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες και τα δεδομένα 

της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

• Η άφιξη των προσφύγων λειτούργησε καταλυτικά στη δυναμική της ελληνικής 

κοινωνίας, φέρνοντας σταθερότητα και ασφάλεια στη Μακεδονία, η οποία για 

μεγάλο διάστημα αποτέλεσε το επίκεντρο εθνικών συγκρούσεων. 

• Με την άφιξη των προσφύγων αλλάζει ο εθνικός χαρακτήρας, ταυτοποιείται και 

ολοκληρώνεται ο ελληνισμός της Μακεδονίας. Ο παράγοντας αυτός  συνέβαλε 

στην επίτευξη της μόνιμης ειρήνης σε μία περιοχή, η οποία κατά τη διάρκεια του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε πεδίο μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

• Ήδη, το 1923 και το 1924, οι θάνατοι από τις αρρώστιες - μάστιγες της εποχής, τη 

φυματίωση και την ελονοσία, πολλαπλασιάστηκαν, κάνοντας αναγκαίες και 

επείγουσες τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Η αντίδραση του κρατικού 

μηχανισμού ήταν μάλλον επαρκής σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. 

• Ο κρατικός μηχανισμός αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το μόνο κεφάλαιο που 

ουσιαστικά διέθετε: τις μουσουλμανικές περιουσίες που υπολογίζονταν σε πέντε ως 

δέκα δισεκατομμύρια δραχμές. Αλλά και η εξωτερική βοήθεια λειτούργησε 

συμπληρωματικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

• Η συγκρότηση της ΕΑΠ και η συμβολή της στην αγροτική και αστική 

αποκατάσταση των προσφύγων είναι αδιαμφισβήτητα έργο μεγάλης σημασίας.   

• Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και στη 

Θράκη εξαιτίας της ύπαρξης διαθέσιμων μουσουλμανικών γαιών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση του ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που συνέβαλε στην 

ομογενοποίησή του. 
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Β. Σε τοπικό επίπεδο 

Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην περιοχή σε οικονομικό, κοινωνικοπολιτικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Συγκεκριμένα:   

• ήταν σημαντική η συμβολή των προσφύγων στον οικονομικό τομέα, καθώς οι 

πρόσφυγες αποτέλεσαν ένα νέο εργατικό δυναμικό    

• οι πρόσφυγες από την Κιουτάχεια αποκαταστάθηκαν αστικά, με αποτέλεσμα να 

συμβάλουν στη διαμόρφωση του αστικού πυρήνα της πόλης 

• πραγματοποιήθηκε σωματειακή οργάνωση μέσω του Συλλόγου  Κιουταχειωτών 

και Μικρασιατών «Ο Άγιος Μηνάς»,  που ιδρύεται το1925 

• διαμορφώθηκε ένα νέο πλέγμα σχέσεων μεταξύ προσφύγων και γηγενών, χωρίς 

έντονες ωστόσο αντιπαραθέσεις 

• επιτεύχθηκε έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα μετά την έλευση των προσφύγων, 

καθώς ιδρύονται νέα σχολεία, αλλά και το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων 

Φλώρινας με σκοπό την Εθνική διαπαιδαγώγηση των ορφανών, άπορων 

προσφυγόπουλων  

• οι πρόσφυγες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στην 

περιοχή, καθώς ασπάζονταν στην πλειοψηφία τους το Βενιζελισμό. 

Στον επίλογο της παρούσας διπλωματικής εγασίας θα ήθελα να μου επιτραπεί η 

παράθεση ενός αποσπάσματος από τον πρόλογο του  Λάζαρου Δ. Εφραίμογλου, 

Πρόεδρου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο βιβλίο «Πέρα από την 

καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»: 

«Κατατρεγμένοι, άρρωστοι, σημαδεμένοι από το χαμό των πατρίδων και των οικείων 

τους, οι Μικρασιάτες κατέφθασαν στην Ελλάδα. Όμως η προσφυγική στρατιά του ενάμισι 

εκατομμυρίου ψυχών, που αποβιβάστηκε στα ελληνικά λιμάνια τα τραγικά χρόνια του 

1922-1925, αν και απογυμνωμένη από τις περιουσίες της, δεν ήρθε με άδεια χέρια στη 

νέα της εστία. Ο μικρασιατικός Ελληνισμός έφερε μαζί του μνήμες ιστορίας και 

πολιτισμού αιώνων, γνώσεις και δεξιότητες στη γεωργία και τη βιομηχανία, δίψα για 

επιβίωση και προκοπή. Η προίκα του παρελθόντος έγινε ελπίδα για το παρόν και υποθήκη 

για το μέλλον. Οι πρόσφυγες μπόλιασαν ευεργετικά την κοινωνία, την οικονομία και το 
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πολιτισμό του ελληνικού κράτους, ζυμώθηκαν αδιάσπαστα με τις πραγματικότητες των 

νέων τους πατρίδων και σφράγισαν ανεξίτηλα τη μετέπειτα πορεία τους231». 

 

Περιορισμοί της έρευνας  

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως συμβαίνει 

σε κάθε επιστημονική μελέτη και οι περιορισμοί αυτοί οφείλονται στην δυνατότητα 

κυρίως επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των πηγών, στην επιλογή του τρόπου ερμηνείας 

τους αλλά και στις σκοπιμότητες που αυτές μπορεί να εξυπηρετούν, καθώς οι 

περισσότερες από αυτές βασίζονται στις μαρτυρίες προσώπων, που, όπως είναι φυσικό 

επηρεάζονται κάθε φορά από τις προσωπικές, αλλά και από τις γενικές 

κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και της εποχής στις οποίες 

ζουν και διαμορφώνουν απόψεις. 

 Έχοντας, λοιπόν, ως αρχή την πεποίθηση ότι οι πηγές είναι διαμεσολαβημένες, 

οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τις παραμέτρους εκείνες που καθορίζουν το ιστορικό 

πλαίσιο αλλά και τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

δημιουργήθηκε όλο αυτό το αρχειακό υλικό στο οποίο βασίστηκε η παρούσα διατριβή. 

Το αρχείο του Συλλόγου «Ο Άγιος Μηνάς» αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό 

τεκμήριο στα χέρια του κάθε ερευνητή, καθώς παρέχει πολλές πληροφορίες για τις 

αποφάσεις και τις ενέργειες των ανθρώπων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αποτελεί 

ωστόσο υλικό, που μπορεί να μας δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και 

προβληματισμούς. Ενδεικτικά να αναφερθώ στις πολιτικές ζυμώσεις, που φαίνεται πως 

λαμβάνουν χώρα στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες είναι 

προφανές ότι ενώ αρχικά στηρίζουν την κυβέρνηση του Πάγκαλου, στην πορεία 

τάσσονται υπέρ του κόμματος των Φιλελευθέρων, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη 

ομοφωνία ανάμεσα στα μέλη, ως προς τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και είναι μια 

ιδιαίτερα ταραγμένη πολιτική περίοδος με βραχύβιες και επισφαλείς κυβερνήσεις, η 

οποία χαρακτηρίζει όλο αυτό το χρονικό πλαίσιο. Καταγράφονται μάλιστα παραιτήσεις 

μελών του Συλλόγου, γεγονός που αποδεικνύει και την ύπαρξη έντονων 

αντιπαραθέσεων. Στο σημείο αυτό διατηρούμε επιφυλάξεις για τις προθέσεις του 

γράφοντος των πρακτικών, αλλά και για το όριο που του επιτρέπεται να καταγράφει 

                                                           
231 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, Αθήνα 2003, σ.11 
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στα χειρόγραφα τις μεταξύ τους αντιθέσεις και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, καθώς 

μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει διαπιστωμένη ελευθερία έκφρασης. 

Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

οι εκάστοτε  πράξεις και αποφάσεις λαμβάνουν χώρα και να στεκόμαστε κριτικά 

απέναντι στις πληροφορίες που προκύπτουν απ΄αυτές. 

Συνεπώς σε πρώτη φάση αξιολογήθηκε η αυθεντικότητα των πηγών, καθώς  

διασταυρώθηκαν με βάση το πρωτόκολλο του Συλλόγου «Ο Άγιος Μηνάς» όλα τα 

έγγραφα, οι ημερομηνίες τους, η  προέλευση και η ακρίβεια τους, καθώς και η 

γνησιότητα των υπογραφών, διαδικασία η οποία προϋποθέτει, βέβαια, ερμηνευτικές 

δεξιότητες, εργαλείο απαραίτητο για την κατανόηση του παρελθόντος. 

Στη περίπτωση της έρευνας στο Αρχείο της Πρόνοιας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 

παρακάτω παράμετρος: είναι πολύ πιθανό οι φάκελοι κάποιων δικαιούχων να έχουν 

χαθεί, είτε κατά τη μεταφορά του Αρχείου από την Πρόνοια στη Διεύθυνση Υγείας, 

όπου φυλάσσονται, είτε και μετέπειτα. Διατηρούμε λοιπόν την επιφύλαξη ότι ο αριθμός 

των οικογενειών που αποκαταστάθηκαν αστικά μπορεί να ήταν ως ένα βαθμό 

μεγαλύτερος.  

Η συγκεκριμένη έρευνα, που διερευνά και αναδεικνύει την αποκατάσταση των αστών 

προσφύγων από την Κιουτάχεια, περιορίζεται μόνο στην πόλη της Φλώρινας. Η 

διαπραγμάτευση του ζητήματος της αποκατάστασης έγινε με τα εργαλεία της 

μικροϊστορικής ανάλυσης, αφού η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τοπική κλίμακα,  

εστιάζοντας γεωγραφικά σε ένα μικρό κομμάτι του ελλαδικού χώρου. Τα 

αποτελέσματά της αντικατοπτρίζουν την έρευνα του αρχείου της πρόνοιας στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορούν λοιπόν σε καμία  περίπτωση να γενικευτούν, ή να 

χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή και την διατύπωση καθολικών συμπερασμάτων που 

θα αφορούν στην αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας, για το πώς λειτούργησε η 

αποκατάσταση στο ευρύτερο νεοελληνικό κράτος.  

Στο σημείο αυτό ευελπιστώ ότι δεν παρερμήνευσα κάποιο στοιχείο, προσπάθησα 

αντίθετα να αναλύσω τα γεγονότα, έχοντας ως γνώμονα το ιστορικό πλαίσιο, αλλά και 

την πολύτιμη γνώση και εμπειρία της επόπτριας της διπλωματικής μου εργασίας, της κ. 

Ηλιάδου-Τάχου Σοφίας. Η καθοδήγηση και η υποστήριξή της στην πορεία όλης της 

έρευνας είναι  πραγματικά ανεκτίμητη.  
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Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση  

Αναμφισβήτητα, ένα τόσο ευρύ θέμα, όπως αυτό της αποκατάστασης των αστών 

προσφύγων από την Κιουτάχεια δεν μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο μιας 

διπλωματικής εργασίας. Αντίθετα αναδεικνύει την ανάγκη διεξαγωγής εκτενέστερης 

έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι διαπιστώσεις που 

προέκυψαν από την παρούσα μελέτη και να δοθούν και να διερευνηθούν και άλλες 

προτάσεις 

Πολλές παράμετροι θα μπορούσαν να εξεταστούν επιπλέον. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

συγκριθούν τα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών Νομών, ώστε να εντοπιστούν οι μεταξύ 

τους ομοιότητες και διαφορές, σε ότι αφορά την αποκατάσταση, την πορεία ένταξης 

στο κοινωνικόοικονομικό πλαίσιο, αλλά και τις δράσεις της συγκεκριμένης 

προσφυγικής ομάδας από την Κιουτάχεια της Μ. Ασίας. 

Επίσης ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια αντίστοιχη έρευνα, η οποία θα εξέταζε σε βάθος 

χρόνου, την ένταξη των προσφύγων Κιουταχειωτών στην κοινωνία της Φλώρινας, τις 

αντιπαραθέσεις με τους γηγενείς και την χρονολογία πραγματοποίησης μικτών γάμων, 

την επαγγελματική τους ανέλιξη, την παρουσία  Κιουταχειωτών στις εκπαιδευτικές 

δομές της πόλης, την ανάμειξή τους στα πολιτικά δρώμενα καθώς και την πιθανή 

ανάδειξή τους σε αξιώματα και θέσεις ευθύνης στην τοπική κοινωνία και το 

συγκεκριμένο έργο που προσέφεραν από τις θέσεις αυτές. Στην ίδια ακριβώς λογική θα 

μπορούσε η έρευνα να επεκταθεί και στον υπόλοιπο Νομό, εξετάζοντας και άλλες 

παραμέτρους σχετικές με την συσσωμάτωσή τους. 

Σημαντική θα ήταν επίσης η έρευνα και καταγραφή του συνολικού αριθμού των 

Μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν στη Φλώρινα 

αλλά και σε ολόκληρο το Νομό, μετά το 1922, μέσα από το αρχείο της Πρόνοιας, αφού 

στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται η αποκατάσταση των προσφύγων μόνο από την 

πόλη της Κιουτάχειας. Θα ήταν χρήσιμο επίσης η μελέτη αυτή να αξιοποιηθεί και από 

κάποιον άλλο ερευνητή, καθώς αυτό θα επέτρεπε την διεξαγωγή πιο γενικευμένων 

συμπερασμάτων, αναφορικά με τη διαδικασία και το ποσοστό ικανοποίησης του 

αιτήματος των προσφύγων για στέγαση. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία, η συγκεκριμένη εργασία να 

αποτελέσει έναυσμα και αφορμή για μελλοντικές έρευνες, που θα καλύψουν 
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μεγαλύτερη γεωγραφικά περιοχή, και έξω από τα όρια του Νομού Φλώρινας, και θα 

αποτυπώσουν πληρέστερα την διαδικασία της ένταξης.  
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Κιουταχειώτες που έγιναν γνωστοί για την δράση τους  

1. O καλλιτέχνης Μηνάς Αβραμίδης
232

 

Ο Μηνάς Αβραμίδης γεννήθηκε στην Κιουτάχεια 

της Μ. Ασίας το 1877, όπου και έζησε ως τη 

Μικρασιατική καταστροφή. 

Οι γραμματικές του γνώσεις δεν ξεπερνούσαν τις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Στο 

πρώτο βιοποριστικό του επάγγελμα, του 

λιθοξόου, διδάχτηκε να δουλεύει το πιο σκληρό 

υλικό, την πέτρα. Είναι άγνωστο πότε 

καταπιάστηκε με το μαλακό και εύπλαστο υλικό, 

τον πηλό, και πού μαθήτεψε. 

Γραπτές πηγές αναφέρουν ότι στην Κιουτάχεια-

κεραμικό κέντρο από αιώνες-η αγγειοπλαστική τέχνη εξακολουθούσε τον εικοστό 

αιώνα να ασκείται από χριστιανούς. Ανάμεσά τους το εργαστήρι του Μηνά Αβραμίδη, 

που ήταν ο πιο καταξιωμένος τεχνίτης, ιδιαίτερα στην τέχνη της διακοσμητικής. Το 

1923 προσλαμβάνεται από τον ιδρυτή της κεραμικής βιοτεχνίας του Νέου Φαλήρου 

'ΚΙΟΥΤΑΧΙΑ' Μηνά Πεσμαζόγλου, ως αρχιτεχνίτης. Την οργανώνει, δουλεύει σκληρά 

δυο χρόνια αλλά απογοητευμένος, επειδή εκμεταλλεύονταν την πείρα του χωρίς την 

ανάλογη αμοιβή, την εγκαταλείπει και φεύγει από την Αθήνα για τη Φλώρινα. 

Κατοικούν σ' ένα προσφυγικό σπίτι, στην οδό Ηπείρου. Εκεί βρίσκει κατάλληλα 

χώματα, κτίζει καμίνι και πλάθει αγγεία καθημερινής χρήσης αλλά και ολόγλυφα 

περιστέρια και λιοντάρια σε καλούπια, για διακοσμητικά. Η έγχρωμη φρίζα από 

εντοιχισμένα πλακάκια που κοσμούν το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στη Φλώρινα, 

είναι δικό του έργο αλλά πιθανόν μεταγενέστερο. 

 

 

 

                                                           
232 Από την βιογραφία του Μηνά Αβραμίδη που εμπεριέχεται στον κατάλογο της έκθεσης με θέμα «Ο 

θαυμαστός κόσμος του Μηνά Αβραμίδη», ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΕ΄, Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο 

Μακεδονίας 
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2. Ο Μακεδονομάχος Ιωάννης Ιωαννίδης 

 

Ο Ιωάννης Ιωαννίδης, είναι γέννημα της Κιουτάχειας. Τα λιγοστά ιστορικά στοιχεία 

δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τη ζωή του, γνωρίζουμε όμως ότι 

είχε την τύχη να μεγαλώσει σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής προόδου της 

Ελληνικής κοινότητας της Κιουτάχειας και εντυπωσιακής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτηρίων της. Υπήρξε μαθητής του άξιου δάσκαλου του Γένους Χρήστου 

Τουργούτη, στον οποίο οφείλει πολλά η Κιουτάχεια. Το 1902, ο Ιωαννίδης ήταν ακόμη 

μαθητής στην αστική σχολή, όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκε την Κιουτάχεια 

προσκεκλημένος από τον Φουάτ  Πασά, που ήταν Τουρκοκρητικός και μιλούσε 

άπταιστα την Ελληνική. Οι Κιουταχειώτες δεν είχαν ξαναδεί εύζωνα και 

εντυπωσιάστηκαν. «Πανζουρλισμόν προεκάλεσεν εις τους μαθητάς της αστικής σχολής η 

παρουσία του καβάση με την ευζωνικήν του στολήν ως εκπροσώπου των αγωνιστών του 

1821» γράφει ο Σάββας Εφραιμίδης233. 

Τον Αύγουστο του 1904, η Δημογεροντία της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της 

Κιουτάχειας, αποφάσισε να στείλει 10 άριστους απόφοιτους της αστικής Σχολής, να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ονομαστά σχολεία της εποχής, με σκοπό να 

επιστρέψουν ως δάσκαλοι στα εκπαιδευτήρια της κοινότητας. Μεταξύ αυτών, ήταν και 

ο Ιωάννης Ιωαννίδης, που εστάλη στο τετρατάξιο Γυμνάσιο Τσοτυλίου. Στη Μακεδονία 

ο Ιωαννίδης έζησε όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα του Μακεδονικού αγώνα, που είχε 

πια φουντώσει και ενθουσιάστηκε. Έτσι τον Σεπτέμβρη του 1905, σε ηλικία μόλις 17 

ετών, εγκαταλείπει τα μαθητικά θρανία και κατατάσσεται στην ανταρτική ομάδα του 

                                                           
233 Σ. Εφραιμίδης, ό.π. σσ. 240-241 
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Κρητικού οπλαρχηγού Γεώργιου Σκαλίδη. Το σώμα του Σκαλίδη έδρασε στην περιοχή 

του Μοριχόβου, που ανήκει σήμερα στη FYROM και είναι η περιοχή βόρεια από τον 

Σκοπό και το Καϊμακτσαλάν. O Σκαλίδης υπήρξε εξαιρετικά γενναίος, παράτολμος, 

φιλότιμος αλλά και απείθαρχος, με αποτέλεσμα το Κέντρο Μοναστηρίου που ήταν 

υπεύθυνο για την περιοχή, να τον αποκηρύξει, μαζί με τον επίσης Κρητικό οπλαρχηγό 

Νικολούδης. 

 

3. Ο καλλιτέχνης Θανάσης Μινόπουλος 

Ο Θανάσης Μηνόπουλος γεννήθηκε το 1931 στη Φλώρινα. Οι γονείς του ήταν 

πρόσφυγες από την πόλη της Κιουτάχειας. Από το 1952 μέχρι το 1958 φοιτά στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με δάσκαλο τον Μ. Τόμπρο. Με 

υποτροφία της τουρκικής Κυβέρνησης τα έτη 1961-1962 σπουδάζει στην Ακαδημία 

Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης. Το 1968 παρακολουθεί μαθήματα τεχνικής 

στη γλυπτική σε μάρμαρο  στη Ζυρίχη και το 1975 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών  στη 

Βιέννη. Συνεργάστηκε με την Επιτροπή Ανεγέρσεως Ανδριάντων της οποίας πρόεδρος 

ήταν ο Γ. Μόδης, εκτελώντας πολλά έργα. Το 1961 κερδίζει  στο διαγωνισμό για το 

μνημείο στο Ανταρτικό Φλώρινας.Το 1966 παίρνει το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο 

και Παγκύπριο διαγωνισμό που προκήρυξε η κυπριακή κυβέρνηση για τη φιλοτέχνηση 

του μνημείου του Μιχαλάκη Καραολή. 

Ως καθηγητής Καλλιτεχνικών υπηρέτησε στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία 

της Θεσσαλονίκης και στον «Ευκλείδη». Εργάστηκε επίσης ως καθηγητής καλών 

τεχνών στη Σχολή Νηπιαγωγών της Θεσσαλονίκης και στην Α΄Μέση  Δημόσια Τεχνική 

Σχολή.  Έργα του υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.  Πέθανε το 1982 σε ηλικία 51 ετών234.   

                                                           
234 Μπέσσας Δημήτριος, Εικαστική κίνηση στη Φλώρινα και ο ρόλος της στην αισθητική παιδεία του τόπου 

(διδακτορική διατριβή), σσ.314-318  
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Χάρτες των Προσφυγικών Συνοικισμών 
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Φωτογραφίες κατοικιών προσφυγικών συνοικισμών όπως είναι σήμερα 

Α΄ Αστικός Συνοικισμός (1922, Κωνσταντίνου) 

 

 

Οδός Τραπεζούντος 
 

Α΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός (1928, Αυτοστέγαση) 

 

Οδός Μαγνησίας και Προύσης 
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Β΄ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός (1928, Αναγνωστόπουλος) 

 

Οδός Κοζάνης και Γρεβενών 

 

Γ’ Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός (1934, Αποστολόπουλος) 

 

Οδός Ολυμπιάδος 
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Οδός Ολυμπιάδος και Καραβίτη 

 

 

Δ΄ Κρατικός Συνοικισμός (1937, Κοσματόπουλος) 

 

Οδός Ολυμπιάδος 
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Συνεντεύξεις 

Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων 

1.Πώς ονομάζεστε; 

2.Από που κατάγεστε; 

3.Πότε γεννηθήκατε; 

4.Πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα; 

5.Πώς ήρθαν; Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν; Ποιες δυσκολίες 

αντιμετώπισαν; 

6.Ποια πορεία ακολούθησαν; Θυμάστε την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης από την 

Κιουτάχεια και άφιξης στην Ελλάδα; 

7.Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν; Τι συναισθήματα είχαν όταν ήρθαν στην 

Ελλάδα; 

8.Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων σας στην Κιουτάχεια; 

9.Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχειας και κατά πόσο 

επηρέασε ο παράγοντας αυτός την απόφαση  εγκατάστασης των γονιών σας στην πόλη 

της Φλώρινας; 

10.Ποια ήταν η δομή της οικογένειας; Πως ήταν κατανεμημένοι οι ρόλοι μέσα στην 

οικογένεια; Ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις; Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των 

παιδιών; 

11.Ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας; Τους βοήθησε να ορθοποδήσουν; Γνωρίζετε αν 

τους παρείχε υλική βοήθεια και ηθική στήριξη; 

12.Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής τους όταν ήρθαν στην Ελλάδα; Ποια σοβαρά 

προβλήματα αντιμετώπισαν; Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής το πρώτο διάστημα της 

εγκατάστασής τους στη Φλώρινα; 

13.Περιγράψτε ήθη και έθιμα της Κιουτάχειας! Ποια απ΄αυτά έφεραν οι γονείς σας μαζί 

τους στην Ελλάδα; Ποια αναβιώνουν ακόμη και σήμερα;  

• Αρραβώνες 
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• Γάμοι 

• Βεγγέρες (οτουρμάκ-οικογενειακές επισκέψεις) 

• Απόκριες 

• Φωτιά του Άι-Γιαννιού 

• Κλήδονας 

14.Από πότε άρχισαν να πραγματοποιούνται μικτοί γάμοι; 

15.Γνωρίζετε  τραγούδια, νανουρίσματα, μοιρολόγια στην τούρκικη γλώσσα;   

16.Ποιο ήταν το επάγγελμά τους στην Κιουτάχεια; Γνωρίζετε με τι ασχολούνταν οι 

κάτοικοι στην Κιουτάχεια; Συνέχισαν να κάνουν το ίδιο επάγγελμα όταν 

εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα; 

17.Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους όσο ζούσαν στη Μικρά Ασία; 

18.Έχετε επισκεφθεί την Κιουτάχεια; Οι γονείς σας κατάφεραν να ξαναπάνε;  

19.Που εγκαταστάθηκαν αρχικά; 

20.Πότε και πως χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια; Ποιος τους παραχώρησε οικόπεδα; 

21.Υλικά κατασκευής, αρχιτεκτονικό σχέδιο κτλ. Ποιος ανέλαβε την ανέγερσή τους; 

Ήταν ομοιόμορφα; 

22.Ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση; (Γνωρίζετε αν διεκδίκησαν από το κράτος γη για 

να την καλλιεργήσουν;) 

23.Πώς τους αντιμετώπισαν οι γηγενείς; Βίωσαν τον ρατσισμό; Γνωρίζετε αν 

χρησιμοποιούσαν εναντίον τους εκφράσεις όπως  «τουρκόσποροι» ή 

«γιαουρτοβαφτισμένοι»; 

24.Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονταν τα πρώτα χρόνια μόνο μεταξύ τους; Γνωρίζετε 

αν είχαν σχέσεις με τους ντόπιους κατοίκους ή με άλλες προσφυγικές ομάδες; Υπήρχαν 

αντιδικίες με τους άλλους κατοίκους; 

25.Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και τη δράση του  Συλλόγου Μικρασιατών-

Κιουταχειωτών «Ο Άγιος Μηνάς»; 

26.Υπήρξε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους που ακολούθησαν; 

(Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος-Εμφύλιος) 
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27.Γνωρίζετε κάτι για τη φοβερή εκείνη νύχτα -τον Μάϊο του 1947- όταν οι αντάρτες 

επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στον συνοικισμό των Κιουταχειωτών; 

 

1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κωφίδου Αικατερίνη 

Γεννήθηκα το 1939, μεγάλωσα και ζω ακόμα στην Φλώρινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέγομαι Αικατερίνη Κωφίδου, το γένος Χατζηεφέντογλου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που κατάγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι γονείς μου κατάγονται από την Κιουτάχεια της Μικράς Ασίας. Ο 

πατέρας μου ήταν από την Άγκυρα. Ήρθανε το '22. Η μαμά μου ήταν 7 χρονών. Ήρθε 

με την αδερφή της και με τη μαμά της, γιατί ο άντρας της Δέσποινας Παπαδοπούλου 

τον είχαν πάρει εξορία και ήρθαν μόνες τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ωραία, ας τα πάρουμε από την αρχή. Πότε ακριβώς ήρθαν οι γονείς σας 

στην Ελλάδα, θυμάστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 22. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιο μεταφορικό μέσο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τις αφηγήσεις άκουσα ότι είχε δύο καράβια στα Μουδανιά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς πήγαν από την Κιουτάχεια στα Μουδανιά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ξεκινήσανε ένα βράδυ, έγινε ένα σούσουρο, ότι έρχεται, φεύγει ο 

ελληνικός στρατός ότι θα μας σφάξουν οι Τούρκοι, και πίσω από το στρατό ξεκίνησαν 

να φύγουν και οι γονείς μας πεζοί. Η δε γιαγιά μου ζύμωσε ψωμί, για να πάρει, αλλά 

επειδή βιαζόταν το φούρνισε το ψωμί, δε πρόλαβε να το ξεφουρνίσει,  πήρε ένα 

μουχλιασμένο ψωμί, τα χέρια της δε, τα έπλυνε στο Σόφτσε, σε ένα χωριό στην πορεία, 

που ερχόνταν. Και πήγαν πίσω από το στρατό, όπως όλοι και αυτοί. Με τα πόδια 

ξεκίνησαν, έφτασαν στην Προύσα, Εσκί- Σεχίρ, βουνό - βουνό. Τα τρόφιμα που είχαν 

ήταν τόσο λίγα που ζητιάνευαν κιόλας από χριστιανικά χωριά. Τη μάνα μου τη βάζανε 

και ζητιάνευε. Και εκείνοι ξεκίνησαν από πίσω του να έρχονται. Φτάσανε στο λιμάνι, 

υπήρχε τόσος κόσμος, που ήταν δύο καράβια μόνα. Το ένα έφευγε για την Αμερική και 
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το άλλο για την Ελλάδα. Τώρα στην πορεία που ερχόντουσαν, άλλοι έρχονταν με τα 

πόδια, άλλοι με τα ζώα και στην πορεία που βρήκαν τον κόσμο από τα διάφορα χωριά 

όλοι στοιβάχτηκαν εκεί. Η μαμά μου μικρή βρήκε ένα κανατάκι και το πήρε στο χεράκι 

της. Σπρώχνοντας, έβαλε η αδερφή της μαμάς μου που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία, 20 

χρονών έβαλε  τη μάνα της και την αδερφή της, τη μαμά μου που ήταν 8 χρονών στο 

καράβι και το καράβι ξεκίνησε. Πολλοί που δεν μπορούσαν να ανέβουν πέφτανε στο 

νερό, πνίγονταν, υπήρχε πάρα πολύς πνιγμένος κόσμος στο λιμάνι, στη θάλασσα. Αλλά 

η θεία μου επειδή ήξερε να κολυμπάει, κολύμπησε μέχρι το καράβι, της ρίξανε ένα 

σχοινί, δέθηκε και μαζί με εκείνη δυο - τρεις άλλους ανεβήκανε στο καράβι και έτσι 

σώθηκε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια πορεία ακολούθησαν στη συνέχεια; Θυμάστε; Πότε έφυγαν από την 

Κιουτάχεια ακριβώς; Ποια ημερομηνία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δε θυμάμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε περίπου έφτασαν στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 22 ήρθανε. Ξεκίνησαν από εκεί, ήταν της Παναγίας λέγανε, αλλά δεν 

ξέρανε  την ημερομηνία. Στο δρόμο της πεζοπορίας από ψηλά από το βουνό είδαν τη 

θάλασσα, πρώτη φορά έβλεπαν θάλασσα και όπως έβλεπαν τα κυματάκια που έμοιαζαν 

με προβατάκια, μιλούσαν και έλεγαν: "πω πω ψάρια!!!!", γιατί ήταν και νηστικοί. Ο 

ένας λέει:" Εγώ θα βουτήξω και θα τα πάρω", ο άλλος έλεγε:" Εγώ θα μαζέψω ξυλάκια  

να τα ψήσουμε", ο άλλος: "εγώ θα ανάψω φωτιά", αλλά ήταν τόσο μεγάλη η 

απογοήτευσή τους, είχαν απελπιστεί τόσο πολύ και η πείνα, τα πόδια τους ήταν 

πρησμένα και πίνανε νεράκι από τα κατουρήματα των ζώων, που περνούσαν και απ’ 

εκεί πίναν νερό. Τα πόδια της μαμάς και της θείας μου πρήστηκαν. Στην πορεία 

ανεβάσαν τη μαμά μου σε ένα αυτοκίνητο στρατιωτικό, η μαμά μου έφυγε, από πίσω 

έφυγαν πεζοπορία αυτοί και την βρήκαν στην Προύσα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπήκαν λοιπόν στο καράβι, αποβιβάστηκαν, στην Ελλάδα σε ποιο μέρος 

ήρθαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τους κατέβασαν στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. 

Εκεί τους έβαλαν σε παράγκες. Τους έδιναν συσσίτιο, τους έδωσαν αναλόγως τα άτομα 

κουβέρτες, την γράψαν  τη μαμά μου λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία για να πάρει μεγάλη 

κουβέρτα, και εκεί η θεία μου για να επιβιώσει είχε βρει μια καραβάνα στρατού, 
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ζέσταινε νερό εκεί κοντά πρέπει να είχε στρατόπεδο,  πήγαιναν έπαιρναν τα ρούχα των 

φαντάρων τα έπλεναν, για να βγάλουν κανά φράγκο. Εκεί ήρθε ύστερα ένας παπάς, το 

όνομα του δε το ξέρω, λέγανε ουζούμ παπάς, ο ψηλός παπάς και τους είπε θα σας πάω 

στην Φλώρινα, θα σας δώσω σπίτια, θα σας δώσω ξύλα, θα σας δώσω ρούχα, φαγητά 

και έτσι κοιτάζανε οι μεγάλοι άμα θα πάνε και αποφάσισαν  κάποιες οικογένειες και 

ξεκινήσαν ήρθαν στη Φλώρινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο καιρό έμειναν στην Καλαμαριά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ε, κάνα δυο - τρεις μήνες μείνανε, γιατί άρχισε ύστερα ο χειμώνας, και 

όταν ήρθαν εδώ τα σπίτια ήταν το ένα πάνω στο άλλο, ένα κρύο, ένα χιόνι το 

μετάνιωσαν, αλλά ήταν πολύ αργά. Ήρθαν τους δώσανε ένα σπίτι στην οδό Γιαννιτσών, 

στη Φλώρινα, εκεί. Από πίσω, γιατί και οι Τούρκοι με την ανταλλαγή φύγανε, καθόταν 

μια οικογένεια Τούρκων, η οποία τους λυπήθηκαν και τους δώσανε πάρα πολλά 

πράγματα, ρουχισμό, τους δίνανε φαγητό, τους δίνανε πολλά πράγματα. Η θεία μου είχε 

φέρει μαζί της και δύο πεντόλιρα, τα οποία, ήταν δραστήρια, τα οποία πούλησε το ένα 

και έβαλε έναν της έκανε το αργαλειό, πήρε μαλλιά, τα έβαψε και δούλεψε ένα χαλί. 

Έδωσε εκείνο το χαλί σε ένα γυρολόγο και αμέσως πουλήθηκε. Αποφάσισε, επειδή είδε 

ότι η δουλειά πάει καλά, πήρε δυο τρεις γυναίκες Κιουταχειαλίτισσες , ξέρανε αυτή τη 

δουλειά, έβαλε δύο αργαλειούς, μετά τρεις, μετά τέσσερις αργαλειούς και έφτιαξε 

μικρή βιοτεχνία. Ο άντρας της, ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, ήταν εξορία, όταν ήρθε με 

την ανταλλαγή, γύρεψε την οικογένεια του, αλλά ήρθε με καμένα πόδια, μέσα στο 

καράβι που τους έφερνε κάηκαν τα πόδια του και έλεγε να μην πήγαν στη Φλώρινα 

γιατί σαν αιχμάλωτος πήγαινε πίσω από το στρατό και έκανε γέφυρες και αγχόνες. 

Τελικά τους βρήκε στην Φλώρινα. Κατέβηκε στη Φλώρινα και τους είπε: "μόνο εδώ 

δεν ήθελα να ρθείτε". Τελικά οι δικοί μας δεν πήγανε, είχαν στρωμένη δουλειά, ήταν 

καμένα τα πόδια του και έτσι ξεκίνησε, έκαναν ένα εργοστάσιο και δούλευαν γύρω στις 

100 γυναίκες. Πρώτο εργοστάσιο που ανοίξανε ήταν κοντά στο τζαμί, εκεί πάνω από τη 

Γιαννιτσών, στο ποτάμι. Ύστερα ο θείος μου όταν έγινε καλά, άρχισε να παίρνει 

εργολαβίες και πήρανε το συνοικισμό Κιουταχείας - Προύσης - Μαγνησίας, στον οποίο 

ήταν όλοι πρόσφυγες,  πήρανε με κλήρο και το κάνανε ίδια όλα τα σπίτια και ήθελε τη 

θεία μου να τη φέρει εδώ, δεν ήθελε η θεία μου και μια μέρα νευρίασε και τα έριξε όλα 

έξω από το παράθυρο σ' ένα κάρο και τους έφερε, έκανε ένα εργοστάσιο στο σπίτι μας 

και έτσι μείναμε στη Φλώρινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να μας πείτε με ποια συναισθήματα έφυγαν από την Κιουτάχεια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα αισθήματα τους ήταν το μυαλό τους εκεί. Είχαν μία ελπίδα πως πάλι 

θα γυρίσουν πίσω. Δεν πάντρευαν τα κορίτσια τους για να μη μείνουν εδώ. Πολλά 

χρόνια έτσι δεν έδιναν κορίτσι, αλλά σιγά - σιγά με το καιρό άρχισαν να παίρνουν τα 

αγόρια και έτσι αποφάσισαν να, φυσικά τους κόπηκε και η ελπίδα ότι θα ξαναπάνε στα 

μέρη τους, μείνουν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι άφησαν εκεί όταν έφυγαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και τι δεν άφησαν. Ολόκληρες δουλειές, σπίτια, ήταν νοικοκυραίοι που 

είχαν τα πάντα, γιατί οι Τούρκοι δεν δούλευαν, δούλευαν οι δικοί μας. Από πολλά 

χρόνια που πήγα εγώ στην Κιουτάχεια, άκουσα κάποιον που είπε:" έφυγαν οι χριστιανοί 

και έφυγε το γούρι της Κιουτάχειας". Είχαν την αγγειοπλαστική, είχαν το  χαλκό και 

τον αργαλειό. Άφησαν υφαντά, τα σπίτια ήταν γεμάτα, δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή 

το μυαλό τους ήταν εκεί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τι να σου πω; Δεν ήμουν εκείνο το καιρό να τους καταλάβω, αλλά 

μετέφεραν όλες τις συνήθειες που είχαν εκεί. Κάμνανε τα λεγόμενα οτουρμάκια, τους 

χαλβάδες τους τελ-χαλβασί έτσι λεγόταν ένας χαλβάς, τα ατζέν-πιλάφι, παίζαν τα 

τουμπερλέκια τους, τις κιθάρες τους, ντύνονταν καρναβάλια, γλεντούσαν τόσο που 

νόμιζαν πως βρίσκονται στην πατρίδα τους όλοι οι Κιουταχειαλίτες.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μας είπατε για τα οτουρμάκια, για τις Απόκριες, τι έκαναν τις Απόκριες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι γυναίκες ντύνονταν νύφες και έκαναν το γάμο, αναπαράσταση του 

γάμου, με τα κεράσματα, τα οποία ήταν ο χαλβάς όχι από σιμιγδάλι, από αλεύρι, τότε ο 

χαλβάς ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο δεν μπορώ να σας το περιγράψω, μια δυο 

φορές έχω δει τέτοιο από τον παππού που μας έκαμνε, μέσα σε ένα καζάνι το έκανε και 

γινόταν τέλειο, πολύ ωραίο, πως να σας το περιγράψω δεν ξέρω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε να μας πείτε κάτι για τον Κλήδονα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αααα, τον Κλήδονα, μέχρι που μεγάλωσα και εγώ, ξεκινούσε από το 

πρωί. Πρώτα -  πρώτα είχαμε εκεί στην γειτονιά βρύσες με νερό, παίρναμε από τις 

βρύσες νερό, παίρναμε ένα μπακράτσι και μέσα βάζαμε στιχάκια από ημερολόγια και 

ξέραμε τις τύχες μας. Ύστερα το βράδυ του Άι - Γιαννιού κάναμε καφέ με γάλα και το 
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λέγαμε σουτλουκ καφέ, πίναμε όλοι και τα μικρά και οι μεγάλοι, το βράδυ ανάβαμε τις 

φωτιές και πηδούσαμε τρεις φορές - τέσσερις φορές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχειας και κατά 

πόσο αυτό επηρέασε την απόφαση σας να εγκατασταθείτε στην Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν ήρθαν εδώ και γι' αυτό έμειναν, διαπίστωσαν ότι είχε τις ίδιες 

κλιματικές συνθήκες, είχε ζέστη τη μέρα και δροσιά το βράδυ, και εγώ το ένιωσα 

ήθελες τη ζακετούλα σου. Ίσως γι' αυτό έμειναν και δεν έφυγαν αλλού.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ήταν η δομή της οικογένειας; Ποιός έπαιρνε τις αποφάσεις, πως ήταν 

οι ρόλοι κατανεμημένοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα  - πρώτα οι αποφάσεις ήταν στην ουσία της θείας μου, γιατί 

μέναμε με τη θεία μου, μία οικογένεια ήμασταν. Δεύτερον δεν έτρωγε κανένας όποια 

ώρα ήθελε, και το τραπέζι το μεσημεριανό, το πρωινό όλοι και το βραδινό όλοι, δεν 

ήταν όπως τώρα. Οι αποφάσεις παίρνονταν είτε θα αγόραζαν κάτι είτε θα αποφάσιζαν 

κάτι ή θα πουλούσαν κάτι, μία απόφαση έπαιρναν όλοι, της θείας μου πιο πολύ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μητέρα και η γιαγιά, ήμασταν με γιαγιά, παππού δεν είχαμε, η μαμά 

τέσσερα παιδιά έκανε, όλοι μαζί εδώ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας; Τους βοήθησε να 

ορθοποδήσουν; Είχαν ηθική και υλική στήριξη όταν ήρθαν στην Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ο παπάς τους έδινε ρούχα, τους έδιναν φαγητά πάντα η Εκκλησία 

τους βοηθούσε πολύ, δεν ήξεραν και το όνομά του, έλεγαν ο ψηλός παπάς τους μάζεψε 

και τους έφερε και τους είχε υπό την προστασία του. Η Εκκλησία πολύ βοήθησε, όντως 

βοήθησε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας έχουν πει ποτέ πως ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους, όσο 

ζούσαν στη Μ. Ασία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τους Τούρκους οι σχέσεις ήταν καλές, γιατί δεν είχαν διαφορές, οι 

μεγάλοι τα έκαναν αυτά, οι σχέσεις ήταν πολύ καλές και ορισμένους έκρυψαν και όταν 

άνοιξαν τα σύνορα πήγαν και ζήτησαν του θείου μου το σόι. Ήταν εκεί μία την οποία 

είχαν κρύψει, αλλά αυτή ήταν λιγάκι ζωηρούλα και την έβγαλαν τεμπελχανού, και στο 
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τέλος η δύστυχη πέθανε με μιζέρια. Αυτή την βρήκανε, αλλά δεν έμαθαν τίποτα για την 

τύχη των συγγενών μας. Όταν πήγα εγώ εκεί, γιατί η θεία μου έφυγε μεγάλη από εκεί 

και ήξερε τα σπίτια που κοντά να μας πάει, της πεθεράς της το σπίτι ήταν κοντά στο 

χαμάμ, της μαμάς μου το σπίτι ήταν στην πλατεία, των τριών αδερφών τα σπίτια ήταν 

σε μία αυλή, και όταν πήγαμε και χτυπήσαμε μας άνοιξε μία το σπίτι και μας είπε: "με 

συγχωρείτε αλλά ζυμώνω ψωμί" και εμείς τις είπαμε : "δεν πειράζει εμείς θα καθίσουμε 

" και τελειώνοντας το ζυμάρι έκανε πάνω του το σημείο του σταυρού και την ρωτήσαμε 

"γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα"; και μας είπε: "η μαμά μου μας είπε έτσι να το 

κάνουμε το ζυμάρι για να φουσκώσει το ψωμί". Και της είπα εγώ: "πρέπει να ήταν 

χριστιανή", πρέπει να υπήρχαν και κρυφοχριστιανοί και το έκρυβαν, αυτή όμως δεν 

φανερώθηκε, όντως αυτό το είδα με τα μάτια μου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς σας κατάφεραν να ξαναπάνε στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δύο φορές πήγανε, επειδή τους συνόδευσα εγώ, μου έδειξαν όλα τα 

σπίτια, το αμπέλι, το άσπρο βουνό που έπαιρναν από εκεί το χώμα και έκαναν την 

αγγειοπλαστική τους, με πήγαν στο εργοστάσιο που δούλευε ο παππούς μου, γνώρισα 

τον εγγονό του εργοστασιάρχη. Πήγαμε και στα τρία σπίτια, με γύρισαν, δύο φορές 

τους πήγα και φοβήθηκα είναι η αλήθεια μη πάθουν και τίποτα γιατί συγκινήθηκαν 

πάρα πολύ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε, αν όταν ήρθαν στη Φλώρινα, ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση ή 

από το κράτος γη για να την καλλιεργήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έδωσαν στους δικούς μας ένα χωράφι πάνω στον Αϊ Γιάννη και είπαν:" 

εμείς δεν είμαστε γεωργοί, δεν το θέλουμε" 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποιοι που πήραν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω, αυτοί που έχτισαν τον Αϊ - Γιάννη δεν ξέρω αν ήταν 

Κιουταχειαλίτες, ορισμένοι που πήραν έκαναν τα σπίτια τους εκεί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως τους αντιμετώπισαν εδώ οι ντόπιοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τους έλεγαν τουρκόσποροι, ματζούρκες, αλλά από μας έμαθαν τα 

πάντα, ναι  είχαν κάποια ρατσιστική διάθεση, την είχαν, την είχαν. Όταν είδαν ότι τα 

παιδιά μας ήταν νοικοκυραίοι και σπούδασαν και μορφώθηκαν, και στις τέχνες, όπως ο 
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Ζαχαρόπουλος με τα παπούτσια και ο Παπαδόπουλος με το εργοστάσιο, ο 

Χατζηεφραιμίδης με τα λούκια, τότε άρχισαν να κόβουν τον ρατσισμό τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν εδώ τα επαγγέλματα που είχαν στην Κιουτάχεια ή 

ξεκίνησαν εδώ κάτι καινούργιο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοίταξε, οι περισσότεροι ήταν έμποροι στην Κιουτάχεια, και ξεκίνησαν 

εδώ μόνοι τους και ο Ζαχαρόπουλος ο τσαγκάρης και ο τενεκετζής ο Αβραμίδης, μόνοι 

τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα επαγγέλματα που έκαναν εκεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω, αν έκαναν τα ίδια επαγγέλματα εκεί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχαν αντιδικίες μεταξύ των κατοίκων; Ανάμεσα στους ντόπιους και 

στους Μικρασιάτες ή ανάμεσα στους Μικρασιάτες λόγω των προβλημάτων που είχαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω, γιατί η οικογένειά μας ήταν μια ήσυχη οικογένεια, δεν έχω 

ακούσει κάτι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και την δράση του Συλλόγου Μικρασιατών 

και Κιουταχειωτών "Άγιος Μηνάς"; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ιδρύθηκε δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, ξεκινήσαμε και τώρα συνεχίζει 

την δραστηριότητα του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε συμμετοχή των Μικρασιατών στους πολέμους που ακολούθησαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως, όλοι πήγαν και όλοι έγιναν στρατιώτες, αξιωματικοί και 

μάλιστα το άγαλμα που έχουμε εδώ, στην γειτονιά μας, στην Κιουτάχεια ήταν μια 

οικογένεια πλούσιων, και έστειλαν το παιδί τους να μορφωθεί στο Τσοτύλι, και μόλις 

το 22 ξεσηκώθηκαν, έγινε αξιωματικός και εδώ έχουμε και το άγαλμά του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάτι για την φοβερή εκείνη νύχτα, τον Μάιο του 47, όταν οι 

αντάρτες επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στον συνοικισμό των Κιουταχειωτών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνο το βράδυ ήμουν αρκετά μεγάλη, ούτως ώστε να ακούω και να 

βλέπω τι έλεγαν. Γύρω τα σπίτια κάηκαν, από το βουνό απέναντι.......από το δικό μας 

σπίτι, γιατί ήταν εργολάβος ο θείος μου και είχε ρίξει και άλλο πάτωμα, το εργοστάσιο 

ήταν χαμηλό, και φώναζαν: "κάψτε το μικρό το σπίτι για να πάρει και το μεγάλο", αλλά 
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εκείνη την ώρα η μαμά μου ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί. Είδα από το παράθυρο ότι 

σε ένα σπίτι έβαλαν φωτιά γιατί σε εκείνο το σπίτι ήταν αριστεροί, δε σας λέω ποιο 

ήταν, και λέει η μαμά μου: " α οι δικοί μας βάζουν φωτιά στα σπίτια των 

κομμουνιστών" και ανοίγει την πόρτα και λέει : " παιδιά να κατεβούμε λίγο στο 

υπόγειο", γιατί είχαμε και υπόγεια, και τότε ακούγεται από έξω: "συναγωνιστές και 

συναγωνίστριες, ανοίξτε τις πόρτες σας και μη φοβάστε" και ο πατέρας μου από πίσω 

την άρπαξε και την έβαλε μέσα. Η πόρτα έμεινε μισάνοιχτη, από φόβο δεν πήγαινε 

κανένας να την κλείσει, εμένα με έβαλε η μαμά μου και σύρθηκα, πήραμε την εικόνα 

του Αϊ - Γιάννη του Ρώσου, την βάλαμε πίσω από την πόρτα και παρακαλέσαμε να μην 

πατήσει αντάρτικο πόδι. Και όντως αυτό έγινε. Ο πατέρας μου από το μπαλκόνι πήδηξε 

στα κεραμίδια του εργοστασίου γιατί ήταν ανοιχτές οι αυλές. Ένας έδινε σήμα από 

κάτω από τον παιδικό σταθμό να μην έρθουν οι δικοί μας και ο πατέρας έβαλε το 

κεφάλι του κάτω από τα κεραμίδια, η μαμά μου έγκυος και  σε εμάς  είχαν δώσει 

σοκολάτες στο σχολείο και έλεγα στη μαμά μου: "μαμά, δώσε τις σοκολάτες από το 

σχολείο να τις φάμε, γιατί αν πεθάνουμε να μην μείνουν". Και η μαμά μου μπήκε κάτω 

από το κρεβάτι και εμείς ήμασταν πάνω στο κρεβάτι, και μου έλεγε: "της Αμαλίτσας  το 

σπίτι αλληλούια" του γείτονα. Εγώ επειδή ήμουν λιγάκι πονηρούλα, κοίταζα έξω από 

το σπίτι  και τους είδα, με τα μουλάρια δεμένα στα κάγκελα, και επειδή υπήρχαν 

παντού αναμμένες φωτιές με είδαν που κοιτούσα στο παράθυρο και χτύπησαν το 

παράθυρο, η θεία μου με τράβηξε αμέσως και η σφαίρα καρφώθηκε κάτω από την 

πρίζα, και ύστερα δεν με άφηναν πουθενά να πάω. Μέχρι που ξημέρωσε η πόρτα ήταν 

ανοιχτή, αλλά μέχρι το ξημέρωμα δε μας πείραξαν γιατί νόμιζαν ότι είχαμε φύγει γι' 

αυτό δεν μας έκαψαν. Τα γύρω σπίτια κάηκαν. Κάηκαν πολλά σπίτια. Ένα σπίτι κάηκε, 

στο οποίο είχαν έρθει δύο αδερφές από τα Ιεροσόλυμα και κατέβηκαν στο υπόγειο και 

δεν πρόλαβαν να βγούνε και κάηκαν ζωντανές. Είχαμε μια οικογένεια που ο άντρας της 

ήταν αστυνομικός, την οποία την ξεκοίλιασαν και πέθανε. Όλα αυτά τα είδα. Η μάνα 

μου την άλλη μέρα γέννησε, ο θείος μου δε, επειδή είχε αναλάβει ένα δρόμο στην 

Κοζάνη, δεν ήταν σπίτι, και έβλεπε όραμα φωτιά μπροστά στα μάτια του, και πήγε να 

πιει καφέ και ένας χωροφύλακας του είπε: "Παπαδόπουλε, όλη η γειτονιά σας κάηκε" 

και ήρθε και με είδε πάνω στο παράθυρο και έκανε το σταυρό του. Είχε τόση ξυλεία 

μέσα το σπίτι που αν έβαζαν φωτιά τρεις μέρες και τρεις νύχτες θα καιγόταν. Είχε 

ξυλεία επειδή είχαμε τους αργαλειούς. 

Κυρία Κωφίδου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
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2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Αχταρίδου Αναστασία 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αχταρίδου Αναστασία του Ιωάννου και της Πηνελόπης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ γεννήθηκα στην Φλώρινα, αλλά οι γονείς γεννήθηκαν στην 

Κιουτάχεια και ήρθαν εδώ το ΄22. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 14/12 /1936 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ακριβώς ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απ’ ότι ξέρω, που μου έλεγε η μαμά μου σαν παραμύθι, ήρθαν το'22, 

είχαν φύγει της Παναγίας 14 Αυγούστου. Ο πατέρας της μαμάς μου λεγόταν Ιορδάνης 

Γρηγοριάδης και τον είχαν πάρει οι Τούρκοι. Η μαμά μου ήταν 5 αδέρφια, η γιαγιά μου 

η συγχωρεμένη, η Σοφία συγκέντρωσε τα παιδάκια της, ήταν δύο αγόρια, ο θείος μου ο 

Μιχάλης και ο θείος μου ο Γρηγόρης, η θεία μου η Κατίνα, η θεία μου η Δωροθέα και η 

μαμά μου ήταν η τελευταία. Ένα έτσι που μου έχει μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό 

μου, όταν σηκώθηκαν να φύγουν από εκεί και ετοιμάστηκαν, η γιαγιά μου παρόλο που 

ήταν σε καλή κατάσταση, δεν προσπάθησε να πάρει τίποτα άλλο, ούτε χρυσαφικά και 

τέτοια, παρά μόνο την εικόνα της Παναγίας, την οποία την κατέχει τώρα ο ξάδερφός 

μου ο Λαζαράκης ο Γρηγοριάδης. Είχε κανάτια και είχε αυτήν την εικόνα, πήρε ένα 

ψωμί, πήρε μια σκούπα, αυτά τα τρία βασικά πράγματα, αγκάλιασε τα παιδιά της και 

ξεκίνησαν. Κάποτε την ρωτάει μια συνοδοιπόρος: "γιατί κυρία Σοφία πήρες αυτά τα 

πράγματα"; και της απάντησε: "δεν ξέρω που θα μας οδηγήσουν, δεν ξέρω που θα 

βρεθούμε, την Παναγία την παίρνω για να μας βοηθήσει, την σκούπα την παίρνω γιατί 

μπορεί να μας βάλλουν σε κάνα στάβλο σε κάνα βρώμικο μέρος. Αυτά τα τρία πήρε.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν ξέρετε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λένε ότι ξεκίνησαν με κάρα, με αγελάδες και δεν είχαν πολλά σκεύη 

μαζί τους, ειδικά μόνο παπλώματα και κουβερτούλες για να καλύψουν τα παιδάκια 

τους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε την διαδρομή που ακολούθησαν; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου έλεγε η μαμά μου πολλά, έφτασαν με πλοίο, για να ανεβούν εκεί η 

μάνα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα, πολλά παιδάκια πνίγηκαν, άλλα τους 

κοπήκαν τα χεράκια για να ανεβούν στο πλοίο και τους έδιωχναν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δε θυμάστε την ακριβή ημερομηνία που έφτασαν στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την συγκεκριμένη και πλήρη ημερομηνία δεν την γνωρίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί την μάνα, ο παππούς μου δεν υπήρχε, 

οι θείοι μου ήταν μικροί, ο μεγάλος μου θείος ήταν 15 χρονών, όταν ήρθαν εδώ και 

σιτίζονταν με τα υπολείμματα από το στρατό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων σας στην Κιουτάχεια; 

Πως ζούσαν εκεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ότι λέει η μαμά μου ήρθε εδώ 9 χρονών, ήταν γεννημένη το '11, 

λέει πως ζούσαν σε πολύ καλή κατάσταση, πήγαιναν στο σχολείο σε ελληνικό σχολείο. 

Να φανταστείς πως παρόλο που δεν ήξερε όλα τα γράμματα καλά, ήξερε όλους τους 

διφθόγγους, και παραξενευόμουν όταν τη ρωτούσα: "μαμά α και ι τι κάνει"; μου έλεγε: 

"α και ι κάνει ε". Είχε θέληση για μάθηση αλλά δεν είχαν τρόπους να σπουδάσουν, να 

συνεχίσουν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες στην Κιουτάχεια και πως 

αυτές επηρέασαν την απόφαση τους να εγκατασταθούν εδώ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι όμοιες με της Φλώρινας, γιατί εγώ το 

2007 πήγα στην Κιουτάχεια με τον πατέρα Ειρηναίο κάναμε μια εκδρομή, περάσαμε 

πάρα πολύ ωραία, ειδικά εμένα ο πατήρ Ειρηναίος (εγώ δεν μεγάλωσα πολύ με τις 

γιαγιάδες μου, ούτε με τη γιαγιά μου τη Ναυσικά, ούτε με την Σοφία) με πήρε και με 

πήγε στη Δημαρχεία της Κιουτάχειας, γνωρίσαμε το Δήμαρχο και μάλιστα με ρώτησε 

από που ξέρω τα τούρκικα και του είπα : "από την μαμά μου που έφυγε από εδώ" και 

μου είπε: " πολύ ωραία μιλάς". Είπαμε ορισμένα πράγματα μαζί με τον πατέρα 

Ειρηναίο και μάλιστα μας έκανε δώρο για τον δήμαρχο μας ένα ρολόι τοίχου, για τον 

πατέρα Ειρηναίο ένα σερβίτσιο, και εμένα ένα μενταγιόν  με πορσελάνη, γιατί η 

πορσελάνη της Κιουτάχειας ήταν η καλύτερη της Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο 

μέρος, γιατί μας έλεγε η μαμά μου: "εύχομαι κορίτσι μου να πας να δεις από τι μέρος 
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καταγόμαστε". Και όντως ήταν πάρα πολύ ωραία, μου θύμισε πάρα πολύ τη 

Θεσσαλονίκη, ωραία ρυμοτομία, οι οδοί έμοιαζαν με την Μενεμένη, τον Εφτάλοφο, 

έχει πολλά στοιχεία από τη Θεσσαλονίκη.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε ποια ήταν η δομή της οικογένειας; Πως ήταν κατανεμημένοι οι 

ρόλοι στις αποφάσεις, ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ότι μου λέει η μαμά μου ο παππούς μου ήταν πολύ ξύπνιος, έπαιζε 

και πάρα πολύ ωραία βιολί. Κάποτε μας ρώτησε ένας καθηγητής Θρησκευτικών που 

είχε μικρασιάτικα στοιχεία :"πώς λέγεσαι"; και του απάντησα: "Αχταρίδου" και μου 

είπε :" Ξέρεις από που κατάγεται το όνομά σου";  "Είμαστε Μικρασιάτες", "ξέρεις τι 

δουλειά έκανα ο παππούς σου";  "ήταν έμπορας" του απάντησα εγώ και μου είπε: 

Αχτάρογλου βγαίνει από το αχτάρ, το εμπόριο ήταν ένα ανακάτεμα. Το ίδιο είπε και για 

την ….καρανταν θα πει μαύρο βουνό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο παππούς δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν ήρθαν, ούτε ο μπαμπάς της μαμάς μου, ούτε ο μπαμπάς του 

μπαμπά μου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χάσατε τα ίχνη τους;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χάσανε τα  ίχνη τους, τότε  και ο μπαμπάς μου θα ήταν 15- 16 χρονών 

και ήρθε στην Ελλάδα 20 -22 χρονών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας; Τους βοήθησε να 

ορθοποδήσουν; Είχαν ηθική και υλική στήριξη όταν ήρθαν στην Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλλον γιατί δεν είχαν πόρους αυτοί ούτε σπίτι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν όταν ήρθαν εδώ, ποιές ήταν οι 

συνθήκες ζωής τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φτώχια, πολυμελής οικογένεια, χωρίς πατέρα, ή μάνα τι να σου κάνει; Η 

μαμά μου και οι θείες μου όλες δούλευαν σε σπίτια. η μαμά μου δούλευε στο εμπορικό 

κατάστημα του Πέιου, τη γυναίκα του Θεοχαρίδη η μαμά μου την μεγάλωσε, ήταν 11 

χρονών όταν πήγε οικιακή βοηθός.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που έμεναν αρχικά; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ότι μου λέει η μαμά μου έμεναν πάνω στον Άγιο Νικόλαο, η 

περιοχή ήταν όλο Μικρασιάτες, σιγά σιγά όταν το '30 έγιναν τα σπίτια εδώ, 

μεταφέρθηκαν εδώ.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου περιγράψετε κάποια ήθη και έθιμα της Κιουτάχειας τα 

οποία μετέφεραν εδώ στην Ελλάδα, που τα αναβιώνουν ακόμα και σήμερα ίσως; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ό,τι θυμάμαι τις Απόκριες, μαζευόμασταν πολλοί συγγενείς, εγώ 

ήμουν πολύ μικρή, και πηγαίναμε στον Παπαδόπουλο τον Γιάννη, με την Σοφία την 

Κούκα, με τον συγχωρεμένο τον Ιορδάνη, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, η μαμά μου 

έκανε τις πίτες, τον χαλβά, τα ντολμαδάκια της με λάχανο, στην θεία μου την Κατίνα 

θυμάμαι πάρα πολύ καλά με τον Παπουτσή τον συγχωρεμένο και ο θείος μου ο 

Μαρκόπουλος έκαναν τον οτέλ χαλβά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μας περιγράψετε τι ήταν αυτός ο χαλβάς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν το ξέρω, κάθονταν 4 άτομα στο τραπέζι, στον σοφρά 

συγκεκριμένα,  έριχναν το αλεύρι και δεν ήταν ακριβώς αλεύρι, ήταν νεσεστέ, και 

ζάχαρη, έκαναν σιρόπι, το έριχναν πάνω σε αυτό και μετά δεν το ζύμωναν αλλά το 

έκαναν μια κουλούρα, αυτή την έφερναν 4 ζευγάρια, και την περνούσαν πολλές φορές 

ώσπου να γίνει σαν την τρίχα της κεφαλής μας και μετά το τρώγαμε αυτό το πράγμα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάτι για τις βεγγέρες και τα οτουρμάκια;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τα οτουρμάκια ναι, επειδή ο χειμώνας ήταν μακρύς, επειδή δεν 

υπήρχαν ούτε τηλέφωνα, ούτε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, η κάθε νοικοκυρά πήγαινε 

κάτι, κάστανα, χαλβά, αλεύρι και το πήγαιναν στην οικοδέσποινα που μας καλούσε. 

Έβγαζε και αυτή κάτι και κάθονταν και συζητούσαν τα της πατρίδος και εμείς τους 

ακούγαμε.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν λοιπόν μια οικογενειακή συγκέντρωση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ήταν οικογενειακή συγκέντρωση 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάτι για τον Κλήδονα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα τα παιδάκια μαζεύαμε λουλούδια, κάναμε στεφάνια, και την ημέρα 

του Κλήδονα τα ανάβαμε αυτά, βάζαμε και ξύλα και κληματσίδες και πηδούσαμε και 

μέσα σε ένα πήλινο αγγείο βάζαμε κάτι από το σώμα μας ένα βραχιόλι, ένα δαχτυλίδι, 
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το σκεπάζαμε και το βράδυ μια κοπέλα που ήξερε να λέει αστεία, τραβούσε από αυτό 

το πήλινο αγγείο ένα από τα αντικείμενα και η κοπέλα έλεγε και ένα στιχάκι και 

γελούσαμε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε από πότε άρχισαν να πραγματοποιούνται μεικτοί γάμοι ανάμεσα 

σε πρόσφυγες και σε ντόπιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μεικτοί γάμοι, ξέρω εγώ; Πάντως πρέπει να είχαν δυσκολευτεί, γιατί 

ματζίρκες, μας ανεβάζανε, ματζίρκες μας κατεβάζανε, δεν συμφωνούσαν να χνώτα μας 

με τους ντόπιους, εμείς τους λέγαμε ότι τους φέραμε τον πολιτισμό και αυτοί μας 

αποκαλούσαν Τούρκους, εμείς που τους ανοίξαμε τα ματιά και τώρα έγιναν καλύτεροι 

και από μας μπορώ να πω, και έτσι σιγά - σιγά το αίσθημα των παιδιών έφερε τους 

μεικτούς γάμους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ναι, ναι, όταν η αδερφή μου έπαιζε με τα παιδιά της έλεγαν: «φύγε 

από δω τουρκαλάκι μας χαλάς το παιχνίδι» και άλλες βρισιές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε τραγούδια, μοιρολόγια νανουρίσματα στην τουρκική γλώσσα; 

Θέλετε να μας πείτε κάτι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:.......και αρχινούσε το παραμύθι 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε το επάγγελμα των προγόνων σας στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ο παππούς μου ήταν έμπορας, η γιαγιά μου οικιακά 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι στην Κιουτάχεια, οι πρόσφυγες; 

Τι επαγγέλματα έφεραν μαζί τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσοι έχουν έρθουν εδώ και έχουν μείνει έχουν διαπρέψει, συνήθως 

έχουν τάσεις στο εμπόριο.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν τα ίδια επαγγέλματα στην Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ε, τώρα ανάλογα  με τις συνθήκες, ξέρω εγώ;  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε ποιές ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους όσο ζούσαν στην 

Μ. Ασία; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από όσα μου έχει πει η μαμά  δεν είχαν καμία διαφορά και καμία 

διαφωνία, όταν φεύγαμε έκλαιγαν, μας κρατούσαν τα κλειδιά και έλεγαν εμείς τα σπίτια 

σας θα σας τα διαφυλάξουμε και μόλις έρθετε θα σας τα παραδώσουμε.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλανε οι γονείς να ξαναπάνε στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η μαμά μου πήγε, όλες οι αδερφές, έχουν βγάλει και φωτογραφίες 

και αξιώθηκα και εγώ και πήγα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε πως χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά τα σπίτια τα προσφυγικά που λέγανε είναι ο πρώτος συνοικισμός 

Μικρασιατών, όπως έχουμε και άλλους συνοικισμούς οι Βλάχοι, οι Πόντιοι. Το '22 

ήρθαν και το '30 μπήκαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε ποιος τους παραχώρησε τα οικόπεδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κοινωνική πρόνοια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο; Ξέρετε ποιος ανέλαβε την 

ανέγερσή τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, εργολάβοι ήταν αυτοί, ένας Παπαδόπουλος Πέτρος, ο Αεριτζής και 

ο Παπαδόπουλος Γιάννης. Όλα ήταν ομοιόμορφα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε αν ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση, γη για να την καλλιεργήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφού δεν ήξεραν από γεωργία, δεν καλλιεργούσαν τίποτα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονταν τα πρώτα χρόνια μεταξύ τους; Είχαν 

σχέσεις με τους ντόπιους κατοίκους ή με άλλες προσφυγικές ομάδες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην αρχή ήταν χάλια, περιορισμένοι στον εαυτό τους, στο σπίτι τους 

και στην οικογένειά τους, σιγά- σιγά τα παιδιά τους μεγάλωσαν και άρχισαν να κάνουν 

παρέα με τους ντόπιους και με άλλες φυλές που υπήρχαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε αν υπήρχαν συγκεκριμένες αντιδικίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το γνωρίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε για την δράση του Συλλόγου Κιουταχειωτών - Μικρασιατών 

"Άγιος Μηνάς"; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από όσο ξέρω εγώ τόσο χρονών που είμαι, η ίδρυση υπήρχε από πριν, ο 

Τελαλίδης ο Γιώργος, που τυχαίνει να είναι νονός μου, είχαμε καλό σωματείο, και εγώ 

κάποτε είχα λάβει μέρος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει, γιατί  από ό,τι λένε και πολλά παιδάκια έχουν χαθεί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάτι για τη φοβερή εκείνη νύχτα τον Μάη του ΄47, όταν 

επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στον συνοικισμό των Κιουταχειωτών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν θυμάμαι λέει; Στο πετσί μου το έχω ακόμα, το πετσί μου βρωμάει. 

Πήγαινα στην τρίτη δημοτικού, διάβαζα πατριδογνωσία και το τετράδιο το είχα πάνω 

σε ένα σερβάν που είχε η μαμά μου πέρα στο δωμάτιο. Μας ξύπνησε η μαμά μου στον 

ύπνο. "Σηκωθείτε, σηκωθείτε, καιγόμαστε". Με το σηκωθείτε ο μπαμπάς πήδηξε από το 

παράθυρο και βρέθηκε στου Μπατσάνη το σπίτι και καλύπτονταν ….. μπαμπάς μου 

από το ................αυτός ήταν υπάλληλος στην Ένωση γεωργικών συνεταιρισμών, 

κάλυπτε με το πολυβόλο για να φύγουν, να δραπετεύσουν, μέχρι να φτάσουν στο σπίτι 

του Μπατσάνη, αυτός είχε μεγάλο τοίχο και καλύπτονταν εκεί πέρα.  Όταν η μαμά μου 

άνοιξε το πατζούρι αυτό, οι αντάρτες είχαν έρθει και χτυπούσαν την πόρτα. Η μαμά 

μου μας παίρνει και μας βάζει κάτω στο υπόγειο και αυτοί άρχισαν να φωνάζουν, 

έριξαν το πετρέλαιο και μας έβαλαν φωτιά. Το σπίτι έγινε πύραυλος, τα πάντα και οι 

πόρτες και τα παράθυρα, εγώ και η μαμά μου φύγαμε και πηδήξαμε το φράχτη του 

Λαδόπουλου και πήγαμε στο κοτέτσι με την κλώσα και τα πουλάκια της. Εκτός από το 

φόβο είχαμε και τις ψείρες που μας έτρωγαν και έλεγα: "μαμά δεν μπορώ" και εκείνη 

την ώρα περνούσε στα τέσσερα ο αδερφός μου ο συγχωρεμένος ο Νίκος και ανοίγει την 

πόρτα και τον βάζουμε και αυτόν μέσα, ο μεγάλος μου αδερφός χάθηκε, μετά μάθαμε 

ότι η αδερφή μου η μικρή, 6 χρονών ήταν, έτρεξε και κρύφτηκε στου Παπαδόπουλου 

του Γιάννη. Και εκεί βγήκε η συγχωρεμένη η Βασιλική, η σύζυγος, και φώναζε: 

"Ναυσικά τι δουλειά έχεις εδώ;" "Μας καίνε το σπίτι" και την πήραν μέσα. Βγήκαμε 

από το κοτέτσι και πήγαμε στο σπίτι του Τριανταφυλλίδη και πλέον άρχισε σιγά - σιγά 

να ξημερώνει και είδαμε ότι είχε φτάσει η Χωροφυλακή. Ήδη όμως η γειτονιά μας είχε 

καταστραφεί, είχαν γίνει σφαγές, είχαν γίνει λεηλασίες, κάηκαν πάρα πολλά σπίτια. 

Αυτά θυμάμαι.  

Ευχαριστώ πολύ κυρία Αχταρίδου 
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3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κουγιουμτζόγλου Αντώνης 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαι ο Αντώνης Κουγιουμτζόγλου του Σάββα, η καταγωγή του πατέρα 

μου ήταν από το Ικόνιο της Μικρός Ασίας και της μητέρας μου από την Κιουτάχεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννήθηκα το 1942. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι γονείς ήρθαν περίπου μέσα στο διωγμό, κυνηγημένοι και 

κατατρεγμένοι. Η μάνα μου, δηλαδή ο πατέρας της έφεραν και κάτι λεφτά  και 

εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη και έκαναν εργοστάσιο με χαλιά γιατί ήταν 

χαλιτζήδες, δούλευαν πάνω από 100 γυναίκες στο εργοστάσιο. Ο παππούς μου κάθισε 

ως το '52 στο μαγαζί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιό μεταφορικό μέσο ήρθαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς μου ήρθε από την Κιουτάχεια με λεφτά, ήρθε από την 

Σμύρνη, ίσως και να πλήρωσε και μπήκε εύκολα στο καράβι, όσοι προσπαθούσαν να 

μπουν στο καράβι από την σκάλα, την τραβούσαν πολλές φορές και έπεφταν στη 

θάλασσα, όπως μου είπε η μάνα μου, και τους έριχναν από τα μεγάλα καράβια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που τους έφεραν; Στην Θεσσαλονίκη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναλόγως, άλλους στην Θεσσαλονίκη και άλλους σε νησιά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τους δικούς σας που τους κατέβασαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς μου επειδή είχε λεφτά τους κατέβασαν στη Θεσσαλονίκη.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Άρα λοιπόν ξεκίνησαν πεζοί από την Κιουτάχεια και με πλοίο από την 

Σμύρνη έφτασαν στην Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε έφυγαν από την Κιουτάχεια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν έγινε η οπισθοχώρηση του στρατού, έφυγαν, γιατί ο παππούς 

κατάφερε με τα λεφτά που είχαν να φύγουν. Ήταν πολύ πλούσιος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λύπη  και οδυρμό. Μάλιστα στο δρόμο από ότι λένε έχαναν και τα 

παιδιά τους. Άλλοι ήταν με κάρα άλλοι με τα πόδια, τραβούσαν τα παιδιά τους και τα 

έχαναν, άλλοι ήταν λιπόθυμοι δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν όλοι.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων στην Κιουτάχεια; Τι 

έχετε ακούσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλές φορές μαζεύονταν και περνούσαν την ώρα τους μέχρι το βράδυ 

με μία λάμπα, και συζητούσαν την κατάσταση και τα θέματα που τους αφορούσαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν ευκατάστατοι, είχαν δυσκολίες οικονομικές; Τι έχετε ακούσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί. Ο παππούς μου ήταν ένας από τους 

πλουσιότερους, χαλιτζήδες ήταν, έδινε δουλειά σε πολλές γυναίκες. Είχε εργοστάσιο με 

χαλιά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες στην Κιουτάχεια και πως 

αυτές επηρέασαν την απόφαση τους να εγκατασταθούν εδώ στη Φλώρινα;  

Εγκαταστάθηκαν αμέσως στη Φλώρινα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν, ύστερα η μητέρα μου, ήρθε μικρή, 

ήταν 7 - 8 χρονών, ήρθε στην Φλώρινα και παντρεύτηκε με Μικρασιάτη, δεν 

μπορούσαν να παντρευτούν εύκολα με άλλους  τα κορίτσια, και ο παππούς που είχε 4 

κορίτσια και ένα γιο όλοι παντρεύτηκαν με μικρασιάτικες οικογένειες, είτε 

ευκατάστατες είτε φτωχές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε ότι υπήρχε ένας ρατσισμός;. Απέφευγαν να πάρουν οι 

ντόπιοι Μικρασιάτες ή και οι Μικρασιάτες ντόπιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απέφευγαν αλλά κοιτούσαν γενικά να μην είναι από άλλη φάρα να μην 

κάνουν μεικτούς γάμους.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Το '22 αποβιβάστηκαν στην Θεσσαλονίκη και πόσα χρόνια έμειναν εκεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνέχεια στην Θεσσαλονίκη έμειναν ως το '55, εκεί πέθαναν. Τα παιδιά 

τους άλλα παντρεύτηκαν στην Αθήνα, άλλα στην Θεσσαλονίκη και η μαμά μου ήρθε 

στην Φλώρινα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια εποχή ήρθε η μαμά σας στην Φλώρινα, 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τ0 1937 με '38. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν παντρεμένη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε πως ήταν η δομή της οικογένειας; Πως ήταν κατανεμημένοι οι 

ρόλοι,; Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών στην δική σας οικογένεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνα τα χρόνια η γυναίκα δεν δούλευε, σπάνια να βγει να δουλέψει 

και μεγάλωνε τα παιδιά, ο  άντρας δούλευε ως το βράδυ, όχι 8 ώρες, αλλά 15 ώρες για 

να βγάλει το ζην. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας, αν τους βοήθησε να 

ορθοποδήσουν; Αν τους παρείχε ηθική και υλική στήριξη όταν ήρθαν στην Ελλάδα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το γνωρίζω αυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες δυσκολίες συνάντησαν; Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής τους αρχικά 

στην Θεσσαλονίκη και μετά στη Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για πάρα πολλούς ήταν το προς το ζην, να βρουν δουλειά, να 

δουλέψουν. Είχαν στερήσεις, η εποχή ήταν τέτοια με στερήσεις. Μόνο αυτοί που είχαν 

εμπόριο και μπορούσαν να πουλήσουν προϊόντα, η αυτοί που ήταν γεωργοί και είχαν 

εισοδήματα από χωράφια, εκείνοι μπορούσαν να επιζήσουν καλύτερα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν τα επαγγέλματα που έκαναν στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έκαναν μετάξι, πήλινα, πορσελάνες και τέτοια πράγματα. Οι δικοί μου 

είχαν χαλιά, ήταν χαλιτζήδες.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν οι πρόσφυγες το ίδιο επάγγελμα όταν ήρθαν στην 

Ελλάδα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς μου έκανε το ίδιο επάγγελμα, έδινε δουλειά σε πάνω από 150 

γυναίκες τότε.  Τότε τα χαλιά είχαν πέραση. Όχι μόνο στους Μικρασιάτες που 

μπορούσαν να τα αγοράσουν, αλλά και σε άλλους Θεσσαλονικείς, σε Εβραίους που 

υπήρχαν τότε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έκαναν τις ίδιες δουλειές που έκαναν στην Κιουτάχεια ή έκαναν και άλλες 

δουλειές για να επιβιώσουν.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το γνωρίζω αυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι, κάποιο μοιρολόι στην τουρκική γλώσσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν τα έμαθα, γιατί παρόλο που και ο πατέρας μου και η μάνα μου 

μιλούσαν τουρκικά στο σπίτι, μόνο μυστικά έλεγαν και έτσι εγώ δεν καταλάβαινα. Δεν 

έμαθα γιατί η γιαγιά που ζούσε στο σπίτι του πατέρα μου πέθανε μόλις γεννήθηκε το 

πρώτο παιδί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μυστικά εννοείτε για ναν μην τους ακούν οι γύρω; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, έτσι μεταξύ τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε αν ξέρετε κάποιο έθιμο που έφεραν οι γονείς σας από 

την Κιουτάχεια και  αν αναβιώνει αυτό το έθιμο σήμερα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένα έθιμο που γνωρίζω είναι τις Αποκριές που έκαναν τη χάσκα, έναν 

είδος χαλβά, σαν παστέλι, κουλούρι γινόταν, συνεχιζόταν μέχρι τα τελευταία χρόνια να 

το κάνουν, με ένα ξύλο ή με ένα...............γινόταν την τελευταία μέρα της Αποκριάς, θα 

κλείσουμε το στόμα, έλεγαν με ένα αυγό στο τέλος της Αποκριάς και θα το ανοίξουμε 

το Πάσχα πάλι με ένα αυγό πρώτα και μετά με άλλα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι σχέσεις με τους Τούρκους όσο ζούσαν στην Μ. Ασία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν πολύ καλές, φιλικές ήταν. Υπήρχε πολύ καλή συνεννόηση, και 

δουλειές έδιναν στους Τούρκους  και οι Τούρκοι όταν ήθελαν έδιναν, δεν έλεγαν αυτός 

δεν είναι δικός μας δε θα του δώσουμε. Δεν ξεχώριζαν αν αυτός είναι δικός μας ή 

ξένος. Τους Έλληνες που δούλευαν στις δουλειές τους έλεγαν............αφέντη, οι 

έλληνες δηλαδή ήταν αφέντηδες.. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε επισκεφτεί την Κιουτάχεια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω επισκεφτεί την Κιουτάχεια, είναι καλή πόλη και έχει πάρα πολλά 

αξιοθέατα. Το σπίτι της μητέρας μου διαλύθηκε και έγινε εκεί νοσοκομείο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατάφεραν οι γονείς σας να ξαναπάνε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν κατάφεραν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε πότε και πως χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια στην Φλώρινα; Πήρατε 

εσείς οικόπεδο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ, όχι επειδή εγκαταστάθηκαν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και δεν 

ήξεραν από γεωργία τους έδωσαν γουρουνάκια, γαϊδούρια και κότες και χωράφια για 

να τα δουλέψουν, γιατί η γιαγιά μου που ήρθε μόνη της με τα τρία παιδιά, τα άλλα τα 

κορίτσια ήταν παντρεμένα, δεν μπόρεσαν να τα καλλιεργήσουν, σε μια νύχτα τα 

πούλησαν και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη  και έμειναν σε μια 

τρώγλη και δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ για να βγάλουν τα προς το ζην. Ο 

πατέρας μου δούλευε στο εργοστάσιο του Χαΐτογλου, έμαθε την τέχνη και μετά από 

χρόνια ήρθε στην Φλώρινα εγκαταστάθηκε εδώ και έγινε χαλβατζής, έκαμνε χαλβάδες 

και γλυκά σιγά - σιγά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν ήρθατε στην Φλώρινα εσείς που μείνατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εμείς μείναμε σε ένα προσφυγικό σπίτι που το είχαμε νοικιάσει,  ένα 

μικρασιάτικο σπίτι με δύο δωμάτια και μια κουζίνα, ώσπου έβγαλε ο πατέρας μου 

λεφτά με το χαλβατζίδικο που είχε, μέσα σε 4 χρόνια, αγόρασε οικόπεδο και έχτισε 

σπίτι, μέχρι το '39 περίπου το είχε τελειώσει. Το '36 το πήρε το '39 το τελείωσε και 

εγκαταστάθηκε στο δικό του σπίτι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ζήτησαν οι πρόσφυγες αγροτική αποκατάσταση; Γνωρίζετε αν ζήτησαν 

από το κράτος γη για να την καλλιεργήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πατέρας μου που ήρθε από την Μ. Ασία από το Ικόνιο, τον έστειλαν 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και του έδωσαν εκεί, είτε ήθελε είτε όχι, χωράφια και 

γουρουνάκια και γαϊδουράκια και τέτοια πράγματα για να καλλιεργήσει, αλλά δεν 

ήξερε από γεωργικές δουλειές ο παππούς μου, μόνο από εμπόριο. Αυτόν τον κρέμασε ο 

Κεμάλ γιατί ήταν πλούσιος στο Ικόνιο. Και μια νύχτα τα πούλησαν τα χωράφια, 

έδωσαν και τα γουρουνάκια και τις κοτούλες και πήγαν στην Θεσσαλονίκη. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε ακούσει πως τους αντιμετώπιζαν οι γηγενείς, οι ντόπιοι κάτοικοι, 

βίωσαν τον ρατσισμό; Χρησιμοποιούσαν εναντίον εκφράσεις όπως τουρκόσποροι και 

γιαουρτοβαφτισμένοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ε, ναι όταν ήρθαν εδώ τους έλεγαν τουρκόσποροι και 

γιαουρτοβαφτισμένοι. Αργότερα όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, έρχονταν στο 

μαγαζί, αγόραζαν χαλβά, γιατί ο πατέρας μου το πουλούσε στην μισή τιμή από του 

γκέκηδες, αυτοί ήταν τουρκαλβανοί και όλοι έτρεχαν στου πατέρα μου το εργαστήριο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που ήταν το εργαστήρι του πατέρα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν στην αγορά, εκεί πάνω στο τρίγωνο του Μ. Αλεξάνδρου, όπως 

βγαίνουμε από τον Αριστοτέλη σε ένα τριγωνάκι, εκεί ήταν το πρώτο εργαστήρι. 

Ύστερα ήρθε εκεί που είναι το ταχυδρομείο, εκεί που ήταν ο Κεσίδης, εκεί είχε ένα 

μαραγκείο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κοινωνικές επαφές τα πρώτα χρόνια περιορίζονταν μόνο μεταξύ τους; 

Είχαν σχέσεις με τους ντόπιους εδώ ή με άλλες προσφυγικές ομάδες; Υπήρχαν 

αντιδικίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ε, πάντα υπάρχουν αντιδικίες, είχαν με τους πιο γνωστούς που τους 

έβλεπαν καθημερινά, αλλά δεν έπαυαν να τους λένε και τουρκόσπορους και μας πήρατε 

τις δουλειές και να λένε εσείς ήρθατε εδώ και εμείς μείναμε πιο πίσω, πιο 

καθυστερημένοι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε για την ίδρυση και την δράση του Συλλόγου Μικρασιατών-

Κιουταχειωτών "Άγιος Μηνάς"; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει ένας Σύλλογος, υπήρχε και παλιά, αλλά δυστυχώς δεν έχει 

μεγάλη δραστηριότητα. Οι άλλοι σύλλογοι έχουν πολύ πιο μεγάλη δραστηριότητα, οι 

πόντιοι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε από πότε υπάρχει ο σύλλογος αυτός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν το γνωρίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους, στον εμφύλιο, στον 

2ο παγκόσμιο; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τότε είχαν σταματήσει οι λέξεις τουρκόσποροι και Τούρκοι και όλοι 

μαζί προσπαθούσαν να σώσουν, τότε που είχαμε τον ανταρτοπόλεμο την Φλώρινα. 

Ήδη πάνω τα προσφυγικά σπίτια της οδού Κιουταχείας οι κομιτατζήδες τους είχαν 

βάλλει φωτιά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μου λέτε τώρα για τον Μάη του 47; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ακόμα και το δικό μας σπίτι που ήταν νεόκτιστο με τούβλα και με 

κεραμίδια προσπάθησαν να το κάψουν, αλλά ευτυχώς δεν μπόρεσαν να βάλουν φωτιά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάποιο περιστατικό από εκείνη τη νύχτα; Έχετε ακούσει κάτι από 

τις αφηγήσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά που είπα, ότι βάλανε φωτιές και κάψανε σπίτια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ευχαριστώ πολύ., Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήθελα να πω ότι στο Ικόνιο που ήταν ο παππούς μου είχε εμπόριο με 

μεταξωτά και υφάσματα, τα εμπορευόταν από την Κίνα  και τα διοχέτευε μέχρι και την 

Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις πόλεις της Μ. Ασίας. Ήταν και αυτός ευκατάστατος, 

και όταν έγινε η οπισθοχώρηση ο Κεμάλ στρατοπέδευσε στα βουνά γύρω από το Ικόνιο 

και πρώτα κρέμασε τους προύχοντες Τούρκους όλους περίπου 60 - 70 άτομα και μετά 

πήγε κάποιος στον Κεμάλ και του είπε :  «καλά έκανες και τους κρέμασες αυτούς, από 

αυτούς τραβούσαμε τόσα χρόνια και δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι με τους 

φόβους» και λέει «έχει και πλούσιους ‘Ελληνες που βοηθούσαν τον ελληνικό στρατό 

με τρόφιμα και με χρήματα» και τους κατέδωσαν περίπου 10 άτομα και τους κράτησαν 

4 - 5 μέρες στη φυλακή, μέσα σε αυτούς και ο παππούς μου και  μετά τους κρέμασαν. Ο 

πατέρας μου κάθε μεσημέρι πήγαινε το φαγητό στο πατέρα του, και μια μέρα που πήγε 

το φαγητό κατά τις 12 τους είδε τους ‘Ελληνες κρεμασμένους στην πλατεία. Γύρισε 

σπίτι και έφαγε και ξύλο γιατί δεν είχε πάει το φαγητό και το θυμόταν ακόμα. Με αυτή 

την αιτία δεν ήθελε να πάει στα μέρη, εδώ πάρα πολύ Κιουταχειαλίτες πήγαν στα μέρη 

τους, αλλά ο πατέρας δεν ήθελε να πάει στα μέρη που κρέμασαν τον πατέρα του. Και 

είχαν χρήματα τα είχαν κρύψει κάτω στην σκάλα στην αυλή, και πιο πέρα στο πηγάδι 

κάτω από 2 μεγάλες πέτρες. Του λέγαμε να πάμε να πληρώσουμε και ο αδερφός μου 

τότε ήταν αξιωματικός εδώ στην Ελλάδα, τα ναύλα, να πάμε να δεις το σπίτι σου και να 

βρεις τα χρήματα και να συνεννοηθείς με τους Τούρκους και δεν πήγε. Δεν ήθελε να 

πάει. Έλεγε: «αφού κρέμασαν τον πατέρα βρήκαν και τα χρήματα».   
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:Κεραμιτζή Αναστασία 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναστασία Κεραμιτζή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που κατάγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Φλώρινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννήθηκα το '30. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κυρία Αναστασία, οι γονείς σας ήταν Μικρασιάτες πρόσφυγες από την 

πόλη της Κιουτάχειας. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα 

αξιοποιήσω στα πλαίσια της εκπόνησης μιας έρευνας που αφορά τους πρόσφυγες 

Μικρασιάτες στην πόλη της Φλώρινας. Πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απευθείας ήρθαν το ΄22. Τους έδιωξαν και ήρθαν εδώ. Και έλεγε ο 

μακαρίτης ο μπαμπάς μου: «πως δεν σταματήσαμε Θεσσαλονίκη», γιατί εδώ είχε 

φτώχεια που δε λέγεται, τα σπίτια χαμηλά, γιατί τα πρόλαβαν τα σπίτια τα τούρκικα, 

μετά τα γκρέμισαν. Τέλος πάντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποίησαν όταν ξεκίνησαν από εκεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τις βάρκες από τη θάλασσα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που τις πήραν τις βάρκες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω. Τους έδωσαν τις βάρκες αυτές και 

τους είπαν ανεβείτε πάνω για να ξεκινήσετε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν θυμάστε αν ανέβηκαν στα Μουδανιά ή στην Σμύρνη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι τέτοια πράγματα δε θυμάμαι, δεν μου είπε ο μπαμπάς τίποτα. 

ΚΟΡΗ: Πρέπει να ήρθαν από Μουδανιά ή Τρίγλια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το πλοίο έφτασε και σας άφησε Θεσσαλονίκη; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έφτασαν Θεσσαλονίκη και τους ρώτησαν αν θα κατέβουν και  αυτοί 

απάντησαν θα συνεχίσουν, και κακώς δεν κατέβηκαν εκεί, και ήρθαν εδώ μάλλον πεζοί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε να μου πείτε περίπου πότε έφυγαν από εκεί και πότε έφτασαν 

εδώ; Το καλοκαίρι του  '22; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καλοκαίρι πρέπει να ήταν. Αύγουστος ή Σεπτέμβριος από ό,τι μου έχει 

πει ο μπαμπάς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εδώ πότε περίπου έφτασαν θυμάστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δε θυμάμαι, λεπτομέρειες τέτοιες δε θυμάμαι, μας είπε τα ιστορικά, 

αλλά ημερομηνίες και τέτοια δε θυμάμαι, μπορεί και να τα είχε γραμμένα, ο Λάζος τα 

έχει δώσει αυτά όλα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων στην Κιουτάχεια; Πως 

ζούσαν εκεί;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο μπαμπάς μου είχε διώροφο σπίτι όπως και η μαμά μου, αλλά ο 

μπαμπάς μου κρατιόταν πιο καλά. Είχαν και κτήμα με ένα σπιτάκι εξοχικό και έμεναν 

το καλοκαίρι εκεί πέρα.  Αλλά ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να διαβάζει, ήταν σε όλα 

μέσα. Όταν ήρθαν εδώ και είδαν την φτώχεια, είπαν αφήσαμε το παλάτι μας, εκεί 

είχαμε το εξοχικό μας που πήγαιναν 2 - 3 μήνες το καλοκαίρι, είχαμε την αγελάδα μας 

για να έχουμε δικό μας γάλα, είχαμε και το αμπέλι. 

 ΚΟΡΗ: Η οικογένεια της γιαγιάς έφτιαχνε και χαλιά.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, όταν ήρθαν εδώ, ήταν ακόμα μικρά και έμαθαν την τέχνη των 

χαλιών, εκεί δεν δούλευαν, ο μπαμπάς μου όταν ήρθε εδώ ήταν 18 χρονών και η μαμά 

μου μικρή ήταν, 7 χρόνια διαφορά είχαν, ήταν μικρά παιδιά όταν ήρθαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες στην Κιουτάχεια και πως 

αυτές επηρέασαν την απόφαση τους να εγκατασταθούν εδώ στη Φλώρινα;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοίταξε, αυτοί ήρθαν χωρίς να γνωρίζουν τη Φλώρινα, αλλά έτυχε το 

ίδιο κλίμα να έχει και η Φλώρινα.  

ΚΟΡΗ: Ο παππούς έλεγε ότι η Κιουτάχεια έμοιαζε πολύ με την Φλώρινα.  
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Και γι' αυτό έλεγε και ξανάλεγε: «Πώς δε ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, εδώ κάνει κρύο 

όπως στην Κιουτάχεια.» 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η δομή της οικογένειας; Ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις, ποιος 

αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκεί ήταν πάντα οι παππούδες, οι γυναίκες ήταν πιο υπάκουες, όχι όπως 

εδώ που η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν ήρθαν εδώ συνέχισε να είναι ίδια η δομή της οικογένειας; Πάλι ο 

άντρας έπαιρνε τις αποφάσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και εδώ το ίδιο. 

ΚΟΡΗ: Η μαμά πάντοτε μιλούσε στον πληθυντικό στον πατέρα της και εμείς όλα τα 

εγγόνια, ποτέ στον ενικό στον παππού. Είχαμε πολύ σέβας στον μπαμπά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας; Τους βοήθησε να ορθοποδήσουν; 

Γνωρίζετε αν τους παρείχε υλική βοήθεια, ηθική στήριξη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δε νομίζω, Η γειτονιά πιο πολύ τότε, ο μπαμπάς μου έλεγε ότι δεν 

είχαμε να μαγειρέψουμε στο κατσαρόλι μαγειρεύαμε και στο καπάκι τρώγαμε, η γιαγιά 

μου τότε η καημένη είχε πάρει ένα κιλίμι πολύ ωραίο, «αν πάμε κάπου να το 

στρώσουμε για να καθίσουν τα παιδιά», το είχαμε δηλαδή σαν κειμήλιο. 

ΚΟΡΗ: Η Εκκλησία δηλαδή δε βοήθησε καθόλου σε αυτά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καθόλου - καθόλου τότε και η Εκκλησία ήταν φτωχιά, μπορεί να 

βοήθησε και να μην το ξέρω εγώ. Ο μπαμπάς μου δούλεψε στο μαγειρείο του 

Χατζηιωάννου και έφερνε φαγητό από εκεί και έτσι σιγά - σιγά ορθοπόδησε και έγινε 

κουρέας και μάλιστα ο πρώτος κουρέας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής τους όταν ήρθαν στην Ελλάδα; Ποια σοβαρά 

προβλήματα αντιμετώπισαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλά, δεν είχαν τίποτε, ήρθαν στο έλεος του Θεού, έζησαν πολύ 

δύσκολα, αλλά ήταν ορισμένοι που βοήθησαν πάρα πολύ και σιγά - σιγά και τα 

αδέρφια μου. Το '22 ήρθαν, το '30 γεννήθηκα εγώ, μέσα σε 5 -6 χρόνια ορθοπόδησαν, η 

γειτονιά ήταν πολύ καλή, ίσως τους βοηθούσαν.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Που έμειναν όταν ήρθαν στην Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρώτο σπίτι ήταν στα καβάκια  πάνω, στην πορεία τους έκαναν ένα 

συνοικισμό τώρα που μένει ο μπαμπάς, με σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα και 

τουαλέτα και σιγά - σιγά θα έδιναν τα λεφτά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τους έδωσαν οικόπεδα και χτίσανε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι τους έδωσαν σπίτια στην σειρά και με λαχεία όποιος τύχαινε 

πήγαινε. 

ΚΟΡΗ: Ανάλογα και με τι παιδιά είχε ο καθένας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην αρχή ήταν όλα ίδια. Μετά ο μπαμπάς μου έκανε και διώροφο το 

σπίτι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε  κάποιο έθιμο της Κιουτάχειας;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εθίματα δεν θυμάμαι, το οτουρμάκι έλεγαν, πηγαίναμε τις Κυριακές 

κάπου όλοι μαζί και τρώγαμε με τα παιδιά, εδώ......ήξερε να κάνει και χαλβά στο χιόνι 

επάνω .....που το λέγανε τουρκικά και έχω μια εικόνα από παλιά όταν ήμουν μικρή, πως 

ήταν το κανταΐφι έτσι ήταν και χαλβάς. Αυτό ήταν το γλέντι τους.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οικογενειακές επισκέψεις δηλαδή; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ναι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε να μου πείτε για κάποιο έθιμο του γάμου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν θυμάμαι για γάμους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε κάτι για την φωτιά του Άι - Γιαννιού. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν το θυμάμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως έχετε ακούσει κάτι για τον Κλήδονα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δε θυμάμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε πότε άρχισαν να γίνονται οι μεικτοί γάμοι ανάμεσα σε 

πρόσφυγες και ντόπιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α, πέρασαν μερικά χρόνια. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν γίνονταν αμέσως; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί δεν υπήρχαν κορίτσια. Ήταν λίγοι αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα, που 

να βρεθούν, ο μπαμπάς μου με την μαμά μου το '22 παντρεύτηκαν, αλλά ήταν λιγοστοί, 

φυσικά τα παιδιά ήταν λιγοστά και οι μάνες ήταν χήρες σχεδόν όλες. Οι γάμοι έγιναν 

πολύ αργά για να αποκτήσουν παιδιά. Εγώ ντόπιο πήρα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι, μοιρολόι, νανούρισμα στην τουρκική γλώσσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έλεγε η γιαγιά μου, αλλά ποια τραγούδια έλεγε, αυτό με τα κουτάλια το 

χορό, αλλά δεν ξέρω να το πω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ήταν το επάγγελμα των γονιών σας στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς μου δηλαδή; Αυτός λεγόταν και μανετζής, έπαιζε βιολί, όχι 

όχι έπαιζε κλαρίνο σε γάμους και είχε και τον κήπο. 

ΚΟΡΗ: Δεν ήταν κουρέας όπως ο μπαμπάς; Σίγουρα; 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι γενικά στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχαν τα κτήματά τους, έπαιζαν μουσική, όπως ο παππούς μου, οι άλλοι 

δεν ξέρω, εργατιά μάλλον θα είχαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν ήρθαν στην Ελλάδα συνέχισαν να κάνουν τα ίδια επαγγέλματα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο μπαμπάς μου όταν ήρθαν εδώ, πήγε στο μαγειρείο για να έχουν να 

φάνε, μετά πήγε και έγινε κουρέας, δεν ξέρω αν συνέχισαν άλλοι Μικρασιάτες το ίδιο 

επάγγελμα που έκαναν στην Κιουτάχεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με του Τούρκους όσο ζούσαν στην Μικρά 

Ασία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχαν καλές σχέσεις, πολύ καλές πήγαιναν για καφέ στις Τουρκάλες, 

μερικά τα θυμάμαι από την γιαγιά μου (τουρκικά) έρχονταν και αυτοί πολύ καλά, αλλά 

σχολεία δεν είχαν, αυτό ήταν το κακό, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν πολύ καλός στα 

γράμματα, και είχαν ένα βιβλιοπωλείο κάτω στο υπόγειο και με ένα καντηλάκι μικρό 

πήγαινε εκεί και διάβαζε. Πήγαιναν οι Τούρκοι και έψαχναν, μήπως πήγαιναν σε 

σχολειό, γιατί απαγορευόταν, ούτε καν να διαβάσουν, μόνο τούρκικα, ο μπαμπάς μου 
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μού έλεγε ότι πήγαινε και διάβαζε και τα είχε κρυμμένα τα βιβλία κάτω στο υπόγειο. 

Σχολείο δεν τους άφησαν να πάνε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε επισκεφτεί την Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ δεν μπόρεσα, έσπασα το πόδι και δεν πήγα, οι κόρες μου πήγανε, 

εγώ που να πάω.  Μετάνιωσα όμως έστω να δω που μένανε, το σπίτι του μπαμπά μου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς  μπόρεσαν να ξαναπάνε στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν πήγαν, τότε δεν γίνονταν και εκδρομές και δεν πήγαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε αν όταν ήρθαν στη Φλώρινα ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση, γη 

δηλαδή για να την καλλιεργήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είχαν σχέση με αυτά, καμιά σχέση. Απλώς έμαθαν τέχνη. 

ΚΟΡΗ: Ίσως ήταν από λάθος τους. Οι Πόντιοι που ζήτησαν, πήραν και χωράφια. Οι 

δικοί μας κακώς που δεν ζήτησαν.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως τους αντιμετώπισαν οι ντόπιοι, βίωσαν τον ρατσισμό; Ξέρετε αν 

χρησιμοποιούσαν εναντίον τους εκφράσεις όπως τουρκόσποροι ή 

γιαουρτοβαφτισμένοι;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, ειδικά οι γονείς που ζούσαν στα καβάκια τους αντιμετώπισαν με 

πολύ αγάπη, "τι θέλετε να σας δώσουμε να σας βοηθήσουμε", όχι τέτοιο πράγμα δεν 

έζησα. 

ΚΟΡΗ: Εσείς δεν το ζήσατε, όπως λες, ενώ εγώ το έζησα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονταν τα πρώτα χρόνια μεταξύ τους; 

Γνωρίζετε αν είχαν σχέσεις με άλλες προσφυγικές ομάδες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοίταξε, σιγά - σιγά έγινε και αυτό, στην αρχή μαζεύονταν όλοι οι 

πρόσφυγες Κιουταχειαλίτες και έλεγαν να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, μετά όμως στη 

γειτονιά όλοι αγαπήθηκαν μεταξύ τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε αν υπήρχαν αντιδικίες, αν μάλωναν μεταξύ τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δικοί μου τουλάχιστον όχι, οι άλλοι δεν ξέρω τι έκαναν. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και δράση του Συλλόγου Μικρασιατών - 

Κιουταχειωτών "Άγιος Μηνάς"; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο μπαμπάς μου ήταν ο ιδρυτής του Συλλόγου, αυτά που τα έγραψε ο 

μπαμπάς μου τα έδωσε εκεί πέρα, άλλα δεν ξέρω. 

ΚΟΡΗ: Είχε φέρει μια εικόνα απευθείας από την Κιουτάχεια και την δώρισε στον 

σύλλογο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε αν υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους; Στον 

εμφύλιο, στον 2ο παγκόσμιο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια , πήγε ο μπαμπάς μου στον πόλεμο του '40.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε κάτι για εκείνη την νύχτα του Μάη του 1947, όταν 

τους επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στον συνοικισμό των Κιουταχειωτών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η θεία μου η Ελένη έμενε στον συνοικισμό, έκαψαν το σπίτι της θείας 

μου της Πηνελόπης, πρόλαβαν και το έκαψαν, γιατί έβγαλαν τη μηχανή και τα 

στρώματα οι αντάρτες και ο ένας σταματάει και λέει: «του Θωμάκη η μαμά είσαι;» 

«Εγώ είμαι, τι ήρθατε τι να κάνετε;» και τα έκαψαν 2- 3  στη σειρά, εμείς ήμασταν 

μικρά και πηγαίναμε και τα βλέπαμε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάτι άλλο να μου πείτε από τον Μάη του '47; 

ΚΟΡΗ: Εμένα μου έχεις πει ότι έβλεπες κάτι κεφάλια σε πασσάλους και κάτι τέτοια.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ααα, αυτό ήταν με τους αντάρτες, η αστυνομία τους έβαζε εκεί μπροστά 

και τα βλέπαμε κανονικά τα κεφάλια στους πασσάλους, τι να σου πω, φοβερό πράγμα, 

οι αντάρτες το έκαναν αυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτοί ήταν πρόσφυγες Μικρασιάτες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, αυτοί ήταν αντάρτες, όποιον έβρισκαν, και ντόπιοι ήταν και 

διάφοροι. Ο μπαμπάς μου είχε το κουρείο. Όπως καθόμασταν το βράδυ, βλέπουμε έναν 

με το χέρι, τον είχαν συλλάβει οι αντάρτες, τον είχαν γραμμένο στον κατάλογο και 

βλέπουμε όπως καθόμασταν ένα μαχαίρι τόσο μεγάλο σαν σπαθί ήταν, του το έβαλαν 

μέσα, και ο μπαμπάς μου μας έκανε νόημα να κάνουμε ησυχία και μας πήγε αθόρυβα 

στο πίσω μέρος, είχαμε ένα σαλόνι, ένα δωμάτιο και μια κουζίνα, και κάναμε ησυχία 
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για να μην μπουν μέσα. Την άλλη μέρα, μαζέψαμε τα ρούχα, χώρισε το κουρείο στα 

δύο, έβαλε καθρέφτες, και στρώματα με ξύλα και κοιμόμασταν εκεί επί δύο χρόνια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που ήταν το κουρείο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κουρείο ήταν απέναντι από την τράπεζα Ελλάδας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε να μου πείτε κάποιο άλλο περιστατικό σχετικό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω... ένα άλλο περιστατικό, η θεία μου η Ελένη 

έμενε στην πλατεία Ηρώων λίγο πιο πάνω και οι αντάρτες είχαν μπει μέσα στην αυλή 

και θα τους σκότωναν όλους. Είχε τον Αναστάση μωρό, το σπίτι ήταν χαμηλό κιόλας, 

και όπως ήταν σκυμμένοι βλέπουν κεφάλια να ψάχνουν, αμέσως  η θεία τους είδε και 

κρύβονται κάτω από το κρεβάτι, σιωπηλά, δεν άκουσαν θόρυβο και πήγαν, άνοιξαν την 

πόρτα, δεν είδαν κανέναν και φύγανε. Γλυτώσανε εκ θαύματος. Θέλανε κακό να 

κάνουν τότε οι αντάρτες, δεν ξέρω τι έχθρα είχανε. Περίεργο πράγμα δεν είναι; Δεν 

ξέρω τι, κακία;  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πατέρας σας ποιος ήταν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πατέρας μου ήταν ο Γρηγοριάδης Μιχάλης ο κουρέας, ήταν σε πάρα 

πολλά πράγματα μέσα, και άνθρωπος που το τραβούσε αυτό να το κάνει, ήταν ενεργό 

μέλος του συλλόγου Κιουταχειωτών, ήταν τόσο έξυπνος που αγαπούσε όλο τον κόσμο 

και βοηθούσε όλο τον κόσμο και όλο έγραφε και του έλεγα: " γιατί γράφεις ";. Ήταν 

ενεργό μέλος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν πρόεδρος του συλλόγου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΄Ηταν πρόεδρος του συλλόγου Μικρασιατών και Κιουταχειωτών και 

των κουρείων ήταν πρόεδρος.  

ΚΟΡΗ: Πες για τον σύλλογο μαμά, ότι ήταν πρόεδρος και έγραφε συνέχεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ακριβώς έγραφε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πάντα, κρατούσε κάτι σαν ημερολόγιο, έγραφε τα πάντα, με 

ημερομηνίες, τα πάντα, καθόταν τα βράδια και έγραφε, βιβλίο ολόκληρο είχε και το 

έδωσε στον Αριστοτέλη.  
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ΚΟΡΗ: Για τον Σύλλογο έγραφε πάρα πολλά και για την ιστορία της Κιουτάχειας, ό,τι 

θυμόταν, αλλά και πάρα πολλές ιστορίες έγραφε από τον πόλεμο, τι περνούσαν 

καθημερινά στον πόλεμο του '40. Πάρα πολύ αγαπούσε τον Σύλλογο των 

Κιουταχειωτών.  

 

5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Αβραμίδου Μαρία 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αβραμίδου Μαρία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που κατάγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Κιουτάχεια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το '30 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γεννηθήκατε εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς σας κατάγονται από την Κιουτάχεια. Πως ονομάζονται; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο μπαμπάς Αβραάμ και η μαμά Βηθλεέμ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κυρία Αβραμίδου, οι γονείς σας ήταν Μικρασιάτες πρόσφυγες από την 

πόλη της Κιουτάχειας. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα 

αξιοποιήσω στα πλαίσια της εκπόνησης μιας έρευνας που αφορά τους πρόσφυγες 

Μικρασιάτες στην πόλη της Φλώρινας. Πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το '22. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ήρθαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με πλοία είχαν έρθει, δε θυμάμαι από που. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν έφτασαν στην Ελλάδα σε ποιο σημείο αποβιβάστηκαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Θεσσαλονίκη κατέβηκαν.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν…δεν ήταν όπως τώρα, χωράφια ήταν 

φαίνεται με λάσπη.  Από κει όμως το κράτος δεν τους υποστήριξε, τους άφησε στο 

έλεος του Θεού, καθένας πήρε το δρόμο του. Οι δικοί μας έφυγαν από την Καλαμαριά 

και ήρθαν για πρώτη φορά στα Γιαννιτσά. Κάθισαν εκεί για λίγο, δεν τους άρεσαν τα 

Γιαννιτσά και ήρθαν Φλώρινα, γιατί έψαχναν μια πόλη που να μοιάζει με την 

Κιουτάχεια. Είδαν ότι η Φλώρινα μοιάζει λίγο με την Κιουτάχεια. Και η Κιουτάχεια, 

όπως μας έλεγαν, ήταν γύρω - γύρω βουνά και μέσα η πόλη. Ήρθαν εδώ στην 

Καλαμαριά, το κράτος τους άφησε στο έλεος του Θεού και ο καθένας έψαχνε που να 

πάει να μείνει. Δεν είχαν τίποτα. Στον Καραγκιόζη, οι Τούρκοι είχαν τα παλιά σπίτια 

και πήγαν σε αυτά τα σπίτια οι δικοί μας, ο καθένας όπου βρήκε, με τους συγγενείς, με 

αδέρφια, ξαδέρφια, με όλους. Πήγαιναν και έμεναν όλοι μαζί. Αν έβρισκαν ένα σπίτι 

μαζεύονταν αδέρφια, ξαδέρφια για να δουν που θα τακτοποιηθούν. Έμεναν αρκετά 

χρόνια εκεί πάνω στον Καραγκιόζη, και μετά έφτιαξαν τα σπίτια τους, μάλλον πρώτα 

τα δικά μας και ύστερα το συνοικισμό της Κιουτάχειας.  Τα σπίτια αυτά τα έφτιαξε η 

πρόνοια και έριξαν κλήρο, για να δουν σε ποια οικογένεια το κάθε σπίτι θα πέσει. 

Έρχονταν όλοι οι συγγενείς μας και έβλεπαν που θα μείνουν. Και όπως μου τα έλεγαν 

το πιο ωραίο σπίτι ήταν το  δικό μας, το πρώτο με μπαλκόνι, τώρα βέβαια τα έχουν 

αλλάξει, και έλεγε η μαμά: «αχ τι καλά, αυτό το ωραίο σπίτι σε μας να τύχει». Όταν τα 

κλήρωσαν πράγματι αυτό το σπίτι στην μαμά μας έτυχε. Και έτρεξαν όλες οι αδερφές 

και φώναζαν: «Βηθλεέμ, Βηθλεέμ, εκείνο το σπίτι που σου άρεσε, σε σένα έτυχε».  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν από την Κιουτάχεια; Και πως 

ένιωθαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα; Τι σας έχουν πει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλλον και στεναχωριόντουσαν και χαιρόντουσαν γιατί θα έρχονταν 

στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Ήρθαν, αλλά δεν βρήκαν καμία συμπαράσταση από το 

κράτος. Άλλοι πήγαν στα Γιαννιτσά, άλλοι στην Κομοτηνή, άλλοι στην Ξάνθη, ήταν 

όλοι αυτοί Κιουταχειαλίτες. Πήγαν και στην Κομοτηνή οι δικοί μας, αλλά δεν τους 

άρεσε, ήρθαν στα Γιαννιτσά και στα εκεί δεν τους άρεσε, και τελικά έμειναν στη 

Φλώρινα  γιατί έμοιαζε με την Κιουτάχεια.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει να κάνει και με το κλίμα της Κιουτάχειας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχει να κάνει και με τα βουνά, γι' αυτό διάλεξαν τη Φλώρινα.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η δομή της οικογένειας; Πως ήταν οι ρόλοι κατανεμημένοι στην 

οικογένεια; Ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις; Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των 

παιδιών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τότε δεν είχαν παιδιά ακόμη, ήταν νιόπαντροι, όπως είπα, όταν ήρθαν το 

'22, τον Αύγουστο. Παρόλο που ζούσαν με τους Τούρκους στην Κιουτάχεια, 

κρατούσαν τη νηστεία το Δεκαπενταύγουστο, άκουσα που έλεγαν τον 

Δεκαπενταύγουστο της Παναγίας βγήκαμε στο δρόμο πρόσφυγες. Πήγαν με τα πόδια 

ως το λιμάνι, μπήκαν στα καράβια, τα είχαν στείλει οι ‘Αγγλοι, τα πιο χειρότερα 

καράβια, ήταν τα πιο παλιά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ότι λοιπόν αφορά το μεγάλωμα των παιδιών, ποιος μεγάλωνε τα παιδιά 

στο σπίτι σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μαμά τα μεγάλωνε, ήρθαν αντρόγυνο το '22 και το ΄24 γεννήθηκε η 

αδερφή μου στην Φλώρινα, εκεί στο πρώτο σπίτι στο Καραγκιόζη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εδώ ποια χρονιά ήρθαν, στο σπίτι αυτό, θυμάστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το '30. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η στάση της Εκκλησίας ποια ήταν όταν ήρθαν στην Φλώρινα; Τους 

βοήθησαν να ορθοποδήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Μητρόπολις τότε τους μοίρασε ρούχα, πήγαιναν, αλλά δεν θέλω 

αυτήν την λεπτομέρεια να την πω, τότε μητροπολίτης ήταν ο Πολύκαρπος. Η μαμά 

ήταν από τις αδερφές η πιο μικρή, όλες τότε πήγαν να πάρουν ρούχα από την 

Μητρόπολη, η μαμά σαν πιο μικρή δεν ήθελε να πηγαίνει και έρχεται η αδερφή της και 

της λέει: «τρέχα, από την Μητρόπολη μοιράζουν ρούχα, όσοι ήρθαν από την 

Κιουτάχεια», και πράγματι πήγε και η μαμά, ο κόσμος πήρε και έφυγε και μετά έρχεται 

η αδερφή  της μαμάς μου η Ευανθία, και της λέει: «τρέχα, από την Μητρόπολη 

μοιράζουν ρούχα». Όταν πήγε η μαμά μου στην Μητρόπολη δεν υπήρχε κόσμος, 

πρωτοσύγκελος τότε δεν ήταν ιερέας ήταν λαϊκός, πάει αυτή μόνη, την φωνάζει ο 

Δεσπότης πάνω και ήταν η μαμά μου η πιο όμορφη από όλα τα αδέρφια, την φωνάζει 

πάει η μαμά μου, την είδε όμορφη, ροδοκόκκινη, της είπε κάθισε, τι θέλεις, και άρχισε 

να της χαϊδεύει τα πόδια. Αυτές τότε ήταν αγνές, αγνότατες και σηκώνεται και φωνάζει 

«Δέσποτα, Δέσποτα», στα τουρκικά, ελληνικά τότε δεν ήξεραν, «εγώ είμαι 

παντρεμένη» και σηκώνεται σαν τρελή, φεύγει από τα σκαλοπάτια, βγαίνει από την 
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Μητρόπολη και πάει κατευθείαν στον μπαμπά μου στο Διεθνές, τότε όλοι οι 

Κιουταχειαλίτες εκεί μαζεύονταν, πάει κλαίγοντας στον μπαμπά μου και του λέει: 

«μπαμπά αυτό και αυτό έγινε με τον Δεσπότη, εγώ δε θέλω ούτε ρούχα ούτε τίποτα», 

και ο μπαμπάς μου ήταν τότε ένας ψηλός μέχρι πέρα, «Τι; Ο Δεσπότης έκανε αυτό; θα 

πάω και εγώ και θα τον κάνω...» αγνές ήταν αυτές, αλλά τίποτα το άσχημο δεν είχε 

κάνει, παρόλο που ήταν άβγαλτες το καταλάβαιναν ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν καλό. 

Ο μπαμπάς πηγαίνει στα γραφεία της Μητρόπολης με νεύρο να πάει να χτυπήσει τον 

Δεσπότη, τον κράτησαν οι υπάλληλοι της Μητρόπολης και έτσι έφυγε. Θυμάμαι αυτή 

την λεπτομέρεια, και ο μπαμπάς από τότε δεν ήθελε να ακούσει για Δεσπότη.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Άρα τους έδωσαν υλική βοήθεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι ρούχα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ηθική στήριξη; Είχαν βοήθεια και συμπαράσταση;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν νομίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής το πρώτο διάστημα που εγκαταστάθηκαν 

στην Φλώρινα; Είπατε ότι εγκαταστάθηκαν στα σπίτια εκεί πάνω στον Καραγκιόζη. 

Πως ζούσαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ζούσαν πολλές οικογένειες μαζί, το πολύ με καμιά αδερφή, γιατί η 

θεία μου η Ευανθία ήταν χήρα, κατά καιρούς, όπως μου είχαν πει, οι Τούρκοι πήγαιναν 

στον συνοικισμό των χριστιανών έπαιρναν τους άντρες και τους έστελναν στην εξορία 

και πολύ λίγοι γύριζαν από εκεί. Τους έβαζαν σε πολύ δύσκολες δουλειές, οπότε οι 

περισσότεροι πέθαιναν στην εξορία, τους έβαζαν και δούλευαν στα χωράφια χωρίς 

ψωμί και πέθαιναν εκεί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε να μου περιγράψετε κάποιο έθιμο της Κιουτάχειας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά τα οτουρμάκια και εκεί τα έκαμναν και εδώ όταν ήρθαν, το 

θυμάμαι και εγώ παρόλο που είμαστε μικρά μας έπαιρναν και μας. Εκεί ο συνοικισμός 

των χριστιανών ήταν χωριστά από τον συνοικισμό των Τούρκων και τους χώριζε μια 

γέφυρα, πολλές φορές έκαναν έφοδο για να πιάσουν τους άντρες να τους στείλουν στην 

εξορία, αλλά πολλές φορές από εκείνη την γέφυρα δεν μπορούσαν να περάσουν οι 

Τούρκοι για να μπουν στον συνοικισμό των χριστιανών να πάρουν τους άντρες και 

έλεγαν ότι είχαν πολλή πίστη στον Άγιο Μηνά και είχαν και Εκκλησία στην Κιουτάχεια 
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και δεν μπορούσαν να περάσουν τη γέφυρα οι Τούρκοι γιατί δεν τους άφηνε ο Άγιος 

Μηνάς και γι' αυτό εδώ που ήρθαν πολύ τιμούν τον Άγιο Μηνά. Από την Κιουτάχεια 

έφεραν μια εικόνα του Άγιου Μηνά, όλοι οι Κιουταχειαλίτες και άναβαν κερί, και 

έλεγαν ποιος θα πάρει αυτήν την εικόνα, και έριξαν κλήρο και η εικόνα αυτή έπεσε στα 

χέρια της θείας μου, της αδερφής της μαμάς μας, του Αβραάμ του Σακαλή την μαμά. 

Χρόνια πολλά, τότε ήταν μεγάλη φτώχεια, έπαιρνε σε ένα φλιτζανάκι λίγο λαδάκι και 

άναβε το καντήλι με την εικόνα αυτή του Αγίου Μηνά. Για χρόνια έβλεπα τις 

Κιουταχειαλίτισσες έρχονταν και άναβαν εδώ το κερί. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και 

πριν πεθάνει ο ξάδερφός μου του είπα: «βρε Αβραάμ θυμάμαι όλες τις 

Κιουταχειαλίτισσες να έρχονται και να ανάβουν εδώ το κερί σε αυτή την εικόνα, για να 

την δω αυτή την εικόνα», εγώ φανταζόμουν να είναι μεγάλη και τι ήταν αυτή η εικόνα: 

μια μικρή  ασημένια σαν χαλκογραφία με το πρόσωπο του Αγίου Μηνά, δεν ήταν 

ζωγραφισμένη με χρώματα, ήταν ασημένια και φαινόταν το πρόσωπο του Αγίου Μηνά. 

Δεν θυμάμαι αν ο Άγιος Μηνάς εμφανίζεται με άλογο, και έρχονταν και άναβαν, την 

είχε ο ξάδερφός μου την εικόνα στην σάλα, κομμουνιστής ήταν ο ξάδερφός μου, δεν 

πίστευε σε τίποτα, αλλά τον Άγιο Μηνά δεν τον άφηνε και τώρα ούτε η γυναίκα ζει και 

δεν ξέρω αν την πήρε η γυναίκα του η Έφη, δεν ξέρω που την έχουν. Πράγματι άναβαν 

όλοι εκεί τα κεριά, σε μια τετράγωνη λαμαρίνα είχαν βάλει νερό και τα άναβαν, τώρα 

πως το στήριζαν δεν ξέρω.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Την έφεραν από την Κιουτάχεια αυτή την εικόνα, την πήραν από την 

εκκλησία του Αγίου Μηνά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλλον, παρεκκλήσι θα πρέπει να ήταν, γιατί δεν τους επέτρεπαν 

μεγάλες εκκλησίες. Δεν πήγαιναν σε Εκκλησίες γιατί φοβούνταν, δεν τους επέτρεπαν 

να πάνε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μου είπατε ότι τα οτουρμάκια  συνεχίστηκαν και εδώ στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήρθαν και εδώ πέρα, παρόλα αυτά και τα οτουρμάκια τους και τα 

τραγούδια τους δεν τα άφηναν. Μαζεύονταν στην σειρά, πότε στο δικό μας το σπίτι, 

πότε στου ξαδέρφου μας πότε στης αδερφής, με φανάρια όλη την νύχτα, είχαν κάτι 

φαναράκια με λάδι, και με αυτά πήγαιναν γιατί τότε είχε σκοτάδι η Φλώρινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και τι έκαναν σε αυτές τις συναντήσεις; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρώτο που έκαναν καφέ έπιναν το βράδυ, και κάθονταν, έλεγαν τα 

αστεία τους και υπήρχε ένας από την παρέα από τους συγγενείς, αυτοί εδώ του 

Καρακώστα, ο μπαμπάς ήταν πολύ αστείος και  έλεγε μερικά αστεία στα τούρκικα 

βέβαια όλοι μιλούσαν και γελούσαν και τραγουδούσαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλούσαν την τούρκικη γλώσσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την τούρκικη και όχι την ελληνική, αφού η μαμά μου όταν πέθανε δεν 

ήξερε ακόμα καλά ελληνικά, γιατί από εκεί έφυγε μικρή και δεν υπήρχε εκεί 

χριστιανικό  σχολείο, αυτές από 6 χρονών χαλιά ύφαιναν και τα έστελναν στην Περσία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θυμάστε κάποιο άλλο έθιμο; Τις Απόκριες που ντύνονταν καρναβάλια; Το 

συνέχισαν και εδώ το έθιμο αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκεί δεν ξέρω αν ντύνονταν καρναβάλια, αλλά εδώ το συνήθιζαν. Μέχρι 

και η μαμά μου  είχε δύο στολές νυφιάτικες, όχι άσπρη όπως ντύνουμε εμείς τη νύφη, 

ήταν δύο στολές, η μία πράσινη με λουλουδάκια πολύ ωραία, όπως ήταν οι ταφτάδες, 

ροζ πιο επίσημη. Με αυτά έκαναν το γάμο, τώρα εκεί πέρα τι γάμο έκαναν 

θρησκευτικό; δεν θυμάμαι. Αυτή την στολή την έφεραν εδώ πέρα και όταν έκαναν τα 

καρναβάλια και εγώ μπορούσα να την φορέσω γιατί ήταν σαλβάρια και πάνω όπως 

ήταν το γιλεκάκι ήταν κεντημένο πολύ ωραίο. Για τα καρναβάλια έρχονταν και 

νοίκιαζαν τις στολές από τη μαμά μου, είχε δυο στολές και τις νοίκιαζε, από φτώχια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τη φωτιά του Άι - Γιαννιού θυμάστε κάτι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δε θυμάμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τον Κλήδονα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τον Κλήδονα δε θυμάμαι οι γονείς πως το έκαναν, αλλά θυμάμαι 

εμείς πως το κάμναμε. Μαζεύαμε λουλούδια σε ένα μπακιρένιο βάζο, αλλά δε θυμάμαι 

τι λέγαμε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε άρχισαν να πραγματοποιούνται μεικτοί γάμοι στην Φλώρινα ανάμεσα 

σε πρόσφυγες και σε ντόπιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά το ΄40, μέχρι τότε νομίζω όχι. Μετά τον ανταρτοπόλεμο άρχισαν 

να παίρνουν οι πρόσφυγες ντόπιους και το αντίθετο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ήταν το επάγγελμα των γονιών σας στην Κιουτάχεια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Κιουτάχεια έκαμναν αυτά τα πήλινα πιάτα, κεραμικά και τα 

ζωγράφιζαν, αυτό ήταν το επάγγελμά τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το συνέχισαν και όταν ήρθαν στην Ελλάδα ή έκαναν κάτι άλλο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, ο μπαμπάς όπως ξέρω είχε καμίνι και έκαναν τούβλες και τα 

περισσότερα σπίτια χτίστηκαν με τις τούβλες του μπαμπά μας. Ο μπαμπάς του ζούσε, 

αυτός ήξερε από τέτοια πράγματα και είχαν ανοίξει κάτω από το σταθμό καμίνι, έτσι το 

έλεγαν, και βρήκαμε από αυτές τις τούβλες και στο σπίτι το δικό μας που είχαν το 

όνομα και το επίθετο του μπαμπά μας: Αβραάμ Αβραμίδης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπακιρικά, είχαν νομίζω και τέτοια,  με χαλιά είχαν και εκεί και 

άνοιξαν και εδώ, όσες γυναίκες είχαν πολλά παιδιά είχαν αργαλειό στο σπίτι και 

κοιτούσαν τα παιδιά και δούλευαν και θυμάμαι πολύ καλά που είχε βάλει η μαμά 

αργαλειό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλάτε για τον Παπαδόπουλο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ναι και σε μας και στον Σακαλή, όσες είχαν μικρά παιδιά και 

μπορούσαν τους έδινε αργαλειούς και δούλευαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν τα ίδια επαγγέλματα οι Κιουταχειώτες όταν ήρθαν 

στην Φλώρινα; Δηλαδή οι γονείς έκαναν το ίδιο επάγγελμα εκεί και το ίδιο όταν ήρθαν 

εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, μερικοί μπορεί να έχουν κάνει, αλλά εγώ σας μιλώ για τον μπαμπά 

μου, δεν νομίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Τούρκους όσο ζούσαν στην 

Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάντα το έλεγαν: «Εμείς με τους Τούρκους περνούσαμε πάρα πολύ 

καλά» με τις γυναίκες γιατί δεν είχαν τίποτε, πήγαιναν η μία με την άλλη και έλεγαν 

μεταξύ τους: «Δεν φταίμε εμείς, εμείς σας αγαπούμε, φταίνε οι μεγάλοι που μας τα 

έκαναν όλα αυτά», στα τούρκικα έτσι όπως μας τα έλεγαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε επισκεφτεί την Κιουτάχεια; 



230 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς σας κατάφεραν να ξαναπάνε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εμείς όχι, αλλά η αδερφή μου πήγε και ο αδερφός μου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε και πως χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια; Μου είπατε το '30. Ποιος 

παραχώρησε τα οικόπεδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πρόνοια, στα βουνά ήταν και θυμάμαι εγώ, δεν είχε βέβαια ούτε 

κάγκελα ούτε τίποτα, αλλά είχε πάρα πολλά σκαλοπάτια και επειδή είχαμε πολλά 

παιδιά και ο μπαμπάς είχε καλή δουλειά μας είχε βάλει και κάγκελα και ήταν το πιο 

ωραίο σπίτι τότε εκείνα τα χρόνια. Η πρόνοια έχτισε τα σπίτια και στην πρόνοια τα 

πλήρωσαν, δεν ήταν πολλά τα χρήματα, ζούσε τότε ο μπαμπάς, και μας είπαν πρέπει να 

τα πληρώσετε για να πάρετε το χαρτί. Τα πλήρωσαν, τότε στην κατοχή δεν είχαν αξία 

μεγάλη τα χρήματα και  πήραν το χαρτί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και στην συνέχεια τα ανέλαβαν κάποιοι εργολάβοι για να τα χτίσουν;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να τα χτίσουν; Ναι, δε θυμάμαι ποιοι ήταν γιατί, το '30 που μπήκαν 

στο σπίτι εγώ τότε γεννήθηκα. Δεν είχαν μπει αμέσως σε αυτά τα σπίτια. Εγώ όταν 

γεννήθηκα ζούσαμε στα εβραίικα, έτσι τα έλεγαν, εκεί στην Χρυσοστόμου  Σμύρνης, 

εκεί γεννήθηκα. Και επειδή ήμουν έτσι πολύ τζαντού, με πείραζαν πολύ και μου 

έλεγαν: "στα εβραίικα γεννήθηκες γι' αυτό  κάνεις σαν Εβραία".  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτά τα σπίτια ήταν τυποποιημένα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι όλα ίδια ήταν, δε διέφεραν καθόλου, βέβαια κάποιος έκανε 

προέκταση, τζαμαρίες έβαλαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε αν ζήτησαν αγροτική αποκατάσταση; Είχαν γη για να την 

καλλιεργήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ζήτησαν, ήθελαν να τους δώσουν, εκεί πάνω στο βουνά ήταν όλα 

αμπέλια και είπαν να τους δώσουν να τα καλλιεργήσουν, δεν τα πήραν όμως γιατί δεν 

είχαν ιδέα από γεωργικά πράγματα, υπήρχε  το πανόραμα που λέμε, ήθελαν να το 

δώσουν στον μπαμπά, ενώ δεν ήξεραν από γεωργικά και δεν τα πήρανε. Και όταν 

πήραν αξία, έλεγαν: «Α, όταν μας τα έδιναν τζάμπα δεν τα πήραμε, τώρα άλλοι τα 

χαίρονται». 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν ήρθαν στη Φλώρινα πως τους αντιμετώπισαν οι ντόπιοι κάτοικοι; 

Βίωσαν τον ρατσισμό; Ξέρετε αν χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως τουρκόσποροι, 

γιαουρτοβαφτισμένοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά τα έλεγαν ιδίως όταν μάλωναν τα παιδιά μας, εγώ θυμάμαι ήταν 

του Σέβη τα παιδιά, η μάνα τους ήταν βλάχα, όταν μάλωναν τα αγόρια μας, έβγαινε στο 

μπαλκόνι και φώναζε στα δικά μου παιδιά: «φύγετε από εδώ τουρκόσποροι» και αυτό 

πολύ μας κακοφαινόταν, γιατί αν ήμασταν Τούρκοι δεν θα ερχόμασταν εδώ, στην 

Ελλάδα, αυτό πολύ μας πείραζε, γιατί παιδιά με παιδιά μάλωναν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κοινωνικές επαφές τα πρώτα χρόνια  περιορίζονταν μόνο μεταξύ τους, 

είχαν σχέσεις με τους ντόπιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, στην αρχή όχι, αλλά ύστερα εξοικειωθήκαμε, καλά οι δικοί μας 

είναι όλοι εδώ Κιουταχειαλίτες, μόνο 2 -3 οικογένειες είναι πόντιοι. Ύστερα αυτοί 

έκανα παιδιά, μαζί έπαιζαν δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν υπήρχαν αντιδικίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, όχι, δεν υπήρχαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τη δράση του Συλλόγου Κιουταχειατών - Μικρασιατών 

«Άγιος Μηνάς»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το ΄25, εγώ γεννήθηκα το ΄30, αλλά θυμάμαι τα 

πρώτα χρόνια τη δράση του, τις γιορτές που έκαναν, πολύ την γιόρταζαν τη γιορτή.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχαν συμμετοχή οι πρόσφυγες στους πολέμους; Στον εμφύλιο, στον 2ο 

Παγκόσμιο πόλεμο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοίταξε, στον εμφύλιο, τα παιδιά είχαν μεγαλώσει, ήταν 18 - 20 χρονών, 

είχαν φύγει, ανέβηκαν πάνω στα βουνά για να διώξουν τους Γερμανούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάτι για την φοβερή εκείνη νύχτα τον Μάη του '47, όταν οι 

αντάρτες επιτέθηκαν στον συνοικισμό των Κιουταχειωτών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τότε εγώ πήγαινα στο Γυμνάσιο, βέβαια, τότε αυτά όλα τα σπίτια δεν 

ήταν χτισμένα όπως σήμερα, και του Μαρκόπουλου. Το πρώτο σπίτι που έκαψαν ήταν 

το σπίτι του Μαρκόπουλου, είχα δει εγώ, δεν είχαμε αυτήν εδώ την προέκταση, είχαμε 

μόνο σαλόνι και κουζίνα, τότε εγώ δε φοβόμουν, στην αρχή έκαψαν τα σπίτια τα 
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πρώτα, της Σίας και έφτασαν μέχρι το σπίτι του Μαρκόπουλου, της Τασούλας, και 

έλεγα τώρα θα έρθουν στου Ρέμπελου, αλλά ευτυχώς δεν έφτασαν ως εδώ. Και 

καθόμασταν, σεργιανούσαμε, από νωρίς ακούγονταν πυροβολισμοί, τότε η αστυνομία 

ήταν εδώ πέρα, στην κατηφόρα, οι αντάρτες φαίνεται είχαν κατέβει από τα βουνά, 

μέχρι εδώ της Τασούλας και έβαζαν φωτιά στα σπίτια, και μέχρι τα ξημερώματα 

ακούγονταν πυροβολισμοί.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκείνη τη νύχτα σκότωσαν κάποιους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνη την νύχτα σκότωσαν τα δύο παιδιά  του Κοσμά, η μάνα του είχε 

δύο αδέρφια που είχαν φούρνο, τάχα ζήτησαν ψωμί και αυτοί δεν τους έστειλαν και 

τους εκδικήθηκαν και τους σκότωσαν, τα δύο αδέρφια και την γυναίκα του μεγάλου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθονταν εδώ στον συνοικισμό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθονταν από την άλλη πλευρά από το σπίτι της Τασούλας. Όταν 

ξημέρωσε όλοι πήγαμε να δούμε τι γίνεται; Εγώ από τις πρώτες, ο ένας ο αδερφός 

αυτού του Κοσμά του Κυριακίδη, είχε μια κατηφόρα σε αυτό το δεύτερο σπίτι, ήταν 

πεσμένος χτυπημένος στο κεφάλι, μπρούμυτα, είχε έτσι μια κατηφόρα ο δρόμος. Όπως 

πάμε να δούμε στο σπίτι μέσα βλέπουμε τον άλλον αδερφό, είχαν τότε πλυσταριό, έξω 

από το πλυσταριό πεσμένος με μια οβίδα. Προχωράμε πιο μέσα, η γυναίκα αυτού του 

μεγάλου αδερφού, φαίνεται προσπάθησε να φύγει, να γλιτώσει και την σκότωσαν στον 

κήπο. Τότε ειδοποιούμε την αδελφή του Κοσμά, αυτών των αδερφών:  «έλα να δεις τα 

αδέρφια σου σκοτώθηκαν». Και έρχεται αυτή και τι να δει, βλέπει τον έναν αδερφό 

σκοτωμένο και τον άλλο, και μετά τους έθαψαν. Αυτοί είχαν δύο αγόρια και έμειναν 

ορφανά, και τους πήρε κάποιος θείος στην Αθήνα και δεν ήρθαν ξανά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε να μου πείτε κάτι άλλο για αυτή την νύχτα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνη τη νύχτα, ο μπαμπάς μας πολύ φοβόταν, ήμουν μικρή δεν μου 

έκοβε ότι από το παράθυρο μπορεί να μου έρθει καμιά αδέσποτη, και παρακολουθούσα 

από το παράθυρο. Αυτό το σπίτι του Γαβριηλίδη, δεν κατάλαβαν ότι δεν είναι οι 

Γερμανοί και σου λέει, η φωτιά θα έρθει και στο σπίτι μας και άδειαζαν τα πράγματά 

τους έξω στην αυλή. Εντωμεταξύ οι πυροβολισμοί ακούγονταν, σκέφτηκαν ότι η φωτιά 

θα πάει σε αυτούς και ήξεραν ότι ήταν οι αντάρτες και έκαιγαν τα σπίτια, και είχαν 

βγάλει όλα τα πράγματα τους έξω στην αυλή και όταν βλέπουν ύστερα το πρωί είχε 

γίνει μακελειό.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν έφυγαν από την Μικρά Ασία ο μπαμπάς ήταν νιόπαντροι και είχε 

ένα μουλάρι, έβαλε τη γυναίκα του στο μουλάρι. Είχε και μία αδερφή την Μαρίκα, γι 

'αυτό πήρα και εγώ το όνομά της, τον άντρα της τον είχαν πάει στην εξορία και δεν 

γύρισε, και είχαν και δύο κορίτσια, την μια την έλεγαν Γεσθημανή και τις έφερε ως εδώ 

πέρα. Στο μουλάρι είχε δύο κοφίνια, τη γυναίκα του την έβαλε στη μέση, στο ένα 

κοφίνι έβαλε το ένα ανιψάκι του, στο άλλο κοφίνι το άλλο και έτσι ήρθαν ως την 

Καλαμαριά. Τότε το κράτος όλα τα ορφανά τα πήρε το κράτος και τα έβαλε σε 

ορφανοτροφείο, δεν πήγε να τα πάρει, δεν είχαν και που να μείνουν ακόμα.  Μετά 

φαίνεται τα υιοθέτησαν αυτά τα παιδιά, όσα ήταν ορφανά τα πήραν από το 

ορφανοτροφείο. Από τότε τα έχασε ο μπαμπάς μας δε τα ξαναείδε.  

 

6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Μπούτσκου Μαγδαληνή 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ονομάζεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπούτσκου  Μαγδαληνή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που κατάγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ είμαι Φλωρινιώτισα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς σας από που κατάγονται; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μητέρα μου προέρχεται από την Κιουτάχεια της Μ. Ασίας, ήρθε μωρό 

παιδί, ήθελαν να την πετάξουν στη θάλασσα, ο πατέρας μου ήταν ντόπιος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κυρία Μπούτσκου, η μητέρα σας ήταν πρόσφυγας από την πόλη της 

Κιουτάχειας. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα αξιοποιήσω 

στα πλαίσια της εκπόνησης μιας έρευνας που αφορά τους πρόσφυγες Μικρασιάτες στην 

πόλη της Φλώρινας. Πότε ακριβώς ήρθε η μητέρα σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να ήρθε το '22, γιατί η μητέρα μου ήταν γεννημένη τον 

Δεκέμβριο του '21.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ήρθαν; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έφυγαν από την Κιουτάχεια, πάνω σε ένα γαϊδουράκι, τους φόρτωσε ο 

παππούς, φόρτωσε πολλά πράγματα, γιατί ήταν πάρα πολύ ευκατάστατοι στην πατρίδα, 

έφεραν όμως και ένα χαλί. Από κει και πέρα, πρέπει να ήρθαν στα Μουδανιά, με 

καράβι προς τη Θεσσαλονίκη και μετά στην Φλώρινα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές δυσκολίες αντιμετώπισαν στην πορεία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλές δυσκολίες, ό,τι είχαν φορτώσει στο γαϊδουράκι, στο καράβι τους 

τα πήραν όλα, έκλαιγε πολύ και το μωρό, η μαμά μου, μέχρι και το χαλί. Το καλό ήταν 

ότι η γιαγιά μου είχε από μέσα από τα ρούχα της δύο σειρές με λίρες, πάνω από το 

σαλβάρι της, είχε μια ζώνη με τόκα, που ήταν πολύ πολύτιμη εκείνη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συναισθήματα είχαν όταν έφυγαν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τώρα από τις διηγήσεις που έχω ακούσει  πολλοί Μικρασιάτες  

πρόσφυγες άφησαν τα κλειδιά στους γείτονες, δεν ήξεραν τι Γολγοθάς τους περίμενε. 

Όλα τα αντιμετώπισαν εδώ με την πίστη τους στο Θεό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι αισθήματα είχαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα γι' αυτούς. Η γιαγιά μου διηγιόταν πως 

μπήκαν σε ένα δωμάτιο, με όλα τα πράγματα, η μητέρα μου συγκεκριμένα ούτε το 

δημοτικό δεν έβγαλε γιατί από μικρό κοριτσάκι την έστειλαν να δουλεύει σε ένα 

πλουσιόσπιτο. Πολύς πόνος, φτώχεια μεγάλη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων σας στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ό,τι άκουγα από τη γιαγιά είχαν χαλιά, ήταν έμποροι χαλιών και 

πριν αρχίσει ο διωγμός είχε ξεφορτώσει μια άμαξα με χαλιά, και ούτε έμαθαν ποτέ τι 

απέγιναν, και από τον καημό τους πήραν ένα χαλάκι μαζί τους. Είχαν τριώροφο σπίτι, 

κάτω ήταν γεμάτο με αποθήκες με τρόφιμα, που πήγαινε ο παππούς έμπορος με 

πράγματα, στον δεύτερο όροφο είχαν τα μιντέρια, με κάτι μπορντό μαξιλάρια 

βελούδινα και στην αυλή είχαν μια αποθηκούλα με αργαλειό που η γιαγιά ύφαινε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχειας;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν ακριβώς οι ίδιες με της Φλώρινας γι' 

αυτό όταν ήρθαν εδώ βρήκαν περίπου το ίδιο κλίμα και γι 'αυτό έμειναν εδώ και 

φυσικά δεν είχαν και επιλογές που θα πάνε.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η δομή της οικογένειας; Πως ήταν οι ρόλοι κατανεμημένοι; 

Ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών, τι έχετε ακούσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς περισσότερο έλειπε, γιατί ήταν έμπορος, οπωσδήποτε όλα η 

γιαγιά. Όταν ήρθε εδώ, ήρθε με τρία παιδιά, η γυναίκα ταλαιπωρήθηκε.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας; Τους βοήθησε να ορθοποδήσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ πιστεύω ότι οι ίδιοι είχαν μέσα τους βαθιά πίστη στον Θεό, πάντοτε 

η γιαγιά μου γονάτιζε και έκλαιγε και έκανε προσευχή για όλους. Πρέπει να βοήθησε, 

αλλά δεν νομίζω να είχε και πολλή δύναμη τότε, ξέρω εγώ; Αλλά ότι έβρισκαν 

αποκούμπι στην Εκκλησία ισχύει, η γιαγιά πήγαινε με τα πόδια κάθε Κυριακή στην 

Εκκλησία, ποτέ δεν έλειψε και κάθε Τετάρτη στον Άγιο Μηνά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε αν τους παρείχε το κράτος υλική βοήθεια; Τι σοβαρά προβλήματα 

αντιμετώπισαν, όταν εγκαταστάθηκαν εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Της φτώχειας οπωσδήποτε, οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό μάτι, 

γιατί και τώρα αν συζητήσεις με αυτούς από τα χωριά λένε ότι ήρθαν και τους πήραν τα 

χωράφια. Το ότι έφεραν τον πολιτισμό τους αυτό δεν το αναγνωρίζουν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής το πρώτο διάστημα της εγκατάστασης; 

Που έμειναν αρχικά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να έμειναν σε ένα σπίτι απέναντι από το οικοτροφείο, με ένα 

δωμάτιο και μετά τους έδωσαν τα σπίτια στον συνοικισμό, μικρά σπιτάκια ήταν, μετά 

τα διόρθωσαν, τα συμμόρφωσαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος τους έδωσε αυτά τα σπίτια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κράτος πρέπει να τους τα έδωσε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάποιο έθιμο της Κιουτάχειας; Αν έφεραν κάποιο έθιμο στην 

Ελλάδα όταν ήρθαν;  ΄Η  αν αναβιώνει κάποιο από τότε μέχρι σήμερα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τις Αποκριές τις γιόρταζαν και εμάς δεν μας άφηναν να ντυθούμε. 

Τιμούσαν πάρα πολύ τη γιορτή του Αγίου Μηνά. Εκεί στην Κιουτάχεια τιμούσαν των 

Ταξιαρχών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάτι για τον Κλήδονα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι από την γιαγιά, από ντόπιους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έχετε ακούσει; Θέλετε να μου πείτε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιορτάζουν τη γιορτή των λουλουδιών, έκαναν στεφάνια, χόρευαν, 

κάπως έτσι τον θυμάμαι τον Κλήδονα. Τώρα τον αναβιώνει το Λύκειο Ελληνίδων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πότε άρχισαν να γίνονται μεικτοί γάμοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μαμά μου πρέπει να παντρεύτηκε το '45, αφού περίμενε αρκετά χρόνια 

για να την πάρει, αφού ο παππούς πέθανε με τον καημό ότι δε θα την πάρει, «αυτός 

είναι ντόπιος δε θα σε πάρει», έλεγε. Άλλος όμως ήταν ο λόγος που καθυστερούσε ο 

γάμος. Αντιμετώπισαν τον ρατσισμό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η δουλειά τους στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο παππούς ήταν έμπορος χαλιών. Εμπορευόταν χαλιά, πήγαινε και σε 

διπλανά μέρη, έφευγε και εκτός Τουρκίας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν το ίδιο επάγγελμα όταν ήρθαν εδώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν ήρθαν εδώ, πίσω από το σπίτι έφτιαξαν μια αποθηκούλα και η 

γιαγιά διάλεξε να πάρει νύφη στον γιο της που ήξερε να υφαίνει. Και μάλιστα έλεγαν 

ότι όλα αυτά τα χαλιά που είχαμε εμείς,  τα Ανατόλια, ήταν παρτάλια μπροστά στα 

χαλιά που ύφαιναν αυτοί εκεί. Έχω εγώ ένα χαλάκι, ένα λιοντάρι, που το έβαζαν στον 

τοίχο, δεν το χρησιμοποιούσαν, ήταν πολύ ωραίο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε με τι ασχολούνταν οι άνθρωποι εκεί στην Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να ασχολούνταν με κεραμοποιία, με πλακάκια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνέχισαν να κάνουν το ίδιο επάγγελμα οι Κιουταχειώτες όταν ήρθαν στην 

Φλώρινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά το χαλί το δούλευαν αρκετές οικογένειες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους Τούρκους όσο ζούσαν στην Μ. Ασία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν πολύ καλές, ήταν αδερφικές, έλεγαν: «δεν μας χωρίζει τίποτα, 

αγαπιόμαστε». Απόδειξη είναι ότι όταν έφυγαν οι Παπαδοπουλαίοι, άφησαν τα κλειδιά 

στους γείτονες. Και όταν αυτοί πήγαν στην Κιουτάχεια, και είδαν τα σπίτια τους 
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εγκαταλελειμμένα, από τους Τούρκους τους δέχτηκαν με πολλή αγάπη, και φεύγοντας 

συγκεκριμένα σε αυτούς τους Παπαδοπουλαίους έδωσαν το κλειδί, και τους είπαν: 

«Όταν θα έρχεστε εδώ, θα ξέρετε ότι έχετε ένα δικό σας σπίτι, πάρτε το», και βρήκανε 

και φωτογραφίες των προγόνων τους που τις είχαν κρατημένες. Γιατί σκέφτηκαν ότι 

μπορεί να 'ρθουν αυτοί και να τις διεκδικήσουν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε επισκεφτεί εσείς την Κιουτάχεια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι το σπίτι μας είναι λαογραφικό μουσείο, την ώρα που φτάσαμε 

έκλεινε, ήταν και ένας που ήξερε καλά τα τούρκικα, και μας άφησε ο άνθρωπος. Και 

ακριβώς όπως το περιέγραφε η γιαγιά το σπίτι, έτσι ήταν, τριώροφο και στο Κακ - 

Μαχάλ η οδός. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς σας κατάφεραν να ξαναπάνε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, θα είχε οπωσδήποτε μεγαλύτερη αξία για τα παιδιά της γιαγιάς, 

γιατί ο θείος μου ήταν 12 χρονών παιδάκι και θυμόταν πολλά πράγματα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε αν ζήτησαν οι πρόσφυγες, όταν ήρθαν στην Φλώρινα αγροτική 

αποκατάσταση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ νομίζω, ότι όσο τους άφηναν οι ντόπιοι στα χωριά, πρέπει να τους 

βοήθησε η πολιτεία και να τους έδωσε. Οι Τούρκοι άφησαν τα δικά τους τα χωράφια, 

οπωσδήποτε αυτοί ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν εγκαταστάθηκαν εδώ στην Φλώρινα ζήτησαν γη και χωράφια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω…τα αγόρασαν, τους τα έδωσαν θα ασχολήθηκαν οπωσδήποτε 

με τη γη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε αν αντιμετώπισαν το ρατσισμό από τους ντόπιους; Ξέρετε αν 

χρησιμοποιούσαν εκφράσεις όπως «τουρκόσποροι» ή «γιαουρτοβαφτισμένοι»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ δε θυμάμαι, οι πιο παλιοί ίσως. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονταν τα πρώτα χρόνια μόνο μεταξύ τους ή 

είχαν σχέσεις και με τους ντόπιους κατοίκους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοίταξε επειδή ο συνοικισμός που ζούσαν ήταν όλοι πρόσφυγες, ήταν 

μεγάλη η περιοχή που ήταν μόνο αυτοί. 



238 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχαν αντιδικίες με άλλους κατοίκους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι ήταν πολύ φιλήσυχοι άνθρωποι, με το χαμόγελο στα χείλη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γνωρίζετε για την ίδρυση του Συλλόγου Κιουταχειατών - Μικρασιατών 

«Άγιος Μηνάς»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Σύλλογος αυτός επί πολλά χρόνια υπήρχε, αλλά σαν να υπήρχε και να 

μην υπήρχε. Τον κρατούσε ο Στράτος ο Χριστοφίδης και όσα έξοδα απαιτούνταν τα 

έβαζε ο ίδιος και τη λίρα που έβαζαν όταν έκοβαν βασιλόπιτα την έβαζε ο ίδιος. 

Κάποια στιγμή τον ανέλαβαν νέα μέλη, προς το παρόν καλά πάει, γίνονται και 

εκδηλώσεις και μακάρι να συνεχιστεί.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρετε αν υπήρχε συμμετοχή των προσφύγων στους πολέμους; Στον 

εμφύλιο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει, οπωσδήποτε, δεν μπορεί να μη συμμετείχαν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζετε κάτι για τη φοβερή εκείνη νύχτα του Μάη του '47; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν είναι αυτό το έχω σαν άκουσμα από την μητέρα μου.  Έψαχναν οι 

αντάρτες να βρουν κάποιον Καράτζα, ο οποίος ήταν δήμαρχος, αντί να μπουν στον 

προηγούμενο συνοικισμό που έμενε ο δήμαρχος, κατέβηκαν στον δικό μας συνοικισμό 

που ήταν σε παράλληλους δρόμους και σκότωσαν αρκετούς ανθρώπους. Και τελικά δεν 

τον έπιασαν αυτόν. Μπήκαν σε λάθος μονοπάτι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο που θυμάστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τι θυμάμαι εγώ από τη γιαγιά μου. Μαγείρευε πάρα πολύ ωραία, και 

αυτό που έκανε και το θυμάμαι πολύ καλά είναι οι λομψάδες κεφτεδάκια, ένα πολύ 

ωραίο πιάτο που το συνέχισε και η κόρη της η μικρότερη. Η μητέρα μου έκανε 

λαχανοντολμάδες, άνοιγε κουτάκια τα δίπλωνε σαν φάκελο και τα τηγάνιζε. Ήταν 

καθαροί άνθρωποι, πρόκοψαν εδώ, ήταν έμποροι, είχαν νοικιάσει μια παραγκούλα και 

πουλούσαν καρούλια, παραμάνες, βελόνες. Έπαιρνε τις κόρες της και με ένα 

γαϊδουράκι πήγαιναν στα χωριά και έκαναν εμπόριο αλλά όχι με χρήματα, έδιναν 

κορδέλες και έπαιρναν αυγά ή σιτάρι, πρόκοψαν και έγιναν μεγάλοι έμποροι.  
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πρακτικά Συνεδριάσεων από το 1925 μέχρι το 1931 

1. «...απεφασίσθη να στήλλουσι ειδωποιητήρια εις τους προέδρους του συλλόγου 

Κιουταχειωτών Θεσσαλονίκης και Βερροίας και να ρωτήσωσι δια την απόκτησιν της 

αστογεωργίας». Συνεδρίαση 18 Φεβρουαρίου 1925 

2. «...απεφασίσαν να στείλλουσι γράμμα εις το αντιπρόσωπον του συλλόγου μας κ. 

Αχιλλέαν Ισαϊάδην δια την γρηγοροτάτην ενέργειαν της αστογεωργίας και εκ μέρους του 

συλλόγου απεφασίσθη να στείλλουσι έναν άνθρωπον δια να πη προφορικά εις τον 

αντιπρόσωπον τα χάλια των συμπατριωτών μας».Συνεδρίαση 23 Ιουνίου 1925 

3. «απεφάσισε ίνα σταλή τηλεγράφημα προς το Πολιτικόν Γραφείον Επιτροπής 

αποκαταστάσεως ίνα καταγγέλει τα παράπονα του Προσφυγικού Λαού δια τον 

σκάνδαλον» ότι: 

1) ο εργολάβος για την κατασκευήν των 25 οικίσκων πήρε περισσότερα χρήματα 

2) η δημοπρασία έγινε «ακανονίστως» Συνεδρίαση 30 Σεπτεμβρίου 1928 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε απάντησή του στο έγγραφο του υποκαταστήματος της 

εθνικής Τράπεζας της Φλώρινας σχετικά με το θέμα των ενοικίων αποφασίζει 1. «ίνα 

σταλλεί, εις τον κ. Βενιζέλον τηλεγραφικώς εμπεριέχων την κατάστασιν εις ειν 

ευρίσκονται τα μέλη» 2. «τα ενοίκια η Τράπεζα να τα λάβει από τα 25% τα οποία 

εκρατήθησαν». Συνεδρίαση 16 Δεκεμβρίου 1928. 

5. Κατόπιν δεύτερου εγγράφου του Παμπροσφυγικού Συνεδρείου σχετικά με το ζήτημα 

της επιτροπής «να ζητήσωμεν να κτισθούν εις Φλώρινας κρατικός Συνικοισμός 40-50 

σπίτια δια χήρας και τελείως απόρους». Συνεδρίαση 28 Ιουλίου 1929. Συνεδρίαση 28 

Ιουλίου 1929 

Πρακτικά Συνεδριάσεων από το 1931 μέχρι το 1936  

6. Σε συνεδρίασή του, το 1931 το Διοικητικό Συμβούλιο, εξετάζοντας το Μητρώο 

βρήκε πως 45 οικογένειες παραμένουν ακόμη άστεγες. Αποφασίζει «να δωθεί γενικώς 

το άνω ποσόν 45 οικογένειας πιστοποιητικόν ότι τυγχάνουν άστεγοι και άποροι». 

Συνεδρίαση 23 Απριλίου 1931 

Πρακτικά Συνεδρίου από το 1951 μέχρι το 1953  
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7. Το έτος 1953 αποφασίζει το Δ.Σ. «όπος καλέσομεν τον κ. Μόδην Γεώργιον Βουλευτήν 

Φλωρίνης ήνα σιζιτίσομεν μαζί του για τον τρόπον της αστογεωργικής εγκαταστάσεως» Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε και από κοινού κατέληξαν στο «να υποβάλλομεν 

υπομνήματα εις τον Πρόεδρον Κυβερνίσεος κ. Παπάγον κ. Μαρκεζίνη Συντονισμού και 

Υπουργού Γεωργίας». Ο κύριος Μόδης παρέδωσε ο ίδιος το υπόμνημα προς τον 

Υπουργό Γεωργίας. Συνεδρίαση 9 Ιανουαρίου 1953 

8. Στις 16 Μαϊου του 1933 η Οικονομική Εφορία Φλώρινας εκδίδει πίνακα στον οποίο 

αναγράφονται τα ονόματα 48 προσφύγων που έχουν υποβάλλει αίτηση για απαλλαγή 

του φόρου οικοδομών, σύμφωνα προς το Διάταγμα της 22ας Σεπτεμβρίου του 1932. Το 

έγγραφο υπογράφει στις 16 ΜαΪου του 1933 ο Γραμματέας της Εκδικαστικής για τις 

ενστάσεις Επιτροπής, ενώ οι ενστάσεις πρόκειται να εκδικασθούν στις 19 ΜαΪου. 

9. Το έτος 1952  αποστέλλουν οι πρόσφυγες του «Α΄ Αστικού Συνοικισμού και 

Συνοικισμού 35 Οικίσκων Προνοίας Φλωρίνης» προς τον «Εξοχότατον κ. Υπουργόν 

παρά τη προεδρεία της Κυβερνήσεως» Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

• Το έτος 1930 έλαβαν από μια κατοικία, οι οποίες άλλες  «εξοφλήθησαν τελείως», 

έχουν λάβει αποδείξεις από την Αγροτική Τράπεζα Φλώρινας και περιμένουν από 

την «Υπηρεσία Προνοίας της Γενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδας» το οριστικό 

παραχωρητήριο, ενώ άλλες δεν «εξοφλήθησαν τελείως και εκκρεμούν εισέτι». 

• Ζητούν την επίδοση των Παραχωρητηρίων, που βρίσκονται στη Διέυθυνση 

Πρόνοιας  Γ.Δ.Β., από τη Νομαρχία Φλώρινας. 

• Το Υπουργείο Πρόνοιας «δι Εγκυλίου Διαταγής της προκατόχου Κυβερνήσεως του 

προς τα τοπικά Γραφεία Πρόνοίας» ζητάει από όλους - και από αυτούς που έχουν 

ξοφλήσει τελείως - να καταβάλλουν το ποσό του 1.200.000 δραχμών για την 

παραλαβή των Παραχωρητηρίων. Θεωρούν την ενέργεια αδίκημα προς αυτούς που 

«κόπτωντας εκ του επιουσίου μας κατορθώσαμεν να εξοφλήσωμεν τα προς το 

Δημόσιον χρέη». Ζητούν από τον Υπουργό «στοργική ενέργεια δια την οριστικήν 

τακτοποίησιν». 

• Αποκαλλούν τους ίδιους «πάμπτωχους», «αστούς και ακτήμονες». 

• Αναφέρουν ότι μέχρι τότε καμμία κυβέρνηση δεν τους πρόσεξε. Ελπίζουν το 

«δίκαιο αίτημά» τουςνα ικανοποιηθεί «από το κράτος δικαίου του Στρατάρχου κ. Αλ. 

Παπάγου».   
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10. Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στις 8 Ιανουαρίου του 1953 απαντάει στο 

Υπόμνημα του Συλλόγου Κιουταχειωτών παραπέμποντας στη Νομοθεσία «περί 

αποκαταστάσεως προσφύγων» του έτους 1948. Επισημαίνει ακόμα πως το Υπουργείο 

έχει λάβει υπόψη του τόσο τον κοινωνικό σκοπό, στον οποίο αποβλέπει η 

αποκατάσταση των αστών προσφύγων, όσο και την γενική οικονομική κατάστασή τους, 

καθορίζοντας τα ποσά σε χαμηλά επίπεδα. Σημειώνει τέλος πως οι εισπράξεις θα 

διατεθούν αποκλειστικά για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων που δεν έχουν 

τύχει ακόμα αποκατάστασης, ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες σε τρώγλες και 

παραπήγματα. 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΩΤΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
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Έγγραφα από το Αρχείο Αποκατάστασης προσφύγων της Πρόνοιας 
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