
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

«Η αποκατάσταση των προσφύγων στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας 

κατά την περίοδο 1922-1937» 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΟΛΑΤΙΔΗ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

Στις «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» 

με ειδίκευση «Ιστορία» 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 



 

2 
 

Φύλλο εξέτασης 

1. Επόπτης:___________________________________________________________ 

Βαθμός: ____________________________ 

Υπογραφή:    Ημερομηνία: 

 

2. Δεύτερος βαθμολογητής:_______________________________________________ 

Βαθμός: ____________________________ 

Υπογραφή:    Ημερομηνία: 

 

3. Τρίτος Βαθμολογητής:________________________________________________ 

Βαθμός: ____________________________ 

Υπογραφή:    Ημερομηνία: 

Γενικός Βαθμός: -________________________________________ 

 

 

 

Ο συγγραφέας Κλεάνθης Πολατίδης βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος 

έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη 

αναφορά στις εργασίες τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 

 



 

3 
 

Πίνακας περιεχομένων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................. 6 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ .................................................................................................................. 6 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 7 

KEY WORDS .......................................................................................................................... 7 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................................ 8 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................... 10 

1.1. Ιστορικό πλαίσιο των πολιτικών γεγονότων στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο 1922-1937 .............................................................................................................. 10 

1.1.1. Χρονολογικός Πίνακας ιστορικών γεγονότων στη Μακεδονία κατά την περίοδο 

1912-1926 ............................................................................................................................ 11 

1.1. Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή ................. 14 

1.2. Η Μακεδονία πριν και κατά την έλευση των προσφύγων ....................................... 16 

1.2.1. Η εθνολογική σύσταση της Μακεδονίας με την έλευση των προσφύγων ..... 18 

1.2.2. Οικονομικά στοιχεία για την Μακεδονία κατά την έλευση των προσφύγων 25 

1.2.3. Η κοινωνική εξέλιξη της Μακεδονίας με την έλευση των προσφύγων .......... 27 

1.2.4. Οι έριδες των προσφύγων με τους σλαβόφωνους πληθυσμούς ................... 28 

1.3. Η προσφυγική εγκατάσταση στον Νομό Κοζάνης .................................................. 31 

1.3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων στον Νομό Κοζάνης ........ 41 

1.3.2. Η εκπαιδευτική πολιτική στον Νομό Κοζάνης ........................................................ 47 

1.4. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα ................................ 50 

1.5. Το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ................. 52 

1.6. Η εκλογική συμπεριφορά των προσφύγων κατά την ενσωμάτωσή τους στο 

ελληνικό κράτος .................................................................................................................. 54 

1.7. Παράνομες δικαιοπραξίες μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία .................. 58 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ .............................................................. 66 



 

4 
 

2.1. Σκοποί της έρευνας ....................................................................................................... 67 

2.2. Η μελέτη των εφημερίδων ως ιστορικών πηγών και οι περιορισμοί που προκύπτουν 68 

2.2.1. Περιγραφή των εξεταζόμενων εφημερίδων ......................................................... 70 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ....... 73 

3.1. Η αναχώρηση των μουσουλμάνων από τον Νομό Κοζάνης ................................... 73 

3.2. Η αστική αποκατάσταση στην πόλη της Κοζάνης .................................................. 79 

3.2.1. Ο καταμερισμός ............................................................................................... 79 

3.2.2. Οι δυσκολίες .................................................................................................... 82 

3.3. Η ημιαστική αποκατάσταση στην πόλη της Πτολεμαΐδας ...................................... 93 

3.3.1. Ο καταμερισμός ............................................................................................... 93 

3.3.2. Οι δυσκολίες .................................................................................................... 94 

3.4. Η σωματειακή οργάνωση ...................................................................................... 102 

3.4.1. Στην Κοζάνη .................................................................................................. 102 

3.4.2. Στην Πτολεμαΐδα ........................................................................................... 105 

3.4.3. Στα χωριά ...................................................................................................... 108 

3.5. Οι στάσεις απέναντι στους πρόσφυγες .................................................................. 109 

3.5.1. Οι γηγενείς απέναντι στους πρόσφυγες ......................................................... 109 

3.5.2. Οι διενέξεις των προσφύγων μεταξύ τους ..................................................... 117 

3.5.3. Το κράτος απέναντι στους πρόσφυγες........................................................... 123 

3.5.4. Ο τοπικός Τύπος απέναντι στους πρόσφυγες ................................................ 144 

3.5.5. Η εκκλησία απέναντι στους πρόσφυγες ........................................................ 153 

3.5.6. Οι πολιτικοί(τοπικοί) φορείς και η σχέση τους με τους πρόσφυγες .............. 157 

3.5.7. Οι κοινωνικοί φορείς ..................................................................................... 163 



 

5 
 

3.5.8. Οι βουλευτές .................................................................................................. 173 

3.5.9. Οι πρόσφυγες απέναντι στους γηγενείς ......................................................... 192 

3.6. Οι παράνομες δικαιοπραξίες μέσα από τον εξεταζόμενο τοπικό Τύπο ................. 196 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ................................................................................................................ 205 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 213 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................. 232 

6.1. Νομοθεσία για την τακτοποίηση των παράνομων δικαιοπραξιών ........................ 232 

6.2. Αποσπάσματα της μελέτης του Κων. Τσιτσελίκη για τις παράνομες δικαιοπραξίες 

στη Μακεδονία και Θράκη. ............................................................................................... 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της αποκατάστασης 

των προσφύγων, που ήρθαν στον Νομό Κοζάνης μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, 

κατά την περίοδο 1922-1937. Συγκεκριμένα, στην εισαγωγή παρουσιάζεται η 

εγκατάσταση των προσφύγων στον Νομό, η κατανομή τους σε περιοχές και ορισμένα 

στατιστικά, αλλά και ποιοτικά στοιχεία της νέας ζωής τους. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι δυσκολίες στην αστική αποκατάστασή τους και ο καταμερισμός 

στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Διασαφηνίζονται οι κυριότεροι σύλλογοι 

και σωματεία, όσο και ο ρόλος που επιτέλεσαν στη διεκδίκηση των συμφερόντων των 

προσφύγων. Ερευνάται η στάση του γηγενούς πληθυσμού απέναντι στον προσφυγικό 

κόσμο και φωτίζεται ο ρόλος του κράτους, του Τύπου, αλλά και πολιτικών ή τοπικών 

φορέων. Παρουσιάζονται οι διενέξεις των προσφύγων μεταξύ τους και τα 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στις ίδιες τις τάξεις τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο, 

γίνεται λόγος για τις παράνομες δικαιοπραξίες και τις διενέξεις γηγενών και 

προσφύγων, εξαιτίας της ανταλλάξιμης γης. Η ιστορική αυτή έρευνα παράγει νέα 

δεδομένα για τις δυσκολίες των προσφύγων και εμβαθύνει στον διαιρεμένο, απέναντι 

στους πρόσφυγες, γηγενή πληθυσμό. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης 

φανερώνουν τον αμοραλισμό του πολιτικού κόσμου, τα διαρκή συμφέροντα του 

τοπικού Τύπου, καθώς και τον σκαιώδη ρόλο των κρατικών εποικιστικών υπηρεσιών. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πρόσφυγες, Νομός Κοζάνης, αποκατάσταση, γηγενείς 
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ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the issue of the rehabilitation of refugees, at the 

period 1922- 1937, in the Prefecture of Kozani, who came in the Greek territory after 

the catastrophe in Minor Asia. Specifically, at the Introduction is presented the 

settlement of refugees in the Prefecture, their distribution in areas and some statistics 

and qualitatives for their new lives. Then, there are shown the difficulties in their civil 

rehabilitation and their distribution in the regions of Kozani and Ptolemaida. Also, are 

shown the greatest local organizations and their role in the dominance of refugees’ 

interests. The attitude of natives is analyzed towards refugees and is lightened the role 

of Government, of the local newspapers and of the local political leaders. The 

contrasts between refugees are displayed and their opposite interests in their own 

classes. In the last chapter, illegal properties are detailed and the trouble between 

natives and refugees because of the exchangeable lands. Historical research produces 

new facts of the refugees’ difficulties and studies deeply the divides attitudes of the 

natives for the refugees. The deductions of this research show the amorality of the 

political people, the continuous interests of local newspapers and the enigmatic role of 

governmental construction service. 

 

KEY WORDS 

Refugees, Prefecture of Kozani, rehabilitation, natives 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί ταπεινά να ψηλαφήσει την εγκατάσταση και 

αποκατάσταση των διωγμένων προσφύγων της Ανατολής στον Νομό Κοζάνης, 

δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στις επαρχίες Κοζάνης και Καϊλαρίων. Η αφόρμηση 

ήρθε «παιδιόθεν» από τις ιστορίες των γιαγιάδων για τις δυσκολίες και τις σχέσεις με 

τους γηγενείς κατοίκους. Αυτές οι ιστορίες, μετεξελίχθηκαν σε περιέργεια, μια 

ακροθιγή φιλομάθεια και, μετέπειτα, σε ανάγκη για σαφή και επιστημονική 

διερεύνηση του ζητήματος. Στη λήψη της απόφασης καθοριστικό ρόλο έπαιξε η 

επόπτρια μου, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας, 

με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, κα. Σοφία 

Ηλιάδου- Τάχου. Οι παραινέσεις της μου έδωσαν το ζωηρό κίνητρο να εξετάσω τις 

τοπικές εφημερίδες της Κοζάνης, πλάι στη σχετικά λίγη, πλην πολύτιμη, υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, για να προσθέσω το λιθάρι μου στην αυτογνωσία των κατοίκων της 

περιοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας με έφεραν πολλές φορές προ εκπλήξεως και 

μου καλλιέργησαν τη θέληση για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. Η σύνταξη του 

θεωρητικού πλαισίου για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας 

πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

Φλώρινας, αλλά και στο φιλόξενο περιβάλλον της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

στη Θεσσαλονίκη. 

Στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω, πρωτίστως και 

ειλικρινώς, την επόπτρια καθηγήτριά μου, κα. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου. Οι αρχικές μας 

συζητήσεις για το θέμα με βοήθησαν να οργανώσω τη συλλογή του υλικού και να το 

κατηγοριοποιήσω. Στις πολλές δυσκολίες άντλησης των πηγών, που μου 

παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, στάθηκε αποφασιστικά δίπλα μου, τιμώντας την 

πανεπιστημιακή της θέση και ανοίγοντας «σφραγισμένα» πεδία έρευνας, για τον 

γράφοντα, αλλά και για μελλοντικούς ιστορικούς ερευνητές. Οι σαφείς της οδηγίες με 

βοήθησαν στη συγγραφή του υλικού, τηρώντας τις αρχές του ακαδημαϊκού λόγου. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, θέλω να της εκφράσω τις θερμές ευχές και ολόκαρδες 

ευχαριστίες μου. 

Στις ευχαριστίες μου οφείλω να συμπεριλάβω τον εκδότη της εφημερίδας 

«Εορδαϊκός Παλμός», κο. Αντώνη Πουγαρίδη. Μου άνοιξε απλόχερα την πόρτα στα 

εκδοτήριά του και μου εμπιστεύτηκε την αξιοποίηση των φύλλων της «Επαρχιακής 
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Φωνής», που ο ίδιος έχει συλλέξει και κατηγοριοποιήσει. Το αρχείο αποτελεί έναν 

αδιάψευστο μάρτυρα του 20
ου

 αιώνα για τη γενέτειρα πόλη μου, γι’αυτό και του είμαι 

ειλικρινά ευγνώμων. 

 Το τελευταίο κεφάλαιο της Διπλωματικής μου εργασίας, που αφορά τις 

παράνομες δικαιοπραξίες στις Νέες Χώρες, απαιτούσε εξειδικευμένη γνώση της 

Νομικής Επιστήμης, για την ερμηνεία Νόμων, αλλά και πρόσβαση σε πλατφόρμες 

νομικού περιεχομένου. Οι φιλολογικές μου σπουδές, όπως ήταν φυσικό, δεν ήταν 

ώριμες, για να κατανοήσουν τις νομικές δικλείδες της εποχής. Ο φίλος, δικηγόρος 

Αθηνών και καταγόμενος από την Πτολεμαΐδα, Ευστάθιος Παπαγεωργίου έδειξε 

ειλικρινές ενδιαφέρον και βοήθησε στην εξέλιξη της έρευνας. Τον ευχαριστώ 

εγκάρδια για τον χρόνο του και την υπευθυνότητά του. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό πλαίσιο των πολιτικών γεγονότων στην Ελλάδα κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο 1922-1937 

Η εξεταζόμενη περίοδος αποτελεί μια εποχή συνεχών μεταβολών στο 

πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής, με έντονη πολιτική αστάθεια. Η 

Μικρασιατική Καταστροφή και η ήττα των ελληνικών στρατευμάτων το 1922 

επιφέρουν στρατιωτική επανάσταση των Νικ. Πλαστήρα, Στυλ, Γονατά και Αλεξ, 

Χατζηκυριάκου, οι οποίοι αναγκάζουν τον βασιλιά Κωνσταντίνο να παραιτηθεί. 

Αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση της χώρας με διάγγελμά τους στις 25 Σεπτεμβρίου 

1922 και εισάγουν σε δίκη και εκτελούν τους θεωρούμενους ως πρωταίτιους της 

καταστροφής, τον πρωθυπουργό Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, τον Δημήτριο Γούναρη, 

τον Ν. Στράτο, τον Γ. Μπαλτατζή, τον Ν. Θεοτόκη και τον Γ. Χατζηανέστη, τους 

οποίους και εκτελούν τον Νοέμβριο του 1922. Περίπου 1.500.000 πρόσφυγες 

συρρέουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια έκρυθμη κατάσταση. Στις 11 Οκτωβρίου 

1922, με την ανακωχή των Μουδανιών καθορίζεται ο Έβρος ποταμός ως το σύνορο 

μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και τον Ιανουάριο του 1923 υπογράφεται η Συνθήκη 

της Λωζάνης, που προβλέπει την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στις 24 Ιουλίου του 

ίδιου έτους υπογράφεται συνθήκη ειρήνης, με εκπρόσωπο στα εξωτερικά ζητήματα 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

 Η πολιτική ομαλότητα διαταράσσεται από στρατιωτικά κινήματα, όπως αυτά 

του Γεώργιου Κονδύλη και του Θεόδωρου Πάγκαλου που σφετερίζονται την εξουσία. 

Η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση εκλέγεται με ηγέτη τον Αλέξανδρο 

Παπαναστασίου. Έπειτα, ακολουθούν οι διάδοχες κυβερνήσεις Σοφούλη και 

Μιχαλακόπουλου, οι οποίες διακόπτονται από το κίνημα του στρατηγού Πάγκαλου 

στις 25 Ιουνίου 1925. Την εποχή αυτή το Κομουνιστικό Κόμμα μπαίνει στον πολιτικό 

στίβο και προσπαθεί να διαδώσει το διεθνιστικό του πρόγραμμα. Ο Κονδύλης 

ανατρέπει τον Πάγκαλο στις 22 Αυγούστου 1926 και οι εκλογές που ακολουθούν δεν 

δίνουν κυβερνητική πλειοψηφία σε κανέναν. Μετά τα συνεχή στρατιωτικά κινήματα, 

συγκροτείται η οικουμενική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη τον Δεκέμβριο του 

1926, με αξιόλογο έργο. Την πολιτική ηγεσία θα πάρει έπειτα ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, ο οποίος θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα ζητήματα της προσφυγικής 
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αποκατάστασης και την σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος. Την τετραετία 

1928-1932, η Κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου θα αντιμετωπίσει μια πληθώρα 

προβλημάτων με σημαντικότερη την οικονομική κρίση. 

 Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1932 το Λαϊκό Κόμμα εξασφαλίζει την 

πλειοψηφία και καταφέρνει να κυβερνήσει με τη βοήθεια των συντηρητικών 

δυνάμεων του Κονδύλη, του Μεταξά και του Χατζηκυριάκου. Η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη αποδεικνύεται βραχύβια, ο Βενιζέλος αναλαμβάνει πάλι την εξουσία τον 

Ιανουάριο του 1933 και εξαγγέλλει εκλογές, στις οποίες επικρατεί το Λαϊκό Κόμμα 

και οι ομοϊδεάτες του. Το πραξικόπημα του Νικόλαου Πλαστήρα, υποκινούμενο από 

τον ίδιο τον Βενιζέλο, έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση Τσαλδάρη να κηρύξει 

στρατιωτικό νόμο και να επιβάλει ένα αυστηρό και απαγορευτικό καθεστώς. 

 Μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Κονδύλη, επιστρέφει ο βασιλιάς 

Γεώργιος Β’, ο οποίος αναθέτει την πρωθυπουργία στον καθηγητή Κωνσταντίνο 

Δεμερτζή, τον Νοέμβριο του 1935. Μετά τον θανατό του, η αδυναμία συγκρότησης 

πλειοψηφικών κυβερνήσεων οδηγεί στη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά στις 4 

Αυγούστου 1936
1
. 

1.1.1.  Χρονολογικός Πίνακας ιστορικών γεγονότων στη Μακεδονία κατά 

την περίοδο 1912-1926 

Οι συνεχείς πόλεμοι και οι ανακατατάξεις στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας 

οδήγησαν στη διαμόρφωση της κατά την έλευση των προσφύγων από τις περιοχές της 

Ανατολής
2
: 

5 Οκτωβρίου 1912 Κήρυξη ελληνοτουρκικού πολέμου 

9-10 Οκτωβρίου 1912 Ελληνική νίκη στο Σαραντάπορο 

                                                           
1
 Για την ανασκόπηση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1922-

1937, βλ. Βακαλόπουλος, Α. (2005). Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, 371-389, 395-404; 

Στεφανίδης, Γ. Η Μακεδονία του μεσοπολέμου. Στο Β. Κολιόπουλος, Ι., Χασιώτης, Ι. 

(Επίμ.), Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία. Ιστορία- Κοινωνία- Οικονομία- Πολιτισμός. (64-

78). Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης 
2
 Κωστόπουλος, Α., (1992), Μακεδονία- Σύντομη Ιστορία, 68-69 
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19-20 Οκτωβρίου 1912 Μάχη Γιαννιτσών 

26 Οκτωβρίου 1912 Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 

16 Ιουνίου 1913 Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος 

19-21 Ιουνίου 1913 Νίκες στο Λαχανά και το Κιλκίς 

21-30 Ιουνίου 1913 Απελευθέρωση Ανατολικής 

Μακεδονίας. Βουλγαρικές ωμότητες. 

1-18 Ιουλίου 1913 Απελευθέρωση βορειοανατολικής 

Μακεδονίας 

28 Ιουλίου 1913 Συνθήκη Βουκουρεστίου 

Επικύρωση της ελευθερίας του 

τμήματος της Μακεδονίας, που ανήκει 

στην Ελλάδα. 

Οι Βούλγαροι ξαναπαίρνουν τη 

βορειοανατολική Μακεδονία 

(Μελένικο, Νευροκόπι, Πετρίτσι κ.ά.), 

οι Σέρβοι τη βόρεια (Στρώμνιτσα, 

Γευγελή, Βελεσά, Μοναστήρι, Αχρίδα 

κ.ά.), οι Αλβανοί την περιοχή της 

Κορυτσάς. 

Εξόντωση του ελληνισμού των 

περιοχών αυτών. 

1914 Κήρυξη Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

Οι Βούγλαροι καταλαμβάνουν την 
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Ανατολική Μακεδονία. Νέες ωμότητες 

των Βουλγάρων. 

1915 Απόβαση Αγγλογάλλων στη 

Θεσσαλονίκη 

Δημιουργία Μακεδονικού Μετώπου. 

1916 Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας στη 

Θεσσαλονίκη (Βενιζέλος, 

Κουντουριώτης, Δαγκλής) 

1917 Μεγάλη πυργκαγιά στη Θεσσαλονίκη 

1918 Λήξη Α΄Παγκοσμίου Πολέμου 

Συνθήκη Νεϊγύ. Ανταλλαγή πληθυσμών 

με Βουλγαρία 

1922 Μικρασιατική καταστροφή 

1923 Συνθήκη Λωζάνης 

Ανταλλαγή ελληνοτουρκικών 

πληθυσμών 

Αποχώρηση Τούρκων από Μακεδονία 

και εγκατάσταση σ’ αυτή Ελλήνων 

προσφύγων από Πόντο, Μικρά Ασία, 

Ανατολική Θράκη, Βόρεια Μακεδονία 

κ.ά. περιοχές 

Η Μακεδονία αποκτά αμιγή ελληνικό 

πληθυσμό 



 

14 
 

1925-1928 Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα στην 

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. 

Ανάπτυξη Γεωργίας. Βήματα για 

δημιουργία βιομηχανίας 

1926 Ίδρυση Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Ίδρυση Διεθνούς Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης 

1.1. Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων πριν από τη Μικρασιατική 

καταστροφή 

Η διχογνωμία των Συμμαχικών δυνάμεων για τη χάραξη μιας ενιαίας 

διπλωματίας απέναντι στο Τουρκικό κράτος ευνόησε την άνθιση του κεμαλικού 

κινήματος. Μετά τη Συνθήκη των Σεβρών υιοθετήθηκε η άποψη ότι το ζήτημα της 

Ανατολής ήταν λυμένο. Οι δυνάμεις της Αντάντ επέμειναν σε μια πολιτική 

ουδετερότητας παρά τις ελληνικές υποδείξεις για τον περιορισμό του κεμαλισμού. 

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε και με μια σειρά απαγορεύσεων για τον ελληνικό στρατό 

σε αγορές των μικρασιατικών παραλίων και αντίστοιχες παραχωρήσεις στην 

τουρκική πλευρά
3
. 

Το μικρασιατικό ζήτημα ήταν το κύριο θέμα των συνδιασκέψεων που έγιναν 

στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 1920 και στον Σαν Ρεμό τον Απρίλιο του ίδιου 

έτους. Φυσικά, το θέμα ήταν δύσκολο να λυθεί, καθώς, πέρα από την ελληνική και 

την τουρκική πλευρά, εμπλέκονταν και τα στρατηγικά ή οικονομικά συμφέροντα των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί προσπαθούσαν να κρατήσουν τον 

κύκλο επιρροής τους στην Κιλικία, την Αττάλεια και το Ικόνιο, ενώ οι Άγγλοι 

ενδιαφέρονταν για την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία. Μόνο η αμερικανική 

πλευρά είχε πραγματική διάθεση να επιλύσει τις διαφορές των δύο κρατών, 

εμποτισμένη και από τις ιδέες της αυτοδιάθεσης των λαών. Με την υπογραφή της 

                                                           
3
 Nicol., E., Οι σύμμαχοι και η κρίση στην Ανατολή, Αθήνα: 1990, 85-88 
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Συνθήκης των Σεβρών το 1920, φαίνεται πως πολλές από τις εθνικές διεκδικήσεις 

ικανοποιούνταν πραγματώνοντας βασικές αρχές της Μεγάλης Ιδέας
4
. 

 Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν την εντύπωση πως το κεμαλικό κίνημα 

στρεφόταν αποκλειστικά κατά των Ελλήνων. Επομένως, μια ήπια υποχώρηση των 

Συμμάχων, με τη θυσία των ελληνικών συμφερόντων στην Ανατολή, θα εξασφάλιζε 

την ειρήνη στην περιοχή και θα προστάτευε τα συμφέροντά τους. Με αυτή την 

λογική, συνέτειναν στην εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Τα 

επίσημα υπομνήματα από την πλευρά της Γαλλικής Κυβέρνησης δηλώνουν την 

συγκαταβατική πολιτική τους απέναντι στις διεκδικήσεις των Τούρκων, καθώς 

νιώθουν πως πλέον δεν μπορούν να επιβληθούν και να παίξουν καθοριστικό ρόλο 

στην κατάσταση της Ανατολής. Μετά την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων 

από την Κιλικία, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ή εξασφάλιση για την προστασία των 

χριστιανικών πληθυσμών
5
. 

 Οι Νεότουρκοι, ανελίχθηκαν στην εξουσία, χρησιμοποιώντας τις 

φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Οι ιδέες αυτές βρήκαν πρόσφορο 

έδαφος, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο χριστιανικό στοιχείο που ζητούσαν 

ισοπολιτεία και δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα αυτού του κινήματος είναι γνωστά 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιρροή και η 

στάση της Γερμανίας σχετικά με το μέλλον των χριστιανικών πληθυσμών της 

Ανατολής. Η φιλοδοξία της γερμανικής κυβέρνησης να κυριαρχήσει οικονομικά στα 

μικρασιατικά παράλια έβρισκε ως αντίβαρο την ως τότε ακμάζουσα ελληνική 

κοινότητα. Με συντονισμένες προσπάθειες, εκδιώχθηκαν οι Έλληνες που κατείχαν 

ανώτερες ή μη θέσεις σε νευραλγικούς οικονομικούς τομείς της Μικράς Ασίας. 

Πολλοί αναγκάστηκαν να πουλήσουν τις περιουσίες τους, αφού οδηγήθηκαν σε 

οικονομικό πνιγμό μετά και τη διείσδυση γερμανικών κεφαλαίων και τραπεζών στα 

μικρασιατικά παράλια. Στα μποϊκοτάζ που εφαρμόστηκαν και παρακινήθηκαν από 

τον γερμανικό δάκτυλο, πήρε μέρος και η Αυστρία, μετά από ισχυρές γερμανικές 

πιέσεις. Η άφιξη του στρατιωτικού Liman von Sanders δυσχεραίνει την κατάσταση 

για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολής, καθώς πλέον η εχθρότητα 

                                                           
4
 Τούντα- Φεργάδη, Α. (1996), Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας (1912-1940), 149-

150 
5
 Nicol.,Ε., ό.π., 100-108 
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εναντίον τους παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, φθάνοντας μέχρι και τον τελικό 

εκτοπισμό τους
6
. 

 

1.2. Η Μακεδονία πριν και κατά την έλευση των προσφύγων 

Η Ελλάδα υπήρξε ένα πεδίο αντιμαχόμενων συμφερόντων, όπου 

συντελέστηκαν εκτοπίσεις και σφοδρές διαμάχες. Η μεγάλη της έκταση αποτελούσε 

το μήλον της έριδος κατά πολλές περιόδους. Κατά το 1886, η έκταση της εκτείνεται 

σε 800 τετραγωνικά μίλια και αριθμεί περίπου 1.700.000 κατοίκους, τη στιγμή που η 

Παλαιά Ελλάδα αποτελείται από 950 τετραγωνικά μίλια και ο πληθυσμός της είναι 

περίπου ο ίδιος
7
. Κατά την κεμαλική περίοδο, το κίνημα των Νεότουρκων επιδίδεται 

σε διωγμούς, που χωρίζονται σε δύο περιόδους, το 1908-1912 και το 1912-1914. 

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μακεδονία μετατρέπεται σε κατά τόπους πεδία 

μαχών, με σφαγές και πυρπολήσεις . Προσφυγικά κύματα μικρότερης ροής προς την 

Ελλάδα  σημείωθηκαν από τη Βόρεια Ήπειρο (1915-1916), την Ανατολική 

Μακεδονία (1916),  τη Ρωσία (1919) , τη Ρουμανία (1919), τη Μικρά Ασία και τα 

Δωδεκάνησα (1919-1921)
8
. 

Πριν από την απαρχή των Βαλκανικών πολέμων στο ελληνικό τμήμα της 

Μακεδονίας ζούσαν 488.484 Έλληνες προσκείμενοι στο Πατριαρχείο και 115.909 

Σλάβοι Εξαρχικοί. Ο εθνολογικός πίνακας που παρουσιάζεται αποτελεί την έρευνα 

του Κολοκοτρώνη με βάση την απογραφή του Αμαντόρι-Βιργκίλι, βασισμένη όμως 

στα όρια της ελληνικής Μακεδονίας. Η διάκριση του Κολοτρώνη γίνεται σε 

«Έλληνες» και «Βούλγαρους»
9
: 

 Έλληνες Βούλγαροι 

Βιλαέτι Θεσσαλονίκης 

                                                           
6
 Κακαδιάρης, Χ. Δ. (2015). Η Γερμανική πολιτική στη Μικρά Ασία και συνέπειες της για 

τον ελληνισμό. 130-138 
7
 Καλοστύπης, Ι. (1886). Οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική μελέτη της 

Μακεδονίας, 9 
8
 Αραμπατζή, Χ. (2015). Εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, 1-2. 

9
 Μιχαηλίδης, Ι. (1992). Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από την Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη (1912-1930), 16-17. 
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Σαντζάκι Θεσσαλονίκης 

Καζάς Θεσσαλονίκης 50.682 4.239 

Καζάς Κασσάνδρας 40.746 0 

Καζάς Αγίου Όρους 3.761 210 

Καζάς Λαγκαδά 20.484 2.240 

Καζάς Κιλκίς 625 17.436 

Καζάς Κατερίνης 18.429 0 

Καζάς Βέροιας 26.971 0 

Καζάς Έδεσσας 16.859 5.149 

Καζάς Γιαννιτσών 18.583 1.763 

Καζάς Γευγελής 664 3.187 

Καζάς Δοϊράνης 518 1.307 

Σαντζάκι Σερρών 

Καζάς Σερρών 48.905 10.290 

Καζάς Ζίχνας 23.155 3.700 

Καζάς Σιδηροκάστρου 6.740 15.778 

Καζάς Νευροκοπίου 2.530 11.611 

Σαντζάκι Δράμας 

Καζάς Καβάλας 9.500 0 

Καζάς Ελευθερούπολης 10.175 0 

Καζάς Χρυσούπολης 460 0 

Καζάς Δράμας 9.900 2.980 

Καζάς Θάσου 13.050 0 
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Βιλαέτι Μοναστηρίου 

Σαντζάκι Μοναστηρίου 

Καζάς Φλώρινας 17.455 16.137 

Καζάς Μοναστηρίου 7.535 2.374 

Σαντζάκι Σερβίων 

Καζάς Κοζάνης 16.120 0 

Καζάς Σερβίων 14.690 0 

Καζάς Γρεβενών 25.530 0 

Καζάς Ανασελίτσας 23.653 0 

Καζάς Πτολεμαΐδας 6.770 1.460 

Σαντζάκι Κορυτσάς 

Καζάς Καστοριάς 45.733 15.934 

Καζάς Κορυτσάς 8.261 114 

Σύνολο 488.484 115.909 

 

 

1.2.1. Η εθνολογική σύσταση της Μακεδονίας με την έλευση των 

προσφύγων 

 Από το σύνολο των προσφύγων που κατέφθασαν στην Ελλάδα, 638.253 

εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, δηλαδή περίπου το 51% όσων ήρθαν από την 

Ανατολή. Από αυτούς πάνω από το 90% εγκαταστάθηκε σε αγροτικές περιοχές και 

αποτέλεσε τον νέο αγροτικό πληθυσμό. Η εθνολογική σύσταση άλλαξη ριζικά, 

καθώς, ενώ το 1912 οι Έλληνες αποτελούσαν το 42,6% του πληθυσμού της 

Μακεδονίας, ενώ το 1926, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν Έλληνες σε ποσοστό 

88,8%. Μέχρι το 1928, ο πληθυσμός της Μακεδονίας ανερχόταν σε 1.412.477
10

. 

                                                           
10

 Μιχμίζου, Δ. (2006), Το προσφυγικό στοιχείο στη Μακεδονία. Στο Β. Αφιέρωμα 2006 4000 

χρόνια ελληνική Μακεδονία(252-254). Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου 
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Ταυτόχρονα, μειώθηκε και το μουσουλμανικό στοιχείο στη Μακεδονία. Από 48% 

που ήταν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στη Μακεδονία το 1920, το ποσοστό αυτό 

έπεσε κατακόρυφα το 1928 σε μόλις 12%
11

. 

 Για την εθνολογική κατάσταση της Μακεδονίας, όπως και για την έλευση των 

πρώτων προσφύγων και τον καταμερισμό τους δίνονται οι παρακάτω κατατοπιστικοί 

πίνακες. Η χρονιά της Μικρασιατικής καταστροφής αποτελεί το ορόσημο για την 

αλλαγή των εθνολογικών δεδομένων στη Μακεδονία και την, ουσιαστικά, 

«ελληνοποίησή» της: 

Εγκατεστημένες οικογένειες προσφύγων με βάση τα στοιχεία της επιτροπής 

προσφύγων το 1914
12

 

Περιφέρειες Οικογένειες Άτομα 

Ανασελίτσας 230 942 

Βέροιας 212 862 

Εδέσσης 413 1.646 

Γιαννιτσών 682 2.841 

Γρεβενών 64 300 

Σιδηροκάστρου 1.331 5.482 

Δράμας 3.497 12.907 

Ελασσόνας 43 178 

Ζίχνης 1.282 5.180 

Θάσου 216 848 

Θεσσαλονίκης 

(περιφέρεια) 

1.215 5.050 

                                                           
11

 Μπουφίκου, Α. (2006), Η προσφορά του προσφυγικού στοιχείου στην κοινωνική πρόοδο 

και τον πολιτισμό της Μακεδονίας, . Στο Β. Αφιέρωμα 2006 4000 χρόνια ελληνική 

Μακεδονία(255-256). Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου 
12

 Φωτιάδης, Κ.. (2009). Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Στο Β. Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης 

(Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα(52). Αθήνα: Μίλητος 
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Θεσσαλονίκης (πόλη) 8.282 31.528 

Καβάλας 1.379 5.857 

Πτολεμαΐδας 321 1.275 

Καστοριάς 25 88 

Κατερίνης 908 3.626 

Κιλκισίου 3.304 13.788 

Λαγκαδά 1.994 8.104 

Νιγρίτης 905 3.639 

Ελευθερούπολης 640 2.766 

Περιοχή Νέστου 597 2.663 

Σερβίων 165 684 

Σερρών 611 2.265 

Τσουμαγιάς 1.190 4.740 

Φλωρίνης 34 126 

Χαλκιδικής 17 97 

Σύνολο 29.557 117.484 

 

Εθνολογική στατιστική του πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας κατά το 1916
13

. 

Νομοί Έλλην

ες 

Μουσουλμά

νος 

Σλαβόφω

νοι 

εξαρχικοί 

Βούλγα

ροι 

Εβραί

οι 

Άλλ

οι 

Σύνολο 

Κοζάνης 146.65 56.032 2.513 - - - 205.108 

                                                           
13

 Κοντογιώργη, Ε. (1998). Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες: κοινωνικές, δημογραφικές και 

εθνολογικές πλευρές του μακεδονικού ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Βαλκανικά 

Σύμμεικτα, 10, 197-224. 
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3 

Φλώρινας 71.367 27.858 39.764 - - - 138.989 

Θεσσαλονί

κης 

331.19

2 

123.553 30.410 1.912 62.03

0 

7.42

4 

556.521 

Σερρών 107.43

1 

20.335 17.974 - 1.500 - 147.240 

Δράμας 96.062 125.522 13.281 - 2.900 - 237.765 

Σύνολο 752.61

5 

58,54

% 

353.300 

27,48% 

103.942 

8,08% 

1.912 

0,15% 

66.43

0 

5,17% 

7.42

4 

0,58

% 

1.285.6

23 

100% 

 

Εθνολογική στατιστική του αστικού πληθυσμού Μακεδονίας κατά το 1916 

Πόλεις Έλλην

ες 

Μουσουλμά

νος 

Σλαβόφω

νοι 

εξαρχικοί 

Βούλγα

ροι 

Εβραί

οι 

Ξένοι 

Υπήκο

οι 

Σύνολ

ο 

Κοζάνη 11.029 - - - - - 11.02

9 

Φλώρινα 3.576 6.227 589 - - - 10.39

2 

Θεσσαλον

ίκς 

68.204 30.000 - 1.800 61.40

0 

4.300 183.7

04 

Σέρρες 15.200 4.000 - - 1.500 - 20.70

0 

Δράμα 13.500 9.800 - - 600 - 23.90

0 

Καβάλα 31.769 9.026 - - 2.300 - 43.09
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5 

Νιγρίτα 4.529 - - - - - 4.529 

Κιλκίς 3.200 - - 72 - - 3.272 

Έδεσσα 7.069 3.305 Έδεσσα - - - 11.17

7 

Νάουσα 8.870 1.141 - - - - 10.01

1 

Βέροια 7.948 5.064 - - 630 - 13.64

2 

Καστοριά 6.315 1.565 - - - - 7.880 

Σύνολο 199.20

9 

58,02

% 

70.128 

20,43% 

1.392 

0,40% 

1.872 

0,55% 

66.43

0 

19,35

% 

4.300 

1,25% 

343.3

31 

100% 

 

 

Εθνολογικός πίνακας «μη ελληνοφρόνων γηγενών» και προσφύγων το 1924 (σε 

οικογένειες) 

Γραφεία Εποικισμού Σύνολο Μη 

ελληνοφρόνων 

Πρόσφυγες Αναλογία 

1. Βέροια 970 2.904 0.33 

2. Βοέμιτσα 1.765 2.548 0.68 

3. Γιαννιτσά 1.230 2.284 0.53 

4. Δράμα 5.251 8.277 0.63 

5. Έδεσσα 3.970 6.855 0.57 
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6. Θεσ/νίκη 338 6.646 0.05 

7. Καϊλάρια 1.470 5.489 0.26 

8. Κατερίνη - 1.746 - 

9. Καστοριά 4.994 1.534 3.26 

10. Κιλκίς 493 10.041 0.05 

11. Κοζάνη 248 7.015 0.035 

12. Λαγκαδάς 3 7.806 0 

13. Σέρρες 1.162 6.731 0.17 

14. Σιδ/στρο 2.554 5.134 0.5 

15. Φλώρινα 7..882 1.782 4.42 

16. Καβάλα  6.242 4.42 

Σύνολο 32.330 83.070  

 

Εθνολογικός πίνακας του μη ελληνόφωνου πληθυσμού της Μακεδονίας το 1924(σε οικογένειες)  

Γραφεία Εποικισμού «Σλαυί

ζουσαι

» 

«Ρουμανίζουσαι

» 

Αλβανοί Σύνολο Έλληνες 

ξενόφωνοι 

Άλλοι 

1. Βέροια 246 684 40 970 56 *50 

2. Βοέμιτσα 1.565 100 100 1.765 977  

3. Γιαννιτσά 1.227 - - 1.230 1.149  

4. Δράμα 5.251 - - 5.251 -  

5. Έδεσσα 3.507 463 - 3.970 -  

6. Θεσ/νικη 338 - - 338 1.851 *14.000 

7. Καϊλάρια 1.320 150 - 1.470 -  
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8. Κατερίνη - - - - 903 **81 

9. Καστοριά 4.393 55 - 4.994 1.771  

10. Κιλκίς 493 - - 493 1.495  

11. Κοζάνη - 248 - 248 -  

12. Λαγκαδάς 3 - - 3 851  

13. Σέρρες 1.162 - - 1.162 -  

14. Σιδηρόκαστρο 2.416 138 - 2.554 1.261  

15. Φλώρινα 7.669 213 - 7.882 2.097  

16. Καβάλα - - - - - - 

Σύνολο 30.136 2.051 143 32.330 12.411 14.131 

 

*Εβραίοι 

**Κουτσόβλαχοι 

 

Δημογραφική σύνθεση της Μακεδονίας 1924
14

 

Έλληνες 1.227.000 (88,3%) 

Βουλγαρίζοντες 77.000 (5,3%) 

Μουσουλμάνοι 2.000 (0,1%) 

Διάφοροι 91.000 (6,3%) 

Σύνολο 1.447.000 

 

 

                                                           
14

 Φωτιάδης & Ηλιάδου-Τάχου. (2009).Η αποκατάσταση και εξέλιξη των προσφύγων στην 

περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής 

παρουσίας. Στο Β. Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από 

την τραγωδία στην εποποιΐα(228). Αθήνα: Μίλητος 
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1.2.2. Οικονομικά στοιχεία για την Μακεδονία κατά την έλευση των 

προσφύγων 

 Η μεγάλη προσέλευση των προσφύγων στη Μακεδονία και η εγκατάστασή 

τους δημιούργησε νέα οικονομικά δεδομένα στη γεωγραφική αυτή ήπειρο. Οι 

αγροτικοί πληθυσμοί των προσφύγων που συνέρευσαν στη Μακεδονία ξεπερνούσαν 

το 90% του συνολικού εγκατεστημένου πληθυσμού δημιουργώντας νέα δεδομένα. Η 

πολιτική του ελληνικού κράτους ήταν να αποδοθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα 

μουσουλμανικά τσιφλίκια ή μοναστηριακή γη στους πρόσφυγες. Αυτές οι εξελίξεις, 

συνοδευόμενες από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ξεκίνησαν από το 1917. Η 

αναδιανομή των καλλιεργήσιμων γαιών είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή των 

ιδιοκτησιών στη Μακεδονία. Από τα τσιφλίκια και τις τεράστιες εκτάσεις γης 

αναδύεται μια μεσαία αγροτική τάξη που εκμεταλλεύεται σε μικρούς κλήρους την 

αγροτική γη. Οι καλλιέργειες που επιλέγονται, προέρχονται από την Ανατολή και 

περιλαμβάνουν την καπνοπαραγωγή, το μετάξι, το βαμβάκι, όπως και την χειροτεχνία 

και τη βιοτεχνία. Αναπτύσσεται η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η δενδροκομία, αλλά 

και η αλιεία σε παράλιες περιοχές. 

 Την ίδια στιγμή, το ελληνικό κράτος σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων ανέλαβε τη διεκπεραίωση τεράστιων έργων υποδομής, 

όπως αρδευτικά ή αντιπλημμυρικά έργα. Οι ενέργειες αυτές υποβοήθησαν την 

αύξηση της παραγωγής σε βαθμό που η Μακεδονία και κατ΄επέκταση η Ελλάδα να 

αποκτά αυτάρκεια σιτήρου και άλλων καλλιεργειών.  

 Οι πρόσφυγες που συγκεντρώθηκαν σε αστικά κέντρα αποτέλεσαν ένα φτηνό 

εργατικό δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οι 

χαμηλές αποδοχές τους σε συνάρτηση με τον μέγαλο αριθμό εργατών εκκίνησαν τις 

διαδικασίες για την ανάπτυξη των βιομηχανικών μονάδων κατά 2 φόρες. Ορισμένες 

από τις βιομηχανίες που αναπτύχθηκαν χάρη στους πρόσφυγες ήταν της 

αλευροβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας, της μεταξουργίας, αλλά και της 

οικοδομής.  

 Ορισμένοι από αυτούς τους πρόσφυγες, όντας επιτυχημένοι επιχειρηματίες 

στην Ανατολή, με υψηλή μόρφωση, κουλτούρα και πολυγλωσσία κατόρθωσαν να 

αναδειχθούν διαμορφώνοντας τις δικές τους επιχειρήσεις. Μάλιστα, η εμπειρία τους 
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βοήθησε, σε συνεργασία με γηγενείς, να αναπτυχθούν κύκλοι εργασιών με σημαντικά 

οικονομικά ποσά και κεφάλαια
15

. 

 Η αλλαγή των οικονομικών δεδομένων στη Μακεδονία γίνεται αντιληπτή και 

διατυπώνεται στο δημόσιο λόγο από επιφανείς πολιτικούς παράγοντες. Ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος δηλώνει τον εντυπωσιασμό του από τους γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης σε 

νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως το εμπόριο, η γεωργία και η αλιεία. 

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΠ, Τζον Κάμπελ, συμπεραίνει πως οι αγότες 

πρόσφυγες ανέπτυξαν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάλογες δηλώσεις γίνονται και 

στον πανελλήνιο Τύπο, με την εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» να τονίζει εμφατικά ότι 

η προσφορά των προσφύγων στην Ελλάδα είναι μεγάλη
16

. 

 Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι οικογένειες των προσφύγων που 

εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, αλλά και η επαγγελματική διαστρωμάτωσή τους. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται, σύμφωνα με τον Ευστάθιο Πελαγίδη, είναι ότι από 

τους 117.484 πρόσφυγες κατά την περίοδο 1912-1915, οι 87.700 δεν έχουν 

τοποθετηθεί σε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα: 

Έλληνες πρόσφυγες στη Μακεδονία κατά επαρχίες  (1912-1915)
17

 

Επαρχίες 

εγκατάστασης 

Οικογένειες Άτομα Γεωργοί Άλλα 

επαγγέλματα 

Χωρίς 

Επάγγελμα 

Ανασελίτσα 230 942 - 13 929 

Βέροια 212 862 269 9 584 

Βοδενά 

(Έδεσσα) 

413 1.648 681 82 885 

Γιαννιτσά 682 2.841 794 142 1.905 

                                                           
15

 Μπουφίκου, Α. (2006), Η προσφορά του προσφυγικού στοιχείου στην κοινωνική πρόοδο 

και τον πολιτισμό της Μακεδονίας, . Στο Β. Αφιέρωμα 2006 4000 χρόνια ελληνική 

Μακεδονία(256-257). Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου 
16

 Πελαγίδης, Ε. (2009). Οι πρόσφυγες της Μακεδονίας στην οικονομική ζωή του τόπου. Στο 

Β. Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην 

εποποιΐα(105). Αθήνα: Μίλητος 
 
17

 Πελαγίδης, Ε. (2009). Η ανθρωπογεωγραφία του προσφυγικού ζητήματος (1913-1930). 

Στο Β. Κολιόπουλος & Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία 

στην εποποιΐα(77). Αθήνα: Μίλητος 
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Γρεβενά 64 300 - - 300 

Δεμίρ Ισσάρ 

(Σιδηρόκαστρο) 

1.331 5.482 1.204 80 4.198 

Δράμα 3.197 12.907 1.602 152 11.153 

Ελασσόνα 43 178 - - 178 

Ζίχνη 1.281 5.180 1.009 25 4.146 

Θάσος 216 848 - - 848 

Θεσσαλονίκη 9.197 36.578 3.980 1.330 31.268 

Καβάλα 1.379 5.857 427 140 5.290 

Καϊλάρια 321 1.275 419 5 851 

Καστοριά 25 88 - - 88 

Κατερίνη 908 3.626 1.623 65 1.938 

Κιλκίς 3.301 13.788 6.080 16 7.692 

Λαγκαδάς 1.994 8.104 2.851 291 4.962 

Νιγρίτα 905 3.639 -   

Πράβιον 

(Ελευθερούπολη) 

610 2.766 868 26 1.872 

Σαρή Σαμπάν 597 2.663 874 120 1.669 

Σέρβια 165 684 382 - 302 

Σέρρες 611 2.265 4.202 23 6.419 

Τζουμαγιά 1.190 4.710    

Φλώρινα 31 126 - - 126 

Χαλκιδική 17 97 - - 97 

Σύνολο 29.557 117.484 27.265 2.519 87.700 

 

1.2.3. Η κοινωνική εξέλιξη της Μακεδονίας με την έλευση των προσφύγων 

 Η πανάρχαια πολιτιστική κληρονομιά των προσφύγων μεταφέρεται μαζί τους 

κατά την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο. Χαρακτηριστικά σημεία είναι η 

σύνδεση της καθημερινότητας των προσφύγων με τη μουσική, όπως για παράδειγμα 

την ποντιακή λύρα και το νταούλι, τον χορό και το τραγούδι. Η διαμόρφωση του 
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ρεμπέτικου τραγουδιού συντελείται με την έλευση των προσφύγων στις λαϊκές 

φτωχογειτονιές των μεγαλουπόλεων. 

 Ορισμένοι κατάφεραν να ανοίξουν μαγαζιά και χώρους διασκέδασης που 

αποτελούσαν τον τόπο συνάθροισης των προσφύγων. Η αλληλεπίδραση με τη 

φτωχολογιά του γηγενούς πληθυσμού δημιούργησε ένα δημιουργικό μείγμα 

μουσικών. Τα τραγούδια αναφέρονται στην ξενιτιά, την φτώχεια και τη δύσκολη ζωή 

τους. Το ρεμπέτικο τραγούδι επηρεασμένο από ανατολίτικα στοιχεία συνδυάζεται με 

όργανα από την ανατολή όπως το σαντούρι και το κανονάκι. Οι κοινωνικές 

συναθροίσεις παίρνουν τη μορφή των καφέ- αμάν της Ανατολής με σμυρνέικα και 

αμανέδες
18

. 

 Σημαντική είναι και η παρουσία τους στο πνευματικό γίγνεσθαι της εποχής. 

Λαμπροί πνευματικοί άνθρωποι αποτέλεσαν τους πνευματικούς καθοδηγητές και 

άνοιξαν νέους δρόμους στις επιστήμες και τα γράμματα. Μερικοί από αυτούς που 

διακρίθηκαν με το έργο τους είναι, μεταξύ άλλων, ο Φώτης Κόντογλου, ο Γιώργος 

Σεφέρης, ο Ηλίας Βενέζης και ο Μανόλης Ανδρόνικος
19

. 

 

1.2.4. Οι έριδες των προσφύγων με τους σλαβόφωνους πληθυσμούς 

 

Η Μακεδονία πριν από την έλευση των προσφύγων υπήρξε ένας χώρος 

εθνικών επιδιώξεων για όλες τις γειτονικές χώρες. Σε αυτό συνέτεινε και η ισχυρή 

ύπαρξη σλαβόφωνων πληθυσμών, οι οποίοι, υπολογίζονται γύρω στους 250-260 

χιλιάδες πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Μεταξύ της περιόδου 1913-1923, ο 

αριθμός τους μειώθηκε αισθητά, λόγω της μετανάστευσής πολλών σε άλλα γειτονικά 

κράτη της Βαλκανικής. Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική του 1916, ο πληθυσμός 

των Σλαβοφώνων εξαρχικών μειώθηκε περίπου στο μισό αποτελώντας πλέον μόνο το 

1/10 του συνολικού μακεδονικού πληθυσμού. Στη Δυτική Μακεδονία, σλαβόφωνοι 

πληθυσμοί αποχωρούν, όχι όμως με την ίδια ένταση, όπως συμβαίνει στην Κεντρική 
                                                           
18

 Τσιώπου, Σ. (2015). Ο κόσμος του ρεμπέτικου τραγουδιού, 56-60 
19

 Μπουφίκου, Α. (2006), Η προσφορά του προσφυγικού στοιχείου στην κοινωνική πρόοδο 

και τον πολιτισμό της Μακεδονίας, . Στο Β. Αφιέρωμα 2006 4000 χρόνια ελληνική 

Μακεδονία(258-259). Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου 
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Μακεδονία. Από την περιοχή της Φλώρινας αποχωρούν 407 άτομα, 614 από την 

Καστοριά, 95 από την Πτολεμαΐδα και 5 από την Ανασελίτσα. Σε αυτή τη 

μετανάστευση συντείνει και μια πίεση προερχόμενη από τους εγκατεστημένους 

πρόσφυγες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες των πρώτων. Η 

αντίδραση των ντόπιων, κατά την εγκατάσταση προσφύγων σε χωριά ντόπιων, είναι 

οξεία. Πάντως, σύμφωνα με τον Γενικό Διοικητή Κοζάνης-Φλώρινας, στη Δυτική 

Μακεδονία μεταναστεύει μόλις το 2% του σλαβόφωνου πληθυσμού μέχρι το 1922. 

 Οι αλλαγές στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι μετά τη μικρασιατική 

καταστροφή επιφέρουν τριβές μεταξύ προσφύγων και σλαβοφώνων. Για την 

εξασφάλιση της στέγασης των προσφύγων επιτάσσονται από το ελληνικό κράτος 

οικίες Ελλήνων, Τούρκων, Εβραίων ή σλαβοφώνων. Παράλληλα, οι σλαβόφωνοι 

διαμαρτύρονταν για την κατάληψη καλλιεργήσιμων γαιών από τους προσφυγικούς 

πληθυσμούς. Η αναγκαστική συμβίωση αυτών των πληθυσμών με τους πρόσφυγες 

φέρνει συγκρούσεις, τριβές και αντιπαραθέσεις.  

 Η τακτική του ελληνικού κράτους να μεταφέρει μεγάλο μέρος των 

προσφύγων στη Μακεδονία έχει οικονομικά και πολιτικά αίτια. Οι συνεχείς πόλεμοι 

εκείνης της δεκαετίας είχαν ως συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των 

ενήλικων ανδρών, που αποτελούσαν τη βάση του ελληνικού στρατού. Παράλληλα, η 

αναχώρηση των μουσουλμανικών πληθυσμών άφηνε την πλούσια, μακεδονική γη 

ακαλλιέργητη και μείωνε τις αγροτικές εργασίες όλης της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, 

η εγκατάσταση των προσφύγων τόνωνε το ελληνικό στοιχείο και αποθάρρυνε 

επεκτατικές βλέψεις γειτονικών χωρών, εξαιτίας της ύπαρξης σλαβοφωνίας στην 

περιοχή
20

. Άλλωστε, από πολύ νωρίς έχει δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ταυτότητα για 

τους προερχόμενους από την Ανατολή. Αναφέρονται ως «πρόσφυγες», για να 

διαχωριστούν από τις υπόλοιπες φυλετικές ομάδες, όπως των «Βλάχων», των 

«ντόπιων», των «Παλαιοελλαδιτών» ή απλά «Ελλήνων»
21

. Στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν περιφερειακά, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

κρατικών δομών. Οι περιοχές αυτές, που αρχικά υπήρξαν υποβαθμισμένες και μακριά 

από τον στενό εμπορικό κύκλο των πόλεων, αντανακλούσαν και την 

                                                           
20

 Κοντογιώργη, Ε. (1998). Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες: κοινωνικές, δημογραφικές και 

εθνολογικές πλευρές του μακεδονικού ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Βαλκανικά 

Σύμμεικτα, 10, 197-224. 
21

 Hirschon, R. (1998). Heirs of the Greek Catastrophe: the social life of Asia Minor refugees 

in Piraeus. Berghahn books. 
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επιφυλακτικότητα των γηγενών πληθυσμών και τους φόβους τους για την απώλεια 

των πρωτείων σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο
22

. 

Οι πρόσφυγες, εγκαταστάθηκαν στη Δυτική Μακεδονία μέχρι την άνοιξη του 1925, 

κάπως καθυστερημένα, σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία, σύμφωνα με τις 

διαβεβαιώσεις του John Campbell, που ήταν αντιπρόεδρος της ΕΑΠ. Οι σλαβόφωνοι 

πληθυσμοί, βλέποντας πως η συνιδιοκτησία των περιουσιών τους και η 

συνεκεμετάλλευση της καλλιεργήσιμης γης με τους πρόσφυγες θα οδηγούσε σε 

μείωση ή απώλεια των περιουσιών τους ζητούσαν να χαρακτηριστούν Σέρβοι ή 

Βούλγαροι πολίτες, για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Στα χωριά 

Περδίκκα και Ασβεστόπετρας της περιοχής Καϊλαρίων, οι κάτοικοι αιτούνταν από 

την Κοινωνία των Εθνών να τους αναγνωρίσουν το δικαίωμα ύπαρξης σερβικής 

μειονότητας, για να χτίσουν σερβική εκκλησία και σχολείο. Φυσικά, αυτή η κίνηση 

συνδεόταν με την αγανάκτησή τους για την απόφαση των Υπηρεσιών Εποικισμού να 

δεσμεύσουν ένα μέρος της παραγωγής τους προς όφελος των προσφύγων. Η κίνηση 

αυτή στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας εντεινόταν και από τις λίγες καλλιεργήσιμες γαίες 

σε συνδυασμό με τον υπερβολικό αριθμό προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην 

περιοχή. Παρόλο που αποχώρησαν 550 Μουσουλμάνοι, στο χωριό εγκαταστάθηκαν 

710 πρόσφυγες, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο το μοίρασμα κλήρων και γαιών. 

 Κάτι ανάλογο συνέβη και με την επαρχία Καϊλαρίων, όπου, παρά το γεγονός 

ότι υπήρχαν οδηγίες του Υπουργού Γεωργίας να μην παραχωρηθούν οι ακίνητες 

περιουσίες των Μουσουλμάνων σε πρόσφυγες, το Γραφείο Ανταλλαγής προχώρησε 

στη διάθεση της γης, για να διευκολύνει τους χιλιάδες πρόσφυγες που 

συγκεντρώθηκαν στην περιοχή. Η κατάσταση είχε προκαλέσει την αγανάκτηση των 

ντόπιων, ελληνόφωνων ή ξενόφωνων, λόγω και της καθυστέρησης του Πρωτοδικείου 

Κοζάνης να αποφασίσει για την αναγνώριση της γης που αγοράστηκε με ιδιωτικά 

συμβόλαια ή προσύμφωνα από τους Μουσουλμάνους που αποχώρησαν
23

. 

 

                                                           
22

 Γκιζέλη, Β. Δ. (1992). Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην Πόλη. Δελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9, 61-77. 
23

 Κοντογιώργη, Ε. (1998). Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες: κοινωνικές, δημογραφικές και 

εθνολογικές πλευρές του μακεδονικού ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Βαλκανικά 

Σύμμεικτα, 10, 197-224. 



 

31 
 

1.3.Η προσφυγική εγκατάσταση στον Νομό Κοζάνης 

Η δεκαετία του 1920 αποτελεί μια περίοδο συνεχών αναταραχών και 

αναζητήσεων για την Ελλάδα, με τις πολιτικές ανωμαλίες που ακολούθησαν ως την 

κυβέρνηση Βενιζέλου και την υποδοχή και αποκατάσταση προσφύγων, κυρίως, από 

τις περιοχές της Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου. 

Η Μικρασιατική καταστροφή και η γενοκτονία των Ποντίων
24

 επέφεραν στις 

δύο χώρες ένα μεγάλο χάσμα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η σύναψη της Συνθήκης 

της Λωζάνης (30 Ιανουαρίου 1923), με την επικύρωση της έναρξης της Ανταλλαγής 

και Αποκατάστασης χριστιανικών με μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
25

 Η Κοινωνία 

των Εθνών έδωσε το πράσινο φως στον Nansen να ερευνήσει και να οργανώσει τις 

πιθανότητες ανταλλαγής στις 14 Νοεμβρίου 1922, μια εβδομάδα νωρίτερα από την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων για ειρήνη μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, 

Ιταλίας και Ελλάδας με την Τουρκία στη Λωζάνη
26

. Με την Ανταλλαγή αυτή, 

περίπου ενάμιση εκατομμύριο έρχεται στην Ελλάδα. Σ’ αυτούς συνυπολογίζονται και 

170.000 Έλληνες που ήρθαν από τη Βουλγαρία, με την σύναψη της 

ελληνοβουλγαρικής συνθήκης του Νεϊγύ στις 27 Νοεμβρίου 1919, και από τις 

περιοχές του Καυκάσου, της μεσημβρινής Ρωσίας, από τη Γιουγκοσλαβία, την 

Αλβανία και τα Δωδεκάνησα.
27

 Η μεταφορά των προσφύγων από ορισμένες περιοχές 

ήταν μια πράξη δύσκολη, γεμάτη από αγκυλώσεις. Χαρακτηριστικά, για τους 

Έλληνες πρόσφυγες της Ρωσίας, το ελληνικό κράτος έστειλε τον Ν. Καζαντζάκη, για 

να οργανώσει την μεταφορά και περίθαλψή τους στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι πολιτικές 

συνθήκες κατέστησαν δύσκολη τη μεταφορά όλων. Παρά το γεγονός ότι  σύμφωνα 

με επίσημη Σοβιετική Στατιστική του 1926 οι Έλληνες υπολογίζονταν γύρω στους 

213.800, μόλις 58.526 καταγράφηκαν στη Γενική Απογραφή του Πληθυσμού της 

Ελλάδας στις 15 Μαΐου 1928
28

. Το βασικό κριτήριο της Ανταλλαγής ήταν η 

θρησκευτική πίστη. Γι’ αυτό τον λόγο, μεταξύ των ανταλλάξιμων 
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συμπεριλαμβάνονταν οι Έλληνες του Πόντου, τουρκόφωνοι Έλληνες, τουρκόφωνοι 

Πόντιοι και Καραμανλήδες, και απ’ την άλλη μεριά ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι, 

όπως οι Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας.
29

 Η ανταλλαγή επικρίθηκε έντονα με το 

αιτιολογικό ότι καταπατά το διεθνές δίκαιο, αλλά και υποστηρίχθηκε ως η μοναδική 

λύση με δεδομένη τη δεινή θέση της Ελλάδας
30

. 

Οι αστοί που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη ανέρχονταν σε 200.000 και 

εγκαταστάθηκαν σε πόλεις του ελληνικού κράτους χωρίς προβλήματα. Οι υπόλοιποι 

1.300.000 αντιμετώπιζαν προβλήματα επιβίωσης. Στο ελληνικό πρόβλημα στάθηκε 

πολύτιμος αρωγός η Κοινωνία των Εθνών με τα καταλλήλως καταρτισμένα πρόσωπα. 

Το ελληνικό κράτος σύνηψε δάνειο ύψους 12.300.000 λιρών, για να επουλώσει τα 

προβλήματα του μεγάλου όγκου προσφύγων, και ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων στα τέλη Νοέμβρη του 1923.
31

 Σημαντική για την 

αποκατάσταση των προσφύγων υπήρξε και η σύναψη δανείου το 1928 από τον 

Βενιζέλο και η διάθεση 15.000.000 δολαρίων από τα συνολικά 45.000.000 για την 

αποκατάσταση των προσφύγων
32

. 

Προσφυγικές ροές από την Ανατολή προς την Ελλάδα υπήρξαν και 

προηγουμένως. Το 1914 παρατηρείται η έλευση περίπου 230.000 προσφύγων, εκ των 

οποίων παραπάνω από τους μισούς εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Μακεδονίας. Οι 

36.000 από αυτούς προέρχονταν από τη Βουλγαρία, 70.000 από την Ανατολική 

Θράκη, 20.000 από τη Μικρά Ασία και 4.000 από τον Καύκασο. Επίσης, 

εγκαταστάθηκαν 70.000 από τη Μικρά Ασία στα νησιά του Αιγαίου και στην 30.000 

στην Παλαιά Ελλάδας οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μικρασιάτες, Κάποιοι από 

αυτούς τους πρόσφυγες ήρθαν στην ελληνική επικράτεια από τη Θράκη.
33

. 

Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει εξέχουσα σημασία, καθώς 

υπήρξε μια περιοχή, από την οποία έφυγαν πολλοί Μουσουλμάνοι με την ανταλλαγή 

πληθυσμών, επομένως οι ακίνητες περιουσίες που άφησαν πίσω τους, μπορούσαν να 
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αξιοποιηθούν από το ελληνικό δημόσιο για την εγκατάσταση των προσφύγων. Εκείνη 

την περίοδο η Δυτική Μακεδονία ήταν χωρισμένη στους Νομούς Κοζάνης και 

Φλώρινας. Στον πρώτο Νομό, υπάγονταν οι επαρχίες Κοζάνης, Εορδαίας, 

Ανασελίτσας και Γρεβενών που θα εξεταστούν στην παρούσα ιστορική έρευνα, με 

έμφαση στις δύο πρώτες.
34

 

 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης και την επίσημη κύρωσή της 

από την ελληνική κυβέρνηση, με νομοθετικό διάταγμα στις 25 Αυγούστου 1923, 

ξεκινάει η αναχώρηση των πρώτων ανταλλάξιμων Μουσουλμάνων, η οποία 

ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 1924. Η εκτίμηση των περιουσιών τους 

πραγματοποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε από τους Προέδρους Μοργκεντάου και 

Κάμπελ και αφορά:  

Α) 5.000.000 στρέμματα γης (αξία 7.000.000 λίρες Αγγλίας) 

Β) Μουσουλμανικά σπίτια (αξία 2.500.000 λίρες Αγγλίας) 

Γ) Μουσουλμανικά αστικά οικόπεδα και σπίτια ( 900.000 λίρες Αγγλίας) 

 Οι περιουσίες αυτές περιέρχονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από τον 

Μάιο του 1925, για να χρησιμοποιηθούν ως αποζημιώσεις στους ερχόμενους 

πρόσφυγες, για τις χαμένες περιουσίες τους
35

. Άλλωστε, αυτό επικυρωνόταν και από 

το άρθρο 8  της Σύμβασης της Ανταλλαγής, που προέβλεπε ότι οι Μουσουλμάνοι 

έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή τους περιουσία, αλλά ό,τι δεν μπορούν 

να κουβαλήσουν, οφείλουν να το αφήσουν στο κράτος για να αποτελέσει μέρισμα 

στους ερχόμενους πρόσφυγες
36

: 

 

 

 

«Άρθρον 8. 
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Οι μετανάσται θα ώσιν ελεύθεροι να συναποκομίσωσιν ή να μεταφέρωσι την πάσης 

φύσεως κινητήν αυτών περιουσίαν χωρίς δια τον λόγον τούτον να τοις επιβληθή τέλος 

τι εξαγωγικόν ή εισαγωγικόν ούτε άλλος τις φόρος. 

Ομοίως τα μέλη πάσης κοινότητος (περιλαμβανομένου του προσωπικού των τεμενών 

(τζαμιών), μοναστηριών (τεκκέ), ιερατικών σχολών (μεδρεσέ), εκκλησιών, 

μοναστηρίων, σχολείων, νοσοκομείων, εταιρειών, συνεταιρισμών και νομικών 

προσώπων ή άλλων ιδρυμάτων οιασδήποτε φύσεως), ήτις θέλει εγκαταλείψει το έδαφος 

ενός των συμβαλλομένων Κρατών, δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, θα έχωσι το 

δικαίωμα να συναποκομίσωσιν ελευθέρως ή να μεταφέρωσι την εις την εαυτών 

κοινότητα ανήκουσαν κινητήν αυτών περιουσίαν. 

Υπό των Αρχών των δύο χωρών θέλει παρασχεθή πάσα ευκολία μεταφοράς, τη 

συστάσει της Μικτής Επιτροπής, της προβλεπομένης υπό του άρθρου 11. 

Οι μετανάσται οίτινες δεν ήθελον δυνηθή να συναποκομίσωσι πάσαν ή μέρος της 

κινητής αυτών περιουσίας δύνανται ν' αφήσωσι ταύτην επί τόπου. Εν τη περιπτώσει 

ταύτη, αι τοπικαί αρχαί υποχρεούνται να καθορίσωσι, παρισταμένου και του 

μετανάστου, την άξιον της παρ' αυτών εγκαταλειπομένης κινητής περιουσίας. Τα 

πρωτόκολλα, περιέχοντα τον κατάλογον και την άξιον της υπό του μετανάστου 

εγκαταλειπομένης κινητής περιουσίας, θα συντάσσωνται εις 4 αντίτυπα, ων το εν θα 

φυλάσσηται παρά των τοπικών Αρχών, το δεύτερον θα παραδίδηται εις την εν τω 

άρθρον 11 προβλεπομένην Μικτήν επιτροπήν ίνα χρησιμεύση ως βάσις δια την εν τω 

άρθρω 9 προβλεπομένην εκκαθάρισιν, το τρίτον αντίτυπον θα παραδίδηται εις την 

Κυβέρνησιν της εις ην μεταναστεύει χώρας και το τέταρτον εις τον μετανάστην.» 

Από την άλλη μεριά, οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην Τουρκία διώκονταν και 

διώχνονταν από τα σπίτια τους με βίαιο τρόπο, αφήνοντας πίσω τους εκτός από τα 

σπίτια τους, μια πλούσια βιομηχανική και αγροτική παραγωγή
37

, παρά τη ρητή 

εντολή του άρθρου 4 της Ανταλλαγής, που προέβλεπε την άμεση προώθησή τους 

στην ελληνική επικράτεια:
38

 

«Άρθρον 4. 
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Πάντες οι ικανοί άρρενες (hommes valides), οι ανήκοντες εις τον ελληνικόν 

πληθυσμόν, ων αι οικογένειαι εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούμενοι 

νυν εν Τουρκία, θα αποτελέσωσι το πρώτον τμήμα εξ Ελλήνων οίτινες θα σταλώσιν εις 

Ελλάδα συμφώνως τη παρούση Συμβάσει.» 

 Οι Μουσουλμάνοι των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε να 

αποχωρήσουν από την Ελλάδα σε 2 φάσεις: α) από τον Ιανουάριο μέχρι την 1
η
 Μαΐου 

1924, β) και από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 1924. Για την οργάνωση της 

αναχώρησης, δημιουργήθηκαν μικτές υποεπιτροπές που προετοίμαζαν τα μέσα 

μεταφοράς και διασφάλιζαν την ομαλή μετακίνησή τους στην Τουρκία. Με απόφαση 

της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών (ΜΕΑΠ), οι μικτές αυτές 

υποεπιτροπές συνδημιουργήθηκαν στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα (Καϊλάρια) και 

είχαν υπό την εποπτεία τους όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Τα πρόσωπα 

που συμφωνήθηκε να συγκροτήσουν τις υποεπιτροπές ήταν: ο Ολλανδός 

OOSTREEK (πρόεδρος), ο Αριστοκλής Αιγίδης (από την πλευρά των Ελλήνων) που 

ήταν τέως δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη και νυν υποδιοικητής 

Καστοριάς
39

, ο SAYFET BEY (από την πλευρά των Τούρκων) στην υποεπιτροπή της 

Κοζάνης και ο Ολλανδός BARON CONSTANT VAN LYNTEN (πρόεδρος),  ο Ν. 

Τότσιος (από την πλευρά των Ελλήνων) και ο MAHIR BAY (από την πλευρά των 

Τούρκων) στην υποεπιτροπή των Καϊλαρίων. Οι επιτροπές ήταν επιφορτισμένες με 

την πραγματοποίηση του προγράμματος αναχώρησης και την αποφυγή του 

συνωστισμού κατά τις μαζικές μετακινήσεις τους. 

Στην πρώτη φάση της ανταλλαγής ορίστηκε να αποχωρήσουν από τις επαρχίες 

Καϊλαρίων και Κοζάνης συνολικά 18.000 Μουσουλμάνοι. Στη δεύτερη φάση, οι 

αναχωρήσεις αυξάνονται, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
40

 

 

 

Ανταλλάξιμοι Μουσουλμάνοι Μάιος- Ιούλιος 1924 
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Περιοχή Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 

Κοζάνη  6.500 6.000 

Καϊλάρια  3.000 15.390 

Οι Μουσουλμάνοι που διέμεναν στις επαρχίες Καϊλαρίων και Κοζάνης ήταν πολλοί. 

Από το σύνολο των 85.188 Μουσουλμάνων στη Δυτική Μακεδονία, οι 45.047 

κατοικούσαν στις δύο εξεταζόμενες περιοχές, όπως μαρτυρούν οι εκθέσεις του 

Νομάρχη Κοζάνης και της αντίστοιχης υποδιοίκησης Καϊλαρίων
41

: 

Μουσουλμάνοι σε Κοζάνη και Καϊλάρια 

Υποδιοίκηση Σε αμιγή χωριά Σε μικτά χωριά ΣΥΝΟΛΟ 

 Σπίτια Κάτοικοι Σπίτια Κάτοικοι Σπίτια  Κάτοικοι 

Κοζάνης 4.419 21.632 210 820 4.629 22.452 

Καϊλαρίων         - 11.635          -  10.960      - 22.595 

ΣΥΝΟΛΟ  33.267  11.780  45047 

 

 Παρόλο που η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την 

Ανταλλαγή πληθυσμών προέβλεπε τις μετακινήσεις πληθυσμών από 1 Μαΐου 1923
42

, 

τα μεγάλα κύματα προσφύγων συνέρευσαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή: 

«Άρθρον 1. 

Από της 1ης Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων 

υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των 
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 Πελαγίδης, Ε., ό.π., 61 
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 Σύμβασις περί Ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσμών, Άρθρον 1 
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τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος, των 

εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών. 

Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν 

Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή 

αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως.» 

  Το ελληνικό κράτος υποδέχθηκε 400.000 οικογένειες από τις περιοχές της 

Ανατολής. Η ζημιά που υπέστησαν είναι συντριπτική και σε απόλυτους αριθμούς 

υπολογίζεται σε 800 δισεκατομμύρια δραχμές(800.000.000.000). Σε αυτήν πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η ανεκτίμητη αξία των Εθνικών κειμηλίων του Μουσείου της 

Ευαγγελικής Σχολής, δημόσιων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών. 
43

 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η γεωγραφική σύσταση της Δυτικής 

Μακεδονίας καθιστούσε δύσκολη την προσέλευση προσφύγων. Χαρακτηριστικό 

είναι πως δεν υπάρχουν αναφορές για πρόσφυγες σε εκθέσεις μέχρι τον Οκτώβριο 

του 1922. Οι πρώτοι πρόσφυγες εγκαθίστανται στους Νομούς Κοζάνης και 

Φλώρινας, στα τέλη της ίδιας χρονιάς και ανέρχονται σε 6.030 και 3.746 αντίστοιχα. 

Το έτος 1925, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης της Ανταλλαγής, οι απόλυτοι 

αριθμοί των προσφύγων αυξάνονται αισθητά. Χαρακτηριστικό είναι πως στην 

περιοχή των Καϊλαρίων εγκαθίσταται ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων
44

: 

 

Προσφυγικός πληθυσμός Κοζάνης και Καϊλαρίων στα τέλη του 1925 

Υποδιοικήσεις Αριθμός 

οικισμών 

Εγκατεστημένες 

οικογένειες 

Πρόσφυγες 

Κοζάνης 63 4.595 17.088 

Καϊλαρίων 38 6.697 26.257 
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 Η προσφυγική εγκατάσταση στην επαρχία Καϊλαρίων ξεκίνησε 3 χρόνια πριν 

από τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 1919, σε μια περίοδο έντονων διωγμών για το 

χριστιανικό στοιχείο. Οι πρώτες οικογένειες, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται 

περίπου στις 80, έφτασε στην περιοχή από το Καρς και τη Θράκη. Απέπλευσαν από 

τη Θεοδοσία του Πόντου με το υπερωκεάνιο «Πατρίς», συνοδευόμενοι από τους 

στρατιώτες του στρατιωτικού σώματος στην Ουκρανία. Μετά από μια παροδική 

παραμονή στις Σπέτσες, έφτασαν στην περιοχή των Καϊλαρίων τον μήνα Δεκέμβριο. 

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Μανάδη, «ΕΟΡΔΑΙΑ 

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ» οι Θράκες ήρθαν από τα χωριά Εξάστερο, Νεοχωράκιον, Επιβάτες, 

Κερμένη, ενώ οι Πόντιοι από την Τραπεζούντα , το Ερζερούμ, την Κερασούντα, την 

Τρίπολη, την Σαμψούντα και την Αργυρούπολη. Άλλοι πρόσφυγες ήρθαν από τις 

περιοχές του Αϊδινίου, του Παπαζλή της Σμύρνης, της Προύσας, της Περγάμου, της 

Μαγνησίας, της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας, της Σεβάστειας και του ρωσικού 

Καυκάσου.
45

 

Όπως προαναφέρθηκε, μετά τη σύναψη της Συνθήκης του Νεϊγύ, η οποία 

όριζε  την ανταλλαγή μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών πληθυσμών του 1919
46

, 

ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 45.000 Έλληνες. Η παρουσία των προσφύγων στο Νομό 

Κοζάνης άλλαξε τον δημογραφικό χάρτη της περιοχής. Παρόλο που οι απόλυτοι 

αριθμοί σε κατοίκους δεν μεταβλήθηκαν δραματικά, η σύσταση του πληθυσμού 

αλλάζει ριζικά:
47

: 

Πληθυσμιακή κατάσταση Νομού Κοζάνης 

 Πληθυσμός 

1920 

  Πληθυσμός 

1928 

  

ΝΟΜΟΣ 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Ολικός Αναχωρήσαντες 

Τούρκοι- 

Υπόλοιποι Ολικός Πρόσφυγες Ντόπιοι 
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Βούλγαροι  

 

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 163.000 68.268 94.736 166.523 53.051 113.472 

Ανασελίτσας 32.783 7.330 25.453 34.652 5.446 29.206 

Γρεβενών 35.143 5.632 29.511 42.397 5.896 36.501 

Εορδαίας 40.343 30.611 9.732 36.853 23.285 13.568 

Κοζάνη 54.735 24.695 30.040 52.621 18.424 34.197 

Ο μεγάλος όγκος προσφύγων, παράλληλα με την αδυναμία του κράτους να 

εκπονήσει ένα οργανωμένο σχέδιο για την εγκατάσταση των προσφύγων οδήγησε σε 

σημαντικές κοινωνικές αδικίες. Πρόσφυγες που στον πρότερό τους βίο ανήκαν στην 

αστική τάξη, βρέθηκαν σε αγροτικές περιοχές και το αντίστροφο. Σε αυτή τη 

δύσκολη κατάσταση συνέτεινε και η επιφυλακτικότητα που επέδειξαν οι γηγενείς 

πληθυσμοί απέναντι στους πρόσφυγες.  

Τα ζητήματα που δίχαζαν και διαιρούσαν τον λαό ήταν, κυρίως, οικονομικού 

και ιδεολογικού περιεχομένου. Η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να αποζημιώσει 

και να βοηθήσει τους πρόσφυγες αντιμετωπίστηκε με πολύ μεγάλη δυσπιστία από τον 

ντόπιο πληθυσμό. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν το ελληνικό κράτος παραχωρούσε 

οικόπεδα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης. Κάποιες από αυτές είχαν αγοραστεί 

προηγουμένως από τους ντόπιους, κατά την αποχώρηση των Μουσουλμάνων, παρά 

τη ρητή απαγόρευση εκείνης της περιόδου για αγορές ανταλλάξιμης περιουσίας. 

Κτήματα που είχαν αγοραστεί από τους ντόπιους δίνονταν σε οικογένειες 

προσφύγων, γεγονός που δημιουργούσε εντάσεις, φτάνοντας και σε ακρότητες. 

Παράλληλα, οι ντόπιοι είχαν προστριβές με τους πρόσφυγες και σε πολιτικό επίπεδο. 

Η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων τασσόταν με την βενιζελική παράταξη, εν 

αντιθέσει με τους γηγενείς.  
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Στο νομό Κοζάνης, που ήταν κατεξοχήν ορεινός και γεωργοκτηνοτροφικός, οι 

περισσότεροι ήταν αγράμματοι (ντόπιοι και πρόσφυγες). Στην πλειονότητα τους οι 

κάτοικοι ήταν γεωργοί ή κτηνοτρόφοι, με την αστική τάξη να κατέχει ένα πολύ μικρό 

ποσοστό: 

 

 

 

Νομός Αστικός 

πληθυσμός 

ντόπιων και 

προσφύγων: 

Αγράμματοι 

ντόπιοι και 

πρόσφυγες: 

Γεωργοκτηνοτροφικά 

επαγγέλματα 

Κοζάνης 14,7% 45.1% 58,6% 

Το διαιρετικό κλίμα εμφανίστηκε σύντομα και στο Νομό Κοζάνης, μιας και ο 

αριθμός των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν ήταν μεγάλος. Χαρακτηριστικές του 

κλίματος που επικράτησε στο Νομό Κοζάνης είναι και οι 3 εγκύκλιοι του Νομάρχη 

Κοζάνης Ιωάννη Κοζύρη, ο οποίος προσπαθεί να μεταδώσει ένα κλίμα 

συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο ομάδων. 

Από το 1923 οι πρόσφυγες οργανώνονται σε σωματεία για την ανάδειξη και 

προώθηση των συμφερόντων τους. Οι πρόσφυγες είναι ήδη ασκημένοι στη 

δημιουργία συλλόγων και σωματείων πριν από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. 

Οι προσπάθειες του Οθωμανικού κράτους να εκσυγχρονιστεί έδωσαν τη δυνατότητα 

ανάδειξης μιας νέας τάξης στην Ανατολή, αποτελούμενης από μεσαία, μορφωμένα 

και ορθόδοξα στρώματα, που θα διεκδικούσε συλλογικά τα δικαιωματά της.
48

 Στην 

Πτολεμαΐδα ιδρύθηκε ο σύλλογος «Προσφυγική Ένωσις, η Καρτερία», με παρόμοια 

παραδείγματα και στην πόλη της Κοζάνης. Οργανώνονται τοπικά συνέδρια με θέματα 

που αφορούν την αστική και επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και τη βελτίωση 

της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των προσφύγων. Τον Μάρτιο του 1929 
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εγκαινιάζεται το Γεωργικό Επιμελητήριο Κοζάνης, που ήταν επιφορτισμένο με την 

στήριξη των αιτημάτων των γεωργών, που ήταν στην πλειοψηφία τους, προσφυγικής 

καταγωγής. Οι πρόσφυγες συσπειρώνονται σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, για να 

οργανώσουν συλλογικές παραγωγές και εξαγωγές. Συγκεκριμένα, στην επαρχία 

Εορδαίας μέχρι το 1928 απαριθμούνται 36 Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών
49

.  

Σε οικονομικό επίπεδο, ένας ικανός αριθμός προσφύγων ήρθε στην Ελλάδα 

ειδικευμένος σε κάποιο τομέα της εμπορίας ή βιοτεχνίας. Η ανάγκη για επιβιώση 

δημιούργησε επίσης μια τάξη βιομηχανικών εργατών, όπως επίσης και οικοδόμων 

που ασχολήθηκαν με τον κατασκευαστικό κλάδο για την επίλυση του στεγαστικού 

προβλήματος που εντάθηκε. Από τον οικονομικά ενεργό χώρο το 73,25% του 

συνόλου των αστών προσφύγων ασχολείται με τη βιομηχανία και το εμπόριο. Εδώ, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ενός ικανοποιητικού αριθμού ανειδίκευτων 

προσφύγων δημιούργησε μια άλλη τάξη που διακρινόταν από την ελαστικότητα στην 

έυρεση  εργασιών
50

. 

 

1.3.1. Ο ρόλος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων στον Νομό 

Κοζάνης 

Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων(ΕΑΠ) αρχίζει το επίσημο έργο της 

στις αρχές του 1924 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 1930. Ουσιαστικά, η ΕΑΠ 

δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των τριών δανείων που σύναψε το ελληνικό κράτος, 

το 1924, το 1926 και 1929 από αμερικανικές και αγγλικές τράπεζες, για να 

διαχειριστή την προσφυγική κρίση
51

. Η δυσχερής κατάσταση που δημιουργήθηκε, δεν 

επέτρεψε, αρχικά, στους πρόσφυγες να διανεμηθούν στα δημοτικά διαμερίσματα της 

χώρας με κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Επομένως, δεν πάρθηκε υπόψη η 

προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά ήταν επιτακτικό να βρεθούν άμεσοι 

τρόποι για να στεγαστούν, έστω και πρόχειρα. Οι αρχικές εγκαταστάσεις 
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πραγματοποιούνται με μοναδική προϋπόθεση την κοινή καταγωγή σε στενό ή 

ευρύτερο κύκλο. 

Η ΕΑΠ είχε στη διάθεση της ορισμένες υπηρεσίες, οι οποίες αποδεσμεύθηκαν 

από τα αντίστοιχα υπουργεία, για να διευκολύνουν το έργο της. Οι υπηρεσίες που 

ήταν στην αρμοδιότητά της ήταν: το Τμήμα Εποικισμού, η Γενική Διεύθυνση 

Εποικισμού Μακεδονίας, η Διεύθυνση Εποικισμού Θράκης, τα Γραφεία Εποικισμού 

της Ηπείρου, της Αττικής, της Βοιωτίας, της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της 

Κρήτης που προηγουμένως υπάγονταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Επίσης, από το 

Υπουργείο Υγιεινής και Αντιλήψεως πέρασαν στην αρμοδιότητα της ΕΑΠ το Τμήμα 

Στέγης και το Τεχνικό Τμήμα. 
52

 

Επιπλέον, υπήρχαν 5 ανεξάρτητες Διευθύνσεις που συνεργάζονταν και είχαν 

στην ευθύνη τους την ΕΑΠ: οι Διευθύνσεις Εποικισμού της α) Μακεδονίας, β) της 

Θράκης, γ) της Παλιάς Ελλάδας, Ηπείρου και Νησιών, δ) η Διεύθυνση Αστικής 

Αποκατάστασης, καθώς και ε) η Διεύθυνση Οικονομικού. Τα προβλήματα που 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν πολλά και σύνθετα, γι’ αυτό και η αποκατάσταση  

διακρίθηκε σε αγροτική και αστική. Κατά την οργάνωση της αστικής 

αποκατάστασης, υπεύθυνος των τριών Διευθύνσεων Εποικισμού ήταν πάντοτε ένας 

γεωπόνος, έχοντας γύρω του όλο το κατάλληλο προσωπικό. Σε όλη την επικράτεια 

δημιουργήθηκαν Γραφεία Εποικισμού, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με τις 

ειδικότερες ανάγκες του κάθε τόπου. Αντίστοιχα, κατά την αστική αποκατάσταση, 

οριζόταν υπεύθυνος πάντα ένας Μηχανικός, ο οποίος επόπτευε την οικοδόμηση και 

διαρρύθμιση των προσφυγικών συνοικισμών.
53

 

Στην περιοχή λειτούργησαν τέσσερα Γραφεία Εποικισμού με έδρες τη 

Φλώρινα, την Καστοριά, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη. Η τελευταία υπήρξε και 

διοικητικό κέντρο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες εποικισμού. Το Γραφείο Εποικισμού 

είχε υπό την σκέπη του 25 αγροτικούς επιστάτες και ο κάθε επιστάτης επόπτευε 250 

οικογένειες προσφύγων.  Οι έδρες των επιστατών στις εξεταζόμενες επαρχίες ήταν 

19: Στο Γραφείο Εποικισμού Εορδαίας, οι έδρες των επιστατών βρίσκονταν στην 

Αμύγδαλα, στην Ποντοκώμη, στη Γαλάτεια, στο Ανατολικό και την Άρδασσα, ενώ 

στο Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης ορίστηκαν έδρες στο Δρέπανο, στον Πολύμυλο, 
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στον Ροδίτη, στον Βαθύλακκο, στο Βατερό, στην Κοσκινιά, στη Ρέντα, στην 

Λειψίστα, στο Τσοτύλι, στην Κιβωτό, στον Βατόλακκο, στα Γρεβενά, στην Ποντινή 

και στο Καρπερό. Επίσης, δημιουργήθηκαν και 2 κέντρα μονοήμερης διαμονής των 

προσφύγων, πριν προωθηθούν σε άλλες περιοχές, στο Αμύνταιο και στην 

Πτολεμαΐδα. 

 Η πορεία των εργασιών της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας κρίνεται ως θετική, καθώς κατάφερε να 

διανείμει τα εγκαταλειφθέντα από τους Μουσουλμάνους και Βουλγάρους σπίτια σε 

πρόσφυγες, αλλά και να επισκευάσει πολλά απ’ αυτά που είχαν σοβαρές ζημιές. Τα 

εποικιστικά γραφεία κατόρθωσαν να επισκευάσουν 2.630 και 2.410 στις ευρύτερες 

περιοχές της Πτολεμαΐδας και Κοζάνης αντίστοιχα. Στην Κοζάνη ιδρύθηκε αστικός 

συνοικισμός, ενώ στην Πτολεμαΐδα οι αγροτικοί οικισμοί της Πενταβρύσου (1924) 

και του Νέου Συνοικισμού Πτολεμαΐδας (1924). Οι πρόσφυγες διαρρύθμισαν τους 

νέους οικισμούς με ζήλο, βελτιώνοντας την οικιστική εικόνα των επαρχιών και 

διαμορφώνοντας τις αρχές για μια πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. 
54

 Τα μέτρα 

αποκατάστασης που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν πολλά 

και σύνθετα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και μια πληθώρα νόμων γύρω από το 

προσφυγικό ζήτημα. Πάντως, ήταν στρατηγική επιλογή της ΕΑΠ να διανείμει τους 

πρόσφυγες προς την ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα στην Μακεδονία και τις 

υπόλοιπες Νέες Χώρες, για να αποσυμφορήσει τους κεντρικούς αστικούς ιστούς της 

Αθήνας και του Πειραιά
55

. 

Η ΕΑΠ ανέλαβε και την καταμέτρηση των κλήρων και οικοπέδων στην 

περιοχή, για να χορηγηθούν στους πρόσφυγες. Αρχικά, δίνονται προσωρινοί τίτλοι 

ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες να βιοποριστούν. Ωστόσο, η 

πυκνή εγκατάσταση σε ορισμένες περιοχές και η οικειοποίηση πρώην 

μουσουλμανικών κλήρων από ντόπιους δημιουργεί προβλήματα στα Γραφεία 

Εποικισμού. Οι διαφορές αυτές δεν θα λυθούν παρά μόνο μέχρι τη διάλυση της ΕΑΠ 
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το 1930, όπου στην επαρχία Εορδαίας παραχωρούνται 191.500 στρέμματα σε 

πρόσφυγες, ενώ στην επαρχία Κοζάνης 565.569 στρέμματα. 
56

 

Η στέγαση των προσφύγων, εκτός από τα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά 

σπίτια, έγινε και στις 42.826 προσφυγικές κατοικίες που χτίστηκαν από την Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων σε συνεργασία με την Εθνική Διεύθυνση Εποικισμού. 

Συνολικά, στον χώρο της Μακεδονίας χτίστηκαν 1.381 προσφυγικοί συνοικισμοί και 

παραχωρήθηκαν 5.629.210 στρέμματα, με την παροχή «ζωάρκειας», δηλαδή 

γεωργικών εργαλείως ή ζώων. Μέχρι το 1930, το ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ που 

δινόταν για την αποκατάσταση των προσφύγων έφτασε το 5,5%, δηλαδή 

2.535.290.000 δραχμές
57

.  

Κατά την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία, δόθηκε βάση στην 

αγροτική αποκατάσταση σε σχέση με την αστική. Από τους υπάρχοντες πόρους, το 

71, 63% δόθηκε για τον εποικισμό σε πεδιάδες και καλλιεργήσιμες γαίες, άρα στην 

αγροτική αποκατάσταση, ενώ το 5,16% δόθηκε για την αστική αποκατάσταση 

προσφύγων σε κέντρα της Μακεδονίας.
58

 Η πραγματοποίηση της αγροτικής 

αποκατάστασης υπήρξε πολύ δυσκολότερη σε σχέση με την αστική. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι κατά την αποκατάσταση των αγροτών έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για 

δύο τομείς: την εξασφάλιση στέγης, αλλά και καλλιεργήσιμης γης, σε σχετικά 

κοντινή απόσταση μεταξύ τους
59

. 

Η μεγάλη έλευση προσφύγων στη Μακεδονία οφείλεται και στην εχθρική 

στάση πολλών ντόπιων πληθυσμών στη νότια Ελλάδα. Το 1925, 8.000 πρόσφυγες 

που είχαν εγκατασταθεί στη Θήβα, αλλά από αυτούς μόνο 50 οικογένειες 

κατόρθωσαν να πάρουν τα απαλλοτριωμένα κτήματα. Οι γηγενείς πληθυσμοί 

περιόρισαν τους αγρούς τους καταπατώντας τους καθημερινά
60

. 
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 Οι πρόσφυγες από την Ανατολή έρχονταν από ένα διαφορετικό πολιτιστικό 

περιβάλλον. Η εκπαίδευσή τους υπήρξε φυσικά προσανατολισμένη στο 

ελληνορθόδοξο μοντέλο, και βρισκόταν κάτω υπό την επίβλεψη του Οικουμενικού 

Πατριάρχη. Μετά την έλευσή τους, υπήρξε η προσπάθεια μιας κοινής εκπαιδευτικής 

πολιτικής από το ελληνικό κράτος, προσανατολισμένης στην εθνική ενότητα και 

ενσωμάτωση
61

. 

Η ΕΑΠ επιχείρησε να αποκαταστήσει τους περισσότερες πρόσφυγες της 

Μακεδονίας αγροτικά, διακρίνοντας μια θετική πορεία μέσω αυτής για την ανάπτυξη 

της χώρας. Η περιοχές της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης, με τις εύφορες 

περιοχές ήταν μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προσφύγων και 

το ελληνικό κράτος να αποκτήσει θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, αλλά 

και αυτάρκειας. Συνεπώς, δόθηκε η δέουσα βάση στην αγροτική αποκατάσταση παρά 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονταν από αστικά κέντρα. 

Άλλωστε, οι πρόσφυγες στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας αποτελούσαν την 

εφαρμογή του σχεδίου της εθνικής ολοκλήρωσης, που συνδεόταν με τις βενιζελικές 

ιδέες και αντιλήψεις. Οι αγροτικοί πληθυσμοί αποτελούσαν και ταυτόχρονα ικανούς 

μαχητές, έτοιμους να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας σε 

ταραγμένες περιόδους. Άλλωστε, οι διεκδικήσεις της Βουλγαρίας μέσω της 

Εσωτερικής Μακεδονίκης Επαναστατικής Οργάνωσης (ΕΜΕΟ) μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν μόνο με την ισχυροποίηση της ελληνοφωνίας στη Μακεδονία 

γενικότερα
62

. Η αγροτική αποκατάσταση, μάλιστα, θα ενταθεί, καθώς, οι πρόσφυγες 

παράγουν, για να ζήσουν, αδιαφορώντας, ωστόσο, για τις μακροπρόθεσμες 

δυνατότητες των καλλιεργειών τους. Η κατάτμηση των μέχρι πρότινος τσιφλικιών θα 

αλλάξει το οικονομικό γίγνεσθαι της Μακεδονίας. Η κτηνοτροφία θα μειωθεί, καθώς 

τα εδάφη που δραστηριοποιούνταν, πλέον μοιράζονται σε πρόσφυγες
63

. 

Η εγκατάσταση του μεγάλου αριθμού των προσφύγων στις επαρχίες Κοζάνης 

και Εορδαίας συνοδευόταν με μια πληθώρα προβλημάτων, που δυσχέραιναν τις 

συνθήκες διαβίωσης. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα υπήρξε η έλλειψη πόσιμου 
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νερού σε χωριά και οικισμούς, που οφειλόταν στην ανυπαρξία υδραυλικών έργων. 

Ιδιαίτερα, στις συγκεκριμένες περιοχές το ενδιαφέρον της ΕΑΠ ήταν ακόμη 

μεγαλύτερο, γιατί, μετά την αποχώρηση των μουσουλμάνων οι σωληνώσεις και τα 

υδραγωγεία ήταν σε άσχημη κατάσταση. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα υπήρξε η υγειονομική προστασία των 

προσφύγων από θανατηφόρες ασθένειες. Αν και τα αίτια των θανάτων δεν έχουν 

εξακριβωθεί, εικάζεται πως οι περισσότεροι πέθαιναν από ελονοσία ή  από τις 

κακουχίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των γεννήσεων 

παιδιών, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού των θανάτων. Η ΕΑΠ, με 

ορισμένες ενέργειες, όπως η αγορά φαρμάκων (αρχές του 1925), προσπάθησε να 

μειώσει τη θνησιμότητα. Σε αυτές τις προσπάθειες συνέβαλε και ο Αμερικανικός 

Ερυθρός Σταυρός (Α.Ε.Σ.) με την αποστολή 5 τόνων φαρμάκων. 

Στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας το ποσοστό των προσφύγων που 

βρέθηκε θετικό σε συμπτώματα ελονοσίας στο μεσοδιάστημα του Ιουλίου 1925- 

Ιούνιος 1926, κυμαίνεται στο 381 %. Παρόλο που οι περιοχές δεν είχαν μόνιμα έλη, 

οι λίμνες και ορισμένα εποχιακά έλη, ειδικά το έλος Σαριγκιόλ, συνέβαλαν στην 

αύξηση των ποσοστών έκθεσης σε ελονοσία. Αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που 

δημιουργήθηκαν στην Περιοχή του Εποικιστικού Γραφείου Κοζάνης τα αγροτικά 

ιατρεία (αστυϊατρεία) στο Καπνοχώρι, στην Ποντινή, στον Βαθύλακκο και στην 

Κιβωτό. Στον τομέα της υγείας ουσιαστική υπήρξε και η ίδρυση των Προσφυγικών 

Νοσοκομείων στην Κοζάνη (Νοέμβριος 1923) και στην Πτολεμαΐδα (Σεπτέμβριος 

1924) αντίστοιχα, παρόλο που οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

ανέστελλαν την ομαλή λειτουργία τους.
64

 

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του κάθε κράτους κατά τη Σύμβαση της 

Ανταλλαγής ήταν και η αποζημίωση των ανταλλάξιμων πληθυσμών, αφού πρώτα 

υπολογιζόταν η περιουσία τους. Αυτή η διαδικασία ήταν εύκολο να γίνει στην 

περίπτωση των Μουσουλμάνων, καθώς έφυγαν από την Ελλάδα οργανωμένα. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των χριστιανικών πληθυσμών, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, 

καθώς έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες άτακτα και, πριν από τη Σύμβαση της 

Ανταλλαγής: 
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«Άρθρον 14. 

Η Επιτροπή θέλει παραδώσει εις τον ενδιαφερόμενον ιδιοκτήτην δήλωσιν 

αναγράφουσαν το εις αυτόν οφειλόμενον ποσόν εκ της στερήσεως της περιουσίας του, 

ήτις περιουσία θέλει παραμείνη εις την διάθεσιν της Κυβερνήσεως επί του εδάφους της 

οποίας αύτη κείται.» 

Επομένως, το ελληνικό κράτος όρισε να γίνει αυτή η διαδικασία καταγραφής 

των περιουσιών στα μέσα του 1923 με τη σύσταση επιτροπών που θα κατέγραφαν 

την περιουσιακή κατάσταση των προσφύγων, πριν να έρθουν στην Ελλάδα. Οι 

διαδικασίες αυτές ήταν χρονοβόρες και προκαλούσαν την αγανάκτηση των 

προσφύγων. Στις εξεταζόμενες περιοχές, οι δικαιούχοι υπέβαλαν τις δηλώσεις των 

απολεσθέντων περιουσιών τους στα αντίστοιχα Γραφεία Εποικισμού. Αναφέρονται 

χαρακτηριστικά 7.259 δηλώσεις στην επαρχία Καϊλαρίων και 12.348 δηλώσεις στην 

επαρχία Κοζάνης.  Τα κτήματα που είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι 

πέρασαν στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, με αποκλειστικό στόχο να 

διατεθούν ως αποζημιώσεις στους πρόσφυγες. Το Υποκατάστημα Κοζάνης της 

Ε.Τ.Ε., το 1927 διαθέτει 4.210 ανταλλάξιμα κτήματα με συνολική αξία 65.300.000 

δραχμές. 
65

 

 

1.3.2. Η εκπαιδευτική πολιτική στον Νομό Κοζάνης 

Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στη μακεδονική επικράτεια, άνθισε η 

λειτουργία πολλών ελληνικών σχολείων. Ιδιαίτερα, κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 

αιώνα, τα μακεδονικά αστικά κέντρα γέμισαν με ελληνικά σχολεία. Οι ευνοϊκές 

μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτούργησαν ευεργετικά και για τις 

υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες που κατοικούσαν στη Μακεδονία, ειδικά μετά την 

ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Κάθε εθνοτική ομάδα δημιουργούσε 

εκπαιδευτικές δομές, για να επιτελέσει τους εθνικούς της σκοπούς. Στα κέντρα αυτά, 

το βασικό πρόγραμμα αφορούσε την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά επεκτεινόταν και 

στη δημιουργία μιας εθνικής συνείδησης. Για τη συγκρότηση των ελληνικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τις αποφάσεις έπαιρνε κυρίως το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Αυτός ο αγώνας για την ίδρυση σχολείων από άλλες εθνοτικές ομάδες, 
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που όπως προειπώθηκε εξυπηρετούσε και εθνικές σκοπιμότητες υποκινούνταν από τη 

βουλγαρική Εξαρχία και σερβικές, αλβανικές και ρουμανικές οργανώσεις και 

συλλόγους
66

. Η συνειδητοποίηση από την ελληνική μεριά των εθνικών κινδύνων 

οδήγησε στην ταύτιση της εκπαιδευτικής με την εθνική πολιτική
67

. 

Μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ, ενισχύθηκε η άποψη για τη χάραξη μιας ενιαίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής που θα εντάσσονταν σε αυτή και ξενόφωνοι πληθυσμοί της 

Μακεδονίας. Στο μεταξύ, υπήρξαν λανθασμένες διπλωματικές ενέργειες του 

ελληνικού κράτους, όπως η αποδοχή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα 

γλωσσικής βουλγαρικής μειονότητας στη Μακεδονία. Η γλωσσική εκπαίδευση στη 

Μακεδονία δεν έμεινε φυσικά ανεπηρέαστη από το ευρύτερο γλωσσικό χάσμα 

μεταξύ καθαρολόγων και δημοτικιστών. Οι πρώτοι πρόετασσαν την καθαρεύουσα ως 

το κατάλληλο γλωσσικό μέσο για την έκφραση της ελληνικής γλώσσας και οι 

δεύτεροι θεωρούσαν ότι η δημοτική, βγαλμένη από την καθημερινότητα μπορούσε να 

εντάξει και τους ξενόφωνους στην ελληνική παιδεία. Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι 

οι υποστηρικτές της δημοτικής υπήρξαν οι εκφραστές των ιδεών του Κόμματος 

Φιλελευθέρων που πίστευαν ότι έτσι θα εξασφαλιζόταν η κοινωνική συνοχή και με 

τους ξενόφωνους πληθυσμούς. Ένας από τους κύριους εκφραστές της δημοτικής που 

θα έλυνε τα προβλήματα τα σχετικά με την ενσωμάτωση των ξενοφώνων στη 

Μακεδονία ήταν ο Μ. Τριανταφυλλίδης. 

Όσον αφορά την περιοχή της Κοζάνης, προκρίνεται η αναγκαιότητα 

δημιουργίας Διδασκαλείων που θα εντάξουν στα τμήματά τους ξενόφωνους 

προσφυγικούς πληθυσμούς και όχι μόνο. Το ελληνικό κράτος επιχείρησε να δώσει 

κίνητρα στους πληθυσμούς αυτούς, για να σπουδάσουν στα διδασκαλεία. Όσοι 

προέρχονταν από ξενόφωνες οικογένειες και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες 

μπορούσαν να εισαχθούν σε Οικοτροφείο ως υπότροφοι του ελληνικού κράτους. Σε 

αντίθεση με τις βόρειους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το σλαβόφωνο 

στοιχείο ήταν εντονότερο, στον Νομό Κοζάνης η έλευση των προσφύγων μετά το 

1922 δημιούργησε ένα διαφορετικό και πολυποίκιλο εκπαιδευτικό μοντέλο, στο 

οποίο έγινε προσπάθεια να απομειωθούν οι αποστάσεις μεταξύ γηγενών και 
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προσφύγων. Στο Διδασκαλείο Κοζάνης περίπου το 60% των φοιτήσαντων 

προερχόταν από την πόλη της Κοζάνης και 1 στους 7 ήταν πλέον προσφυγικής 

καταγωγής. Εντούτοις, πρόσφυγες ή γηγενείς, ανήκαν όλοι στους ελληνόφωνους 

πληθυσμούς και κύρια αρμοδιότητα υπήρξε η προετοιμασία εκπαιδευτικών που θα 

επιφορτίζονταν με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων.
68

 

Η εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία στηρίζεται στον θεσμό του κοινοτικού 

σχολείου, ο οποίος φαίνεται από τις έρευνες ότι ξεκινάει συστηματικά μετά την 

κήρυξη του Χάττι-Χουμαγιούν, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στις 

κοινότητες να ιδρύουν σχολεία. Τα Νηπιαγωγεία στη Δυτική Μακεδονία 

περιορίζονται στην Καστοριά από το 1872, την Κοζάνη το 1893 και τη Φλώρινα το 

1902. Ως στόχος των πρώτων αυτών βαθμίδων τίθεται η ομαλή ένταξη των παιδιών 

στο Αστικό Σχολείο και το Παρθεναγωγείο για τα αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Το 

Αστικό Σχολείο αντικαθιστά το πρότερο «Αλληλοδιδακτικό» και στη Δυτική 

Μακεδονία ιδρύονται η Δημοτική Σχολή Αρρένων Καστοριάς το 1882, η Αστική 

Σχολή Φλώρινας 1891-1900, η Αστική Σχολή Κοζάνης το 1894. Στην Κοζάνη 

εμφανίζεται ο όρος «Ημιγυμνάσιο Κοζάνης», για να περιγράψει έναν τύπο 6ετούς 

Γυμνασίου, σε αντίθεση με το 7ετές σχολείο μέσης εκπαίδευσης. Ο αντίστοιχος τύπος 

σχολείου για τα κορίτσια ονομάστηκε Παρθεναγωγείο και αφορούσε για τη Δυτική 

Μακεδονία το Παρθεναγωγείο Καστοριάς (1860), το Παρθεναγωγείο Φλώρινας 

(1871-1879) και το Παρθεναγωγείο Κοζάνης (1880).
69

 

 Η εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση διακρίνεται σε 3 περιόδους: η 

πρώτη περίοδος είναι αυτή του 1912-1919, όπου ο σχεδιασμός αφορούσε μια ήπια 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και σχετιζόταν με την εκπαίδευση των ξενόφωνων. Η 

δεύτερη περίοδος είναι το 1919-1924, όπου αναπτύσσεται η κοινή αντίληψη ανάμεσα 

σε μεταρρυθμιστές και αντιμεταρρυθμιστές για την αφομοίωση των ξενόφωνων. Στην 

επόμενη περίοδο του 1924-1925, υιοθετήθηκε η αντίληψη περί ενσωμάτωσης των 

ξενόφωνων. Από το 1925 έως το 1936, η εκπαιδευτική πολιτική υποδαυλίζεται από 

τις αρνητικές συνθήκες του μακεδονικού ζητήματος σε διπλωματικό επίπεδο. Η 
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τελευταία περίοδος, είναι η μεταξική περίοδος, στην οποία η εκπαίδευση περνά από 

το στάδιο των νομοθετημάτων στις αστυνομικές μεθόδους καταστολής.
70

 

 

1.4. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τη διεθνή 

κοινότητα 

Η αναγγελία της Μικρασιατικής καταστροφής κινητοποιεί τη διεθνή 

κοινότητα, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπήρξαν πολλές οργανώσεις, 

ιδιαίτερα από την Αμερική που συνέδραμαν στην εξασφάλιση ιματισμού και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πρόσφυγες. Ιδιαίτερα, κατά τον πρώτο χρόνο 

έλευσής τους, οι αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις βοήθησαν να σωθούν 

πολλές χιλιάδες ζωές προσφύγων. Στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1922, μαζεύτηκαν 

από δωρεές περίπου 300.000 δολλάρια. Ταυτόχρονα, αμερικανικά πλοία εργάζονταν 

στη μεταφορά προσφύγων από τη Σμύρνη, τα Μουδανιά και τη Ραιδεστό προς την 

Ελλάδα. Ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε ανθρωπιστικές αποστολές στην 

Αθήνα που θα έστηναν αποθήκες με απαραίτητα για τη ζωή την προσφύγων αγαθά. 

Ενδεικτικό της συμβολής του αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού είναι ότι τον Μάρτιο 

του 1923 πάνω από 533.000 πρόσφυγες έλαβαν φαγητό και περίπου 291.000 

εμβολιάστηκαν για ασθένειες, όπως ο τυφός και η χολέρα. Επίσης, και η οργάνωση 

«Βοήθεια για την Άπω Ανατολή» βοήθησε στη μεταφορά και φροντίδα πολλών 

ασυνόδευτων ή ορφανών παιδιών. Το ελληνικό κράτος υπολογίζεται πως χρειαζόταν 

περίπου 12.000.000-15.000.000 δραχμές το μήνα μόνο για να ταΐσει τους πρόσφυγες, 

που δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Χωρίς αυτή την πολύτιμη 

βοήθεια, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ήταν σε θέση να σηκώσει το βάρος της 

αποκατάστασης των προσφύγων κατά τον πρώτο χρόνο
71

.  

Μια ακόμη οργάνωση που δραστηριοποιήθηκε για την περίθαλψη των 

προσφύγων ήταν η Επιτροπή Περίθαλψης του Αμερικανικού Κολεγιακού Ινστιτούτου 

της Σμύρνης που ξεκίνησε τις εργασίες της μετά την καταστροφή της Σμύρνης. 

Συγκεκριμένα, παρείχε τρόφιμα σε 100 πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον 
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Πειραιά, διατήρησε κάποιους σταθμούς βρεφών μέχρι τη συνδρομή του Ερυθρού 

Σταυρού και χορήγησε δάνεια μικρών ποσών, για την έναρξη της νέας τους ζωής. 

Παράλληλα, βοήθησε στην οργάνωση ενός Χριστιανικού οικοτροφείου θηλέων, 

διένειμε ιματισμό και άνοιξε εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και ένα εργοστάσιο για 

την απασχόληση γυναικών. 

Η οργάνωση «Αμερικανικά Νοσοκομεία Γυναικών» (American Women’s 

Hospitals) εγκατέστησε νοσοκομεία κοντά σε ορφανοτροφεία, όπως και σε περιοχές 

με μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων προσφύγων. Επίσης, παραχωρήθηκαν κλίνες για 

νοσοκομεία που προϋπήρχαν στην Αθήνα και τον Πειραιά, και νοσηλεύονταν 

πρόσφυγες. 

Σημαντική βοήθεια παρείχε και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Εγκατέστησε 

στην Αθήνα και τον Πειραιά 5 νοσοκομεία, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα 

συντήρησης. Πέρα από το τεράστιο έργο περίθαλψης και σίτισης που ανέλαβε, 

συνέβαλε στον εντοπισμό στρατιωτών, αλλά και πολιτών που ήταν αιχμάλωτοι στην 

Τουρκία, καθώς και στην εξασφάλιση χρημάτων γι’ αυτούς
72

. 

Το «Βρετανικό Τμήμα του Οργανισμού Διάσωσης Παιδιών» είχε υπό την 

επίβλεψή του προσφυγικούς καταυλισμούς στην Αθήνα, τον Πειραιά και στην 

υπόλοιπη επικράτεια. Η συμβολή του στην περίθαλψη παιδιών και εφήβων ήταν 

καθοριστική, με την παροχή τροφής και ιματισμού. Στην παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας συμμετείχαν και άλλοι δύο βρετανικοί σύλλογοι, η «Επιτροπή Βρετανικής 

Βοήθειας» και ο «Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός (Β.Ε.Σ.)». Ανέλαβαν την ιατρική 

περίθαλψη προσφύγων, ίδρυσαν Προσφυγικό Νοσοκομείο και εφοδίασαν μια 

τεράστια αποθήκη φαρμάκων, την οποία και διέθεσαν στο ελληνικό κράτος. 

Κινητοποίηση με ανάλογη σημασία είχαν και οργανώσεις από άλλα κράτη της 

Ευρώπης. Η «Σουηδική Επιτροπή», η «Ελβετική Επιτροπή», η «Βελγική Επιτροπή», 

η «Ολλανδική Επιτροπή», η «Επιτροπή του Πάπα» και το «Ασιατικό Ταμείο για τους 
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πρόσφυγες» παρείχαν αξιόλογη οικονομική βοήθεια, κουβέρτες, ρούχα, εξασφάλισαν 

σίτιση, ίδρυσαν ορφανοτροφεία και ανείγειραν προσφυγικούς καταυλισμούς
73

. 

 

1.5. Το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης 

 Η Μικρασιατική καταστροφή και η Ανταλλαγή Πληθυσμών δημιουργούσε 

ένα νέο και σύνθετο πλαίσιο για την ελληνική πραγματικότητα, πάνω στο οποίο 

συντάχθηκαν πολλοί Νόμοι και νομοθετικά διατάγματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

παρόλο που την περίοδο 1913-1922 στην Ελλάδα δημοσιεύονταν περίπου 320 

νομοθετήματα τον χρόνο, το 1926 δημοσιεύτηκαν 130 νόμοι και 525 νομοθετικά 

διατάγματα, για να ανταποκριθούν στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα των 

προσφύγων για την καλυτέρευση του επιπέδου ζωής τους
74

. 

Η αμηχανία του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι στη διαχείριση 

της προσφυγικής κρίσης διαφαίνεται από τα πρώτα έτη της εγκατάστασης των 

προσφύγων. Παρόλο που είχε αποφασιστεί να γίνει η διαχείριση του προβλήματος 

από το Υπουργείο Γεωργίας, οι αυξημένες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης επέβαλαν 

την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Πρόνοιας, μετά τη συνεδρίαση 

της 15
ης

 Οκτωβρίου 1924. Στις 22 Οκτωβρίου 1922 με Ν.Δ. αποφασίστηκε η ίδρυση 

Προσφυγικού Νοσοκομείου στην Αθήνα με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η 

Συνθήκη της Λωζάνης δημιούργησε και μια σύγχυση στα πολεοδομικά συστήματα 

των πόλεων που υποδέχθηκαν πρόσφυγες, καθώς δημιουργήθηκαν πολλοί 

καταυλισμοί, κυρίως μακριά από τον βασικό αστικό ιστό. Τα χρήματα που 

εξασφάλιζε το ελληνικό κράτος για την περίθαλψη των προσφύγων τα διένειμε στους 

κατά τόπους Νομάρχες, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την παροχή βοήθειας στους 

άπορους πρόσφυγες. Στις 25 Μαΐου 1925, η ελληνική Βουλή συνεδρίασε για την 

μαζική ανέγερση οικισμών που θα παραδίνονταν σε άστεγους πρόσφυγες. 
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 Τα χρήματα που συνήφθησαν από το πρώτο προσφυγικό δάνειο φαίνεται, 

σύμφωνα με ομιλίες στη Βουλή, να έχουν σπαταληθεί ή δαπανηθεί με λανθασμένη 

διαχείριση από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΠ. Η δυσαρέσκεια των προσφύγων 

πολλαπλασιάζεται και με την μη εφαρμογή των Νομοθετικών Διαταγμάτων που 

θεσπίστηκαν και προφύλασσαν την μουσουλμανική περιουσία από τους γηγενείς 

πληθυσμούς προς όφελος των προσφύγων
75

.  Το Ν.Δ. «Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ 

εγκατάστασιν προσφύγων» που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον 

Νοέμβριο του 1922 εγείρει τις αντιδράσεις γηγενών και οξύνει τις σχέσεις τους με 

τους πρόσφυγες. Η ΕΑΠ, αρχίζει το τιτάνιο έργο της με το Ν.Δ. «Περί λειτουργίας 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων» τον Δεκέμβριο του 1923. 

 Στο Ν.Δ. «Περί παραχωρήσεως δημοσίων κτημάτων και αναγκαστικής 

απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων» 

που δημοσιεύεται τον Ιούνιο του 1923 επιτάσσονται τα δημόσια κτήματα και κάποι 

ιδιωτικά για την εγκατάσταση των προσφύγων. Παράλληλα, τον Μάιο του 1923 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Ν.Δ. «Περί συστάσεως επιτροπής 

αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων», για την προσεκτικότερη μέριμνα στους 

αστούς πρόσφυγες. Στη Συνεδρίαση της 12
ης

 Ιουλίου 1924 αποφασίστηκε η 

οικονομική βοήθεια σε αστικούς συνεταιρισμούς και ομάδες προσφύγων μέσω 

σύμβασης του Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1924 

κυρώθηκε Ν.Δ. που αφορούσε την αύξηση των δανείων που έπρεπε να χορηγηθούν 

προς τους πρόσφυγες από 50.000.000 σε 100.000.000 δραχμές. Στις 19 Ιανουαρίου 

1927 κυρώνεται Ν.Δ. το οποίο αφορά τον τρόπο πληρωμής των περιουσιών που 

αγόρασαν οι πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους
76

. Σημαντική για τη διαμόρφωση 

της νεοελληνικής πόλης υπήρξε και η εφαρμογή του Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων, 

κωμών και συνοικισμών του κράτους» του 1923 για την αντιμετώπιση της αθρόας 

εισροής προσφύγων σε μικρά αστικά κέντρα
77

. 
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1.6. Η εκλογική συμπεριφορά των προσφύγων κατά την 

ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος 

Η πλειονότητα των προσφύγων είχε βαθιά ριζωμένο μέσα της το βενιζελικό 

στοιχείο, πριν από την Μικρασιατική Καταστροφή, όπου εκεί αποδόθηκαν πλήρως οι 

ευθύνες στις αντιβενιζελικές παρατάξεις για την ήττα και τις καταστροφικές 

συνέπειες που ακολούθησαν. Οι μαζικές εκτοπίσεις που ξεκίνησαν ήδη από το 1914, 

όπως και η σύμπραξη της Τουρκίας με τις Κεντρικές Δυνάμεις, ανησυχούσαν τους 

Έλληνες της Ανατολής, που περίμεναν έναν Ελλαδίτη πολιτικό να τους δώσει μια 

σωτήρια λύση. Το πρόσωπο στο οποίο ενσαρκώθηκαν όλες οι προσδοκίες και οι 

ελπίδες τους ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από τη στιγμή που αναμείχθηκε στα 

πολιτικά πράγματα, έγινε εισηγητής και υποστηρικτής της Μεγάλης Ιδέας σε 

αντίθεση με τους αντιβενιζελικούς που φαίνονταν να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τους λαούς της Ανατολής. Στην πολιτική της ουδετερότητας, που επέμειναν οι 

αντιβενιζελικοί, ο Βενιζέλος προέτασσε την εμπλοκή της Ελλάδας στις στρατιωτικές 

συγκρούσεις με το πλευρό της Αντάντ για την εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας. Την 

ίδια απήχηση είχε ο Ελ. Βενιζέλος και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Τότε 

ήταν που δημιουργήθηκε άλλωστε η πρώτη Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

με πρόεδρο τον Μ. Νεγρεπόντη
78

, που ήταν στενός συνεργάτης του Βενιζέλου. Στον 

αντίποδα, οι αντιβενιζελικοί υπόσχονταν να άρουν όλες τις αποφάσεις υπέρ των 

προσφύγων, ιδιαίτερα όσες αφορούσαν την κυριότητα γης, για να προστατέψουν τα 

συμφέροντα όλων των γηγενών πληθυσμών. Η μεγάλη αποδοχή του Βενιζέλου 

διαρκεί μέχρι το 1930, όπου λανθασμένες πολιτικές του ενέργειες, όπως η Συνθήκη 

της Άγκυρας, που οδηγούσε στην απώλεια των αποζημιώσεων των προσφύγων για τις 

περιουσίες που έχασαν στην Ανατολή, όσο και η ροπή προς την αριστερά, λόγω της 

ταξικής διάκρισης των περισσότερων προσφύγων που περιθωριοποιούνταν από τους 

αστικούς ιστούς μειώνει τα μεγάλα ποσοστά δημοφιλίας του
79

.  
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Οι αντιβενιζελικοί πολιτικοί σχηματισμοί συσπείρωσαν τους σλαβόφωνους 

της Μακεδονίας γύρω από το ζήτημα της διεκδίκησης των μουσουλμανικών 

κτημάτων. Οι πληθυσμοί αυτοί, κατοικούσαν σε κατά βάση ορεινούς οικισμούς της 

Μακεδονίας, ασχολούνταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία και έζησαν κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες τις εθνικές διεκδικήσεις της βουλγαρικής διείσδυσης. 

Πάντως, ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού Κράτους σινάμα με την Συνθήκη του 

Νεϊγύ, οδήγησαν στο να διαμορφωθεί ο πληθυσμός των Σλαβόφωνων στην Ελλάδα 

σε 160.000, κυρίως στους Νομούς Καστοριάς, Πέλλας και Φλώρινας
80

. 

Ένα ισχυρό δείγμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στα κοινά πράγματα 

της χώρας υπήρξε η πολιτογράφησή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η 

εγγραφή τους στα μητρώα και δημοτολόγια με τον Ν. 3051. Επιπλέον, πρόσφυγες 

παίρνουν μέρος και στις βουλευτικές εκλογές είτε με προσφυγικούς συνδυασμούς 

είτε με την βενιζελική παράταξη. Στην δεκαετία 1922-1932, οι πολίτες του Νομού 

Κοζάνης εξέλεξαν 4 πρόσφυγες βουλευτές.
81

 

Κατά την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, εδραιώνονται πάγιες 

πολιτικές απόψεις, ακολουθώντας την πρότερη ταραγμένη περίοδο του Εθνικού 

Διχασμού. Η σχέση προσφύγων και Βενιζέλου υπήρξε μια σχέση ανταπόδοσης: Ο 

Βενιζέλος στάθηκε δίπλα στους πρόσφυγες εξασφαλίζοντάς τους περίθαλψη, 

στέγαση, σίτιση, αλλά και πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ενώ οι τελευταίοι τον 

στήριξαν αδιάλειπτα μέχρι το 1933
82

. Οι βενιζελικές και αντιβενιζελικές παρατάξεις 

διαμορφώνουν μια εκλογική συμπεριφορά, για να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων. Οι βενιζελικές ιδέες βρήκαν στέγαστρο στην πολλά υποσχόμενη αστική 

τάξη,  που ανέμενε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και έργα υποδομών. Οι αντιβενιζελικές 

ιδέες ταυτίζονταν με τη μεσαία τάξη που ήθελε να διατηρήσει τα κεκτημένα της, 

χωρίς καμία διάθεση αλλαγής των υπαρχουσών πολιτικών συνθηκών. Σε αυτό 

έρχεται να προστεθεί η αντίληψη ότι τα αντιβενιζελικά κόμματα υπήρξαν οι κύριοι 

υπαίτιοι για την τραγωδία του Ελληνισμού στην Ανατολή. Ακόμα και οι ιδέες για τον 
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σχηματισμό αμιγώς προσφυγικού ψηφοδελτίου το 1928 διαλύθηκαν αμέσως μετά την 

απόφαση του Βενιζέλου να ξαναδιεκδικήσει την πρωθυπουργία της Ελλάδος
83

. 

Στη Δυτική Μακεδονία, το δημογραφικό στοιχείο μεταβλήθηκε με την έλευση 

προσφύγων από την Πελαγονία, τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τη Βουλγαρία μετά τη 

συνθήκη του Νεϊγύ. Σε αντίθεση με τους κατοίκους των περιοχών της Φλώρινας και 

της Καστοριάς, η εκλογική συμπεριφορά των οποίων επηρεάστηκε από το ποσοστό 

συμμετοχής στον Μακεδονικό αγώνα, η διάσταση στον Νομό Κοζάνης επηρεάστηκε 

από τον βαθμό συμμετοχής των προσφύγων στα πολιτικά πράγματα. Ουσιαστικά, οι 

γηγενείς πληθυσμοί επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία διατήρησης των πολιτικών τους 

κεκτημένων, αποτυχημένα, όμως, καθώς ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων σύντομα 

ανατάραξε την πολιτική ομαλότητα του Νομού. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής κατάστασης είναι το αποτέλεσμα της 

εκλογικής αναμέτρησης στις εκλογές της 31ης Μαΐου του 1915, που καταδεικνύει την 

υπεροχή των συντηρητικών παρατάξεων και στους δύο Νομούς της Δυτικής 

Μακεδονίας, παρά τη νίκη των Φιλελευθέρων. Στις εκλογές αυτές, που ψηφοφόροι 

ήταν και μουσουλμάνοι αναδείχθηκαν οι Εθνικόφρονες με 19 από τις συνολικά 20 

έδρες. Αυτά τα στοιχεία φανερώνουν ότι οι συνδυασμοί των Φιλελευθέρων ήταν 

αδύναμοι έως και ανύπαρκτοι στη Δυτική Μακεδονία, καθώς δεν είχαν τη στήριξη 

Μουσουλμάνων και Εβραίων της περιοχής.
84

 

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει με την έλευση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες 

πολιτογραφούνται με σχετικό Νομοθετικό Διάταγμα που καταρτίστηκε στις 19 

Οκτωβρίου 1922 «περί πολιτογραφήσεως των προσφύγων». Όσοι ήθελαν, μπορούσαν 

να εγγραφούν στα μητρώα αρρένων των δήμων, το πραγματοποιούσαν μετά από μια 

σύντομη γραφειοκρατική διαδικασία που αφορούσε την επιβεβαίωση της 

προσφυγικής ταυτότητας. Η κόντρα για την πολιτογράφηση των προσφύγων 

κορυφώθηκε στην αναθεώρηση αυτού του Ν.Δ. στις 21 Αυγούστου 1923. Το άρθρο 3 

του συγκεκριμένου διατάγματος ουσιαστικά απάλλασσε ένα μεγάλο μέρος των 

πρόσφυγων από την υποχρεωτική στράτευση με την ταυτόχρονη πολιτογράφησή του. 

Όπως είναι φυσικό, η αντιπαράθεση γενικεύτηκε μεταξύ βενιζελικών και 
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αντιβενιζελικών, καθώς θεωρήθηκε από τους τελευταίους ότι αυτή η ρύθμιση ήταν 

μια προσπάθεια υφαρπαγής της προσφυγικής ψήφου. Την ίδια άποψη για το θέμα είχε 

και το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά. Ο ίδιος υποστήριζε σε 

όλους τους τόνους ότι η πολιτογράφησή τους ήταν πρόχειρη και χρησιμοποιούνταν 

κάθε μέσο για να κερδηθεί η ψήφος των προσφύγων. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα 

μέσω του Ριζοσπάστη τον Δεκέμβρη του 1923 καταγγέλει σαφείς κατηγορίες για την 

μεταφορά πολλών προσφύγων σε καθορισμένες περιοχές που θα στήριζαν τη νίκη 

των Φιλελευθέρων. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπάθησε με διαφορετικό τρόπο να δώσει 

πολιτική λύση στο πρόβλημα των προσφύγων. Θεωρούσε υπαίτιους και υπεύθυνους 

της Μικρασιατικής καταστροφής και το βενιζελικό και το αντιβενιζελικό κόμμα. 

Επίσης, προέτασσε τη δήμευση περιουσιών επιφανών οικονομικά πολιτών, όπως και 

την διανομή μεγάλων κτημάτων των μοναστηριών για την εξυπηρέτηση των 

προσφύγων.
85

  

 Στις εκλογικές διαδικασίες της επόμενης δεκαετίας μέχρι και την επιβολή του 

μεταξικού καθεστώτος το 1936 οι πρόσφυγες τάσσονται με τη βενιζελική παράταξη. 

Στις εκλογές του 1928, το ποσοστό των Φιλελευθέρων φτάνει πάνω από 90% σε 

αμιγή προσφυγικά εκλογικά τμήματα. Είναι τόσο ισχυρό το φιλοβενιζελικό στοιχείο 

στον Νομό Κοζάνης, ώστε ακόμα και στις εκλογές του 1932 που είναι ξεκάθαρη η 

ήττα των Φιλελευθέρων, η πλάστιγγα γέρνει έστω και αισθητά στο μέτωπο 

Βενιζέλου. 

Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935, τα βενιζελικά κόμματα απείχαν, γεγονός 

που έδωσε την ευκαιρία στα κυβερνητικά σχήματα να πλειοψηφήσουν. Μερίδα των 

βενιζελικών συμμετείχε στις εκλογές στηρίζοντας την υποψηφιότητα του 

ανεξάρτητου βουλευτή Νικόλαου Κουπαρούσου, που συνέλεξε το 22% των 

συνολικών ψήφων. Τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου εξασφαλίζει το Κόμμα 

Φιλελευθέρων και στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 για το Νομό Κοζάνης. 

Αντίθετα με τη διάθεση των υπόλοιπων δυτικομακεδόνων, όπως των κατοίκων 

Φλώρινας και Καστοριάς, που δίνουν τη στήριξή τους στην αντιβενιζελική παράταξη, 
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οι κάτοικοι του Νομού Κοζάνης φαίνονται να είναι υποστηρικτές των προοδευτικών 

ιδεών
86

. 

Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, έγινε προσπάθεια να εξαλειφθεί η λέξη 

πρόσφυγας από την πολιτική ατζέντα για να μην γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερη μεταχείριση στους πρόσφυγες. Γενικότερα, έγινε προσπάθεια από τη μεριά 

του Μεταξά να κρατήσει τις ισορροπίες με τους πρόσφυγες, αλλά και να παρουσιάσει 

όλα τα προβλήματα των προσφύγων, με κυριότερο εκείνη την περίοδο το ζήτημα της 

αστικής και αγροτικής αποκατάστασης, ως λυμένο
87

. 

Ο Νομός Κοζάνης εκλογικά αλλάζει άρδην κατά την έλευση των προσφύγων. 

Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς διαμορφώνουν μια ισχυρή 

εκλογική ταυτότητα και στις δύο πλευρές, Από τη μια μεριά, οι πρόσφυγες 

εκφράζουν τις ελπίδες τους για παραχωρήσεις γαιών και ταχεία βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους στη βενιζελική παράταξη και, από την άλλη, οι γηγενείς 

πληθυσμοί συντάσσονται με τους Εθνικόφρονες για να προασπίσουν τα συμφέροντά 

τους.
88

 

1.7. Παράνομες δικαιοπραξίες μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

 Κατά την αποχώρηση τους οι Μουσουλμάνοι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Ανταλλαγής, είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους οτιδήποτε μπορούσαν να 

κουβαλήσουν από την κινητή τους περιουσία. Ωστόσο, επειδή δεν έφυγαν 

διωκόμενοι, όπως οι Έλληνες του Πόντου, πούλησαν καλλιεργήσιμες γαίες και σπίτια 

στους γηγενείς σε τιμές συμφέρουσες και στις δύο πλευρές, παρά τις υποδείξεις του 

ελληνικού κράτους. Η μουσουλμανική ιδιοκτησία έπρεπε να περάσει στα χέρια των 

προσφύγων, για να χτίσουν εκ νέου τη ζωή τους. Οι δικαιοπραξίες αυτές, που όριζαν 

τις αγοραπωλησίες μουσουλμανικών ακινήτων, ονομάστηκαν «παράνομες ή 

ανώμαλες» δικαιοπραξίες. Οι περιουσίες των Μουσουλμάνων που έφυγαν από την 

Ελλάδα και χαρακτηρίστικαν ως «ανταλλάξιμη περιουσία» ουσιαστικά ήταν η 
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άσκηση της κοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων που ακολούθησαν για την 

αποκατάσταση των προσφύγων
89

. 

 Το ελληνικό δημόσιο προσπάθησε να προλάβει την καιροσκοπική διάθεση 

ορισμένων γηγενών αλλά και Μουσουλμάνων με την έκδοση νομοθετικού  

διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήδη στις 10 

Οκτωβρίου του 1922. Σύμφωνα με το διάταγμα, απαγορευόταν ρητά κάθε 

δικαιοπραξία που θα αφορούσε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από 

Μωαμεθανούς. Επίσης, ανακλήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης οποιουδήποτε 

δικαιώματος μισθώσεως, εκμετάλλευσης και έρευνας σε μεταλλεία, λατομεία, 

ορυχεία, ιχθυοτροφεία, ιαματικά ύδατα, δάση, αλυκές, ποταμούς, λίμνες ή άλλα 

ύδατα. Στις «απαγορευμένες συμβάσεις» περιήλθε και κάθε προκαταρκτικό σύμφωνο 

που περιείχε τις ανωτέρω διατάξεις.
90

 Με τροποποιητική διάταξη εκδόθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νομοθετικό διάταγμα που προέβλεπε ότι οι 

απαγορεύσεις αυτές μπορούσαν να αρθούν εν μέρει ή ολοκληρωτικά, ύστερα από 

πρόταση του Υπουργού Γεωργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Εποικισμού, μπορούσαν να επικυρωθούν δικαιοπραξίες, μόνο κατά το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 1922.
91

 Η έκρυθμη κατάσταση οδήγησε 

μάλιστα την Κυβέρνηση να εκδώσει νομοθετικό διάταγμα, με το οποίο να επιτρέπει 

ακόμη και την επίταξη αποθηκών, αγροτεμαχίων εντός σχεδίου πόλεως, μεταφορικών 

μέσων, τροφίμων για τα ζώα και σπόρων για τη διευκόλυνση των προσφύγων, με την 

υποχρέωση αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο.
92

 

Η μελέτη του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη ανακοινώνεται στον Δικηγορικό 

Σύλλογο Κοζάνης κατά τη συνεδρίαση της 21
ης 

Μαρτίου 1926. Σύμφωνα με τον 

δικηγόρο, οι διατάξεις του οθωμανικού Αστικού Κώδικα, κατά την περίοδο της 
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Οθωμανοκρατίας, όριζαν ότι η πώληση ακινήτων καταρτίζονταν από την ιδιωτική 

βούληση του αγοραστή και του κατόχου, χωρίς η Πολιτεία να συμπράττει με κάποιο 

από τα όργανά της. Αυτή η διάταξη αφορούσε την κυριότητα ακινήτων, ωστόσο, σε 

δημόσιες γαίες (Εραζίϊ μιριέ) και σε βακουφικά ακίνητα απαιτούνταν η σύμπραξη της 

Πολιτείας με κάποιο αρμόδιο όργανο. Πάντως, η ασυδοσία στις δικαιοπραξίες 

πλήρους ιδιοκτησίας δημιούργησε μια περιπλοκή στις οικονομικές και κοινωνικές 

σχέσεις, γι’ αυτό εισήχθησαν οι νόμοι περί ταπίων και η ίδρυση Υπουργείου του 

Κτηματολογίου. Εξαιτίας όμως της θεοκρατικής σύστασης της Οθωμανικής 

Πολιτείας, αλλά κυρίως των πολλών φορολογικών υποχρεώσεων που καθιερώθηκαν 

για τα ταπιά δεν εφαρμόστηκε άμεσα ο Νόμος. Τον Φεβρουάριο το 1913 ορίστηκε να 

εφαρμοστεί κτηματολόγιο και καταγραφή των ακινήτων για να επιλυθεί το ζήτημα 

των τίτλων. Ακόμα και με αυτή την κατάσταση υπήρχε νομοθετική διάταξη που 

επέτρεπε την νομιμοποίηση μιας περιουσίας μετά από ορισμένη περίοδο. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, οι σχέσεις των κατοίκων της Οθωμανικής Πολιτείας δεν ήταν ωξυμμένες. Ο 

Τσιτσελίκης με αυτή την ιστορική ανασκόπηση προσπαθεί να θέσει το επιχείρημα ότι 

πολλές περιουσίες που είχαν οριστικοποιηθεί από την Τουρκική Πολιτεία 

κινδυνεύουν να ανατραπούν, διότι οι γηγενείς κάτοχοι δεν είχαν τίτλους κυριότητας 

(ταπιά), μιας και δεν είχαν εκδοθεί ποτέ από τους προηγούμενους μουσουλμάνους 

ιδιοκτήτες τους, παρά το γεγονός ότι αυτές οι περιουσίες έχουν περιέλθει σε γηγενείς 

πριν από μια 15ετία.
93

 

Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, η ελληνική Πολιτεία νομοθέτησε 

για την απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας που θα συντελούνταν στις περιοχές που 

είχαν καταληφθεί. Πέρα από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, η πολιτική αυτή 

ακολουθήθηκε από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1920. Παρά τις 

υφιστάμενες απαγορεύσεις, όργανα της πολιτείας που εγκαταστάθηκαν στη 

Μακεδονία προέτρεπαν τους Έλληνες πολίτες να προβούν σε αγοραπωλησίες 

ακινήτων των Τούρκων, με τη διαβεβαίωση ότι η άρση της απαγόρευσης ήταν προ 

των πυλών
94

. 

Η γραμμή του Τσιτσελίκη προέβαλλε την καταπιεστική γραμμή του 

ελληνικού κράτους να μην ανακαλέσει την απόφαση για την άρση των απαγορεύσεων 

των αγοραπωλησιών επί πολλά έτη. Ταυτόχρονα, προέτασσε ότι από τις διατάξεις 
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αυτές, που δεν άφηναν περιθώρια στις μεσαίες τάξεις, εξαιρούνταν το Δημόσιο, το 

ταμείο Στόλου, το Γενικό εκκλησιαστικό ταμείο, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η 

Γεωργική Τράπεζα Νήσων Αιγαίου και το Κοινοφελές Ταμείον Κρήτης, σύμφωνα με 

τον Νόμο 1318 της 12
ης

 Απριλίου 1928
95

. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1920, με Βασιλικό Διάταγμα, αποκαθίσταται η ελευθερία 

συναλλαγών σε ακίνητα των Νέων Χωρών, χωρίς όμως να υπάρχει μέριμνα για την 

επίλυση των μέχρι της εποχής εκείνης συμφωνηθέντων συμβάσεων. Όσον αφορά τα 

αστικά κτήματα, η απαγόρευση αίρεται εξ ολοκλήρου, ενώ, όσον αφορά τα αγροτικά, 

μόνο για αυτά που αποτελούνται από 200 στρέμματα και δεν είναι τμήμα 

μεγαλύτερης έκτασης. Παρά το γεγονός ότι πλέον θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα 

των παράνομων δικαιοπραξιών, με την κατάρτιση ενός επίσημου εγγράφου μεταξύ 

ιδιοκτήτη και αγοραστή, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως ο θάνατος του 

κατόχου, η αλλαγή καταστάσεων, η αποδημία στο εξωτερικό και πολλές φορές ακόμα 

και η δυστροπία του προηγούμενου κατόχου. Χωρίς την νομική κάλυψη για τις 

προηγούμενες συμβάσεις, ο καθένας μπορούσε να ξαναπαιτήσει το απαιτούμενο 

τίμημα για να παραχωρήσει την άδεια κυριότητας
96

. 

Σημαντική για τη ρύθμιση των παράνομων δικαιοπραξιών υπήρξε και η 

πολιτική πρωτοβουλία για νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ των προσφύγων. Στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτο), Αριθμός φύλλου 392, της 1
ης

 

Νοεμβρίου 1929, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4399, «περί ρυθμίσεως ανωμάλων 

δικαιοραξιών εν ταις Ν. Χώραις». Ο νόμος αυτός, που τακτοποιούσε τις σχέσεις 

ιδιοκτησίας μεταξύ γηγενών και προσφύγων, αποτελούσε φλέγον ζήτημα για τις 

επαρχίες της Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα της Κοζάνης, που 

παρατηρήθηκαν πολλές καταπατήσεις γαιών. 

Στο άρθρο 1 του νόμου ορίστηκε το είδος των δικαιοπραξιών που ήταν 

παράνομες. Ήταν όλα τα επίσημα έγγραφα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1922 κατά 

παράβαση των νόμων 262 και 1073 και των διατάξεων που αφορούσαν τις 

απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών σε ακίνητα στις Νέες Χώρες και εφόσον δεν είχαν 

θεωρηθεί εικονικές από τις αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές που ορίστηκαν από τις 26 

Απριλίου 1923. Παράνομες δικαιοπραξίες επίσης υπήρξαν τα ιδιωτικά έγγραφα ή 
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συμβολαιογραφικά προσύμφωνα ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως 

μισθωτήρια, δανειστήρια ή πληρεξούσια. Παράλληλα, όσες δικαιοπραξίες κυρωθούν 

με αυτό το νόμο ή κυρώθηκαν με προηγούμενο νόμο ή πρόκειται να κυρωθούν στο 

μέλλον σύμφωνα με τις προηγούμενες αναφερόμενες περιπτώσεις, το Κράτος θεωρεί 

κάθε τέτοια δικαιοπραξία ως αναγνωρισμένη μεταξύ του ιδιοκτήτη-πωλητή (κυρίου) 

του κτήματος και του αγοραστή της αρχικής σύμβασης. Όλες αυτές οι δικαιοπραξίες 

βέβαια δε δημιουργούν καμία ευθύνη/υποχρέωση για το Ελληνικό Δημόσιο σε 

περίπτωση που οποιοσδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διεκδικούσε νομικά τα 

συγκεκριμένα ακίνητα. 

Όσες περιουσίες είχαν έκταση κάτω από 10 βασιλικά στρέμματα δεν 

περιλαμβάνονταν στις παράνομες δικαιοπραξίες, όπως όριζε το άρθρο 2. Στις 

περιπτώσεις που τα στρέμματα ήταν από 10 ως 100 αναλάμβανε να διευθετήσει το 

θέμα η αρμόδια τοπική επιτροπή. Σε αυτή την περιουσία συνυπολογιζόταν από τις 

επιτροπές και η υπόλοιπη περιουσία και λαμβανόταν η απόφαση της δέσμευσης ή μη 

των καλλιεργήσιμων γαιών. Ουσιαστικά, οι τοπικές επιτροπές, μέσα από έρευνα, 

έβγαζαν μια μέση τιμή κλήρου που αναλογούσε στον καθένα και δέσμευαν το 

ανάλογο μέρος της περιουσίας. Σίγουρα, πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 3, περιοχές 

με καπνοχωράφια, αμπελώνες ή γενικά φυτεμένες εκτάσεις δεν έπρεπε να 

υπερβαίνουν τα 10 βασιλικά στρέμματα ανά άτομο. Στις περιπτώσεις που τα 

στρέμματα ενός ιδιοκτήτη ήταν άνω των 100 στρεμμάτων, περιέρχονταν απευθείας 

στις ανταλλάξιμες περιουσίες τα πέραν των 100 στρέμματα. Σε περίπτωση θανάτου, 

οι κλήροι υπολογίζονταν για τους απογόνους της ίδιας οικογένειας, και με απόφαση 

του Υπουργού Γεωργίας, βασισμένη σε πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού 

Μακεδονίας, ήταν δυνατό να εξαιρεθούν από τον νόμο για τις παράνομες 

δικαιοπραξίες όσα ακίνητα βρίσκονταν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές 

ορίστηκαν στα Νομοθετικά Διατάγματα στις 7 Ιανουαρίου 1925 και 12 Ιουλίου 1925. 

Στις περιφέρειες που οι δικαιοπραξίες έθιγαν τις αποφάσεις των κατά τόπους 

Υπηρεσιών Εποικισμού για τις οριστικές διανομές γαιών, επιτρεπόταν να 

ανταλλαχθεί η επικυρωμένη έκταση με άλλες εποικιστικές υπηρεσίες ίσης αξίας. 

Όσον αφορά τα αστικά ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρο 4, όλες οι 

δικαιοπραξίες θεωρούνταν παράνομες με βάση τον παρόντα νόμο, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το ακίνητο τελούσε υπό την εγγύηση του Δημοσίου και κατ’ 

εφαρμογή των νόμων 262 και 1073. Τα υπόλοιπα ακίνητα θα επικυρώνονταν από τις 
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αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που θα ήταν σύμφωνος με τη γνώμη της 

αρμόδιας τοπικής Επιτροπής. Δεν θα περιέρχονταν στις ανταλλάξιμες περιουσίες τα 

αστικά ακίνητα που το ύψος τους δεν υπερέβαινε τις 10.000 δραχμές. Για τη μη 

δέσμευση των υδρόμυλων, ο νόμος όριζε ως ανώτατο χρηματικό όριο τις 30.000 

δραχμές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, μετά από απόφαση της αρμόδιας τοπικής Επιτροπής 

ήταν δυνατό να αναγνωριστεί σε γηγενή, μετά από καταβολή χρηματικού τιμήματος, 

δικαίωμα κυριότητος σε έκταση που κατείχε και καλλιεργούσε, αφού 

συνυπολογιζόταν και η υπόλοιπη ακίνητή του περιουσία. Φυσικά, αυτή η έκταση δεν 

έπρεπε να υπερβαίνει τον γεωργικό τοπικό κλήρο που οριζόταν με βάση τις 

εκτιμήσεις της Γενικής Διοίκησης Εποικισμού Μακεδονίας ή των Γραφείων 

Εποικισμού που θα δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Στο άρθρο 6 οριζόταν πως όσοι δεν υπάγονταν σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες που θα τους επέτρεπαν να κρατήσουν τις εκτάσεις, έπρεπε να καταθέσουν 

τα κατάλληλα δικαιολογητικά παραχώρησης των περιουσιών εντός 6μήνου. Στις 

περιπτώσεις που οι αποφάσεις των απαλλοτριώσεων δημοσιεύονταν την ημέρα που 

γινόταν η μεταγραφή του μεταβιβαστικού τίτλου κυριότητας του ακινήτου, 

επιβαλλόταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Οι αγοραπωλησίες και τα προσύμφωνα 

αγοραπωλησιών σε αστικά ακίνητα μεταξύ γηγενών και ανταλλάξιμων 

Μουσουλμάνων που συνάφθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 1925 παραπέμπονταν προς 

επικύρωση στις αρμόδιες τοπικές Επιτροπές. Οι τοπικές αυτές Επιτροπές 

συγκροτούνταν, σύμφωνα με το άρθρο 7 και την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

στις έδρες Εφοριών ή Νομών των Νέων Χωρών, που εκκρεμούσαν ζητήματα 

παράνομων δικαιοπραξιών. Οι Επιτροπές απαρτίζονταν από Δικαστή ή Ειρηνοδίκη 

που οριζόταν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως Πρόεδρος, έναν ανώτερο υπάλληλο 

του Εποικισμού, έναν από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία του τόπου που εδρεύει η 

Επιτροπή και δύο απλούς πολίτες, έναν πρόσφυγα και έναν ντόπιο που θα ορίζονταν 

από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Τη θέση του γραμματέα κάλυπτε ο δημόσιος 

υπάλληλος. Οι τοπικές Επιτροπές, εκτός από αυτές τις αρμοδιότητες, καθόριζαν και 

τις αποφάσεις των πρωτόδικων επιτροπών που είχαν οριστεί κατά το Νομοθετικό 

Διάταγμα της 26
ης

 Απριλίου 1923, μετά από επιτόπιες έρευνες, που ήταν σύμφωνες 

με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, από τις τοπικές Επιτροπές 

αποφασίζονταν οι αιτήσεις των διεκδικούντων ακίνητα που δεν είχαν κριθεί από τις 
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πρωτόδικες επιτροπές, οι παράνομες δικαιοπραξίες στην περιφέρεια Ελασσόνας, 

λόγω της μη υπαγωγής της σε Πρωτοδικείο των Νέων Χωρών και οι δικαιοπραξίες 

που δεν υποβλήθηκαν στις πρωτόδικες επιτροπές λόγω της εγγυήσεως του Δημοσίου. 

Η λειτουργία των τοπικών επιτροπών καθοριζόταν από τον Υπουργό Γεωργίας και οι 

αποφάσεις τους κατατίθεντο σε συμβολαιογράφο. Οι αποφάσεις αυτές, 

συντασσόμενες με πάγιο χαρτόσημο, αποτελούσε επίσημο τίτλο κυριότητας και 

μεταγραφόταν με ευθύνη του ενδιαφερομένου στα τοπικά βιβλία μεταγραφών.  

Ο Πρόεδρος της τοπικής Επιτροπής δικαιούνταν αποζημίωση 2.000 δραχμών 

μηνιαίως, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν τα έξοδα γραφικής ύλης. Τα μέλη της 

Επιτροπής λάμβαναν 1.500 δραχμές και ο γραμματέας 1.250. Όλα τα μέλη που 

συγκροτούσαν την τοπική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου και του γραμματέα, 

δικαιούνταν την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων τους. Όσοι τελικώς αποκτούσαν 

τίτλους κυριότητας από την αναγνώριση περιουσιών που τις κατείχαν γηγενείς 

παράνομα, όφειλαν να καταβάλλουν στο Δημόσιο Ταμείο από 200 ως 500 δραχμές, 

για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των τοπικών Επιτροπών ή άλλων επιτροπών 

που συνέβαλαν στην περάτωση της διαδικασίας αυτής.  

Το τελευταίο άρθρο του νόμου 4399, το άρθρο 8, καταργούσε όλες τις 

προηγούμενες διατάξεις για τις παράνομες δικαιοπραξίες. Ψηφίσθηκε από την Βουλή 

και τη Γερουσία, και συνυπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Παύλο 

Κουντουριώτη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Β. Δεληγιάννη, τον Υπουργό Γεωργίας, 

Κ. Σπυρίδη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ. Δίγκα.
97

 

Το 1931 με τροποποιητική ρύθμιση  καταργείται η παρ. β΄ του εδ. 2 του άρθρ. 

3, η οποία προέβλεπε ότι η διεκδικούμενη έκταση, που είχε μικτές καλλιέργειες 

μπορούσε να επικυρωθεί για τον αγοραστή για κάθε είδος, που θα ήταν ανάλογο με 

τη μέση αξία του γεωργικού κλήρου της κάθε περιφέρειας. Την επόμενη χρονιά, 

ορίστηκε η δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων κυριότητας σε γεωργούς που 

κατείχαν γη πριν το 1922, εφόσον κατέβαλαν το ανάλογο τίμημα, συνυπολογιζομένης 

και της υπόλοιπης ακίνητής τους περιουσίας. Το ίδιο καθορίστηκε και για τους 

κατόχους βοσκοτόπων.
98

 

                                                           
97

 Β.Ε., 24 Νοεμβρίου 1929, Ο Νόμος περί Ανωμάλων Δικαιοπραξιών στας Ν. Χώρας, σ. 2 
98

 Τροποποιήσεις του Νόμου 4399  



 

65 
 

Οι Μουσουλμάνοι που αποχωρούσαν από το ελληνικό κράτος, όπως έχει 

προαναφερθεί, υπέβαλλαν στις κατά τόπους Διεθνείς Μικτές Υποεπιτροπές της 

Ανταλλαγής δηλώσεις περιουσίας στις οποίες συμπεριελάμβαναν και τις περιουσίες 

που κατείχαν με ανώμαλες συμβάσεις από το 1912, όπως επίσης και τα πωληθέντα 

ακίνητα, για να λάβουν μεγαλύτερη αποζημίωση στην Τουρκία. Όσα μουσουλμανικά 

ακίνητα στερούνταν τίτλους κυριότητας (ταπιά) θεωρήθηκαν ότι είναι μέρος της 

προσφυγικής περιουσίας, το οποίο έχει αποσπασθεί με σκιώδη τρόπο από αυτούς. Γι’ 

αυτό, επιτράπηκε με εισήγηση των Γραφείων Ανταλλαγής η κατάληψη των ακινήτων 

αυτών από πρόσφυγες μέχρι να προσαχθούν οι τίτλοι κυριότητας από γηγενείς. 

Φυσικά, ανάμεσα στους γηγενείς που απλώς δεν είχαν τίτλους κυριότητας, αλλά 

είχαν αγοράσει τις περιουσίες τους, υπήρξαν και επιτήδειοι γηγενείς που κατέλαβαν 

τις περιουσίες των μουσουλμάνων. Συνεπώς, διαμορφώθηκε ένα κλίμα δυσπιστίας 

και παρεξηγήσεων ανάμεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς κατοίκους. Στις 24 

Ιανουαρίου του 1923 δημοσιεύθηκε Νομοθετικό Διάταγμα που προέβλεπε τον έλεγχο 

των κατά παράβαση δικαιοπραξιών σύμφωνα με τις απαγορευτικές διατάγεις στις 

Νέες Χώρες για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μεταξύ της περιόδου 5 

Οκτωβρίου 1912 έως 31 Αυγούστου 1914. Η διακριτική ευχέρεια που είχε ο 

Υπουργός Γεωργίας να επικυρώνει οριστικά την εκάστοτε σύμβαση δημιουργούσε 

έντονες προστριβές, καθώς υπήρξαν προστριβές και διενέξεις σχετικά με ενδεχόμενες 

πολιτικές σκοπιμότητες
99

. 

Μέχρι την 14
η
 Σεπτεμβρίου 1925 δεν είχε επικυρωθεί καμία απόφαση των 

Πρωτόδικων Επιτροπών, οπότε και εκδόθηκε το Νομοθετικό Διάταγμα της 26
ης

 

Αυγούστου 1925 που επανέφερε το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών. Ο σκοπός 

του Ν.Δ. ήταν να περιορίσει τις κυρωτέες ανώμαλες συμβάσεις στα αγροτικά ακίνητα 

και να αποκλείσει τελείως την επικύρωση των ιδιωτικών εγγράφων που αφορούσαν 

αστικά ακίνητα. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα αστικά ακίνητα με το εδάφιο 4 του άρθρου 

2 του Ν.Δ. οριζόταν η ακύρωση όλων των ανωμάλων συμβάσεων που στηρίζονταν σε 

ιδιωτικά έγγραφα από την 5
η
 Οκτωβρίου 1912 μέχρι την 26

η
 Αυγούστου 1925, παρά 

τις διατάξεις του Ν.Δ. της 26
ης

 Απριλίου 1923, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκαν 

επικυρωτικές αποφάσεις από Πρωτόδικες Επιτροπές. Οι μόνες συμβάσεις που 

επικυρώνονταν αφορούσαν τα αστικά ακίνητα που είχαν επίσημα έγγραφα μέχρι τις 

30 Σεπτεμβρίου 1922 ή τα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα που συντελέστηκαν 
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μέχρι την 31
η
 Αυγούστου του 1917. Ο Τσιτελίκης χαρακτήριζε αυτό το νομοθέτημα 

ως «προσφυγόφιλο» που δεν ενδιαφερόταν, όμως, για την τύχη των γηγενών κατόχων 

γης, αφού τους οδηγούσε στην ανασφάλεια ή τους στερούσε την επίσημη κυριότητα 

γης ή οικήματος. Η κατάσταση αυτή προσέβαλε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το 

αίσθημα δικαίου των γηγενών, αφού έβλεπαν τις περιουσίες τους να 

καταλαμβάνονται από πρόσφυγες, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να κάνουν κάτι για να 

αποτρέψουν την κατάσταση
100

. 

Οι επίσημες διαβεβαιώσεις του γραφείου Ανταλλαγής Κοζάνης μαρτυρούν ότι 

στην περιφέρεια τα αμφισβητούμενα κτήματα λόγω ανώμαλων συμβάσεων είναι 

λιγότερα από 2.000 στρέμματα. Η άποψη του Τσιτσελίκη είναι ότι το γεγονός ότι οι 

πρόσφυγες υπήρξαν θύματα μιας έκρυθμης κατάσταασης, δεν πρέπει να λειτουργεί 

εις βάρος των γηγενών αγροτών μικροϊδιοκτητών, οι οποίοι συνέβαλαν με τα 

ανδραγαθήματά τους στην εθνική ολοκλήρωση. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο θα γίνει 

σωστή απονομή του δικαίου, κατά τον Τσιτσελίκη
101

. 

 

 

 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την έρευνα είναι η ιστορική – ερμηνευτική 

(Gudjons: 1994, Πυργιωτάκης - Παπαδάκης: 2003) και η ιστορική – συγκριτική 

ανάλυση (Καζαμίας: 2002/03).  Με την πρώτη επιχειρείται να κατανοηθεί η 

κατάσταση των προσφύγων κατά την εγκατάστασή τους και οι εντυπώσεις του 

κράτους, του Τύπου και των γηγενών απέναντί τους, τηρώντας τους κανόνες της 

ερμηνευτικής μεθόδου (ιστορικότητα των φαινομένων, διαλεκτική σχέση μέρους με 

όλου).  Θα απαριθμηθούν τα προβλήματα των προσφύγων και θα ερμηνευθούν σε 

συνάρτηση με το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της 

εποχής. Τέλος, με την ιστορική – συγκριτική ανάλυση θα επιχειρήσουμε να 

αναδείξουμε και να ερμηνεύσουμε τις πιθανές διαφοροποιήσεις στις αναφορές του 
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Τύπου, ανάμεσα στις απόψεις των εκδοτών και τις απόψεις των γηγενών πληθυσμών 

και του κράτους απέναντι στους πρόσφυγες. 

Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται με επιστημονική 

ματιά τα στοιχεία των εφημερίδων της Κοζάνης «Ηχώ της Μακεδονίας» την περίοδο 

1922-1933, «Βόρειος Ελλάς» την περίοδο 1928-1937, «Μακεδονικό Βήμα» 1929-

1937 , η εφημερίδα της Πτολεμαϊδας «Επαρχιακή Φωνή» 1929-1936, καθώς και 

άρθρα της εφημερίδας «Φωνή της Φλώρινας» του 1927. Τα στοιχεία αυτά 

συγκρίνονται και ερμηνεύονται, μέσα στο πλαίσιο της περιόδου 1922-1937. Το 

χρονικό όριο καθορίστηκε εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των αναφορών για την 

αποκατάσταση των προσφύγων στις τοπικές στήλες για περίπου μιάμιση δεκαετία. 

Η συλλογή του υλικού έγινε με ποικίλους τρόπους και διαδικασίες. Τα αρχεία 

από τις  εφημερίδες της Κοζάνης αντλήθηκαν από την «Κοβεντάρειο» Δημοτική 

Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Η ανάγνωση των εφημερίδων έγινε από το ψηφιοποιημένο 

αρχείο της βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση στα αυθεντικά φύλλα δεν κατέστη δυνατή, 

καθώς η διοικούσα επιτροπή έχει κλειστό το αρχείο επ’ αόριστον. Το υλικό της 

εφημερίδας «Επαρχιακή Φωνή» συγκεντρώθηκε από την ανάγνωση των αυθεντικών 

φύλλων του ιδιωτικού αρχείου που ανήκει στον κο. Αντώνη Πουγαρίδη, εκδότη της 

εφημερίδας «Εορδαϊκός Παλμός». Τα άρθρα της εφημερίδας «Φωνή της Φλώρινας» 

μελετήθηκαν στον φιλμογράφο της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας. Για την 

εναργέστερη μελέτη του τελευταίου κεφαλαίου «Παράνομες δικαιοπραξίες» 

αξιοποιήθηκε υλικό από το Αρχείο του Φίλιππου Δραγούμη στη Γεννάδειο 

Βιβλιοθήκη της Αθήνας. 

2.1. Σκοποί της έρευνας 

Ο Νομός Κοζάνης υπήρξε ένα από τα κέντρα υποδοχής προσφύγων ιδιαίτερα 

μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Η εγκατάσταση και, μετέπειτα 

αποκατάστασή τους, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης την τελευταία 20
ετία. 

Η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, παρουσιάζει ευρύτερα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Εξαιρετικά 

προσανατολιστική για την μελέτη αυτή υπήρξε η διατριβή του Ευστάθιου Πελαγίδη 

με τίτλο «Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930)», η 

οποία εκδόθηκε από τους αδελφούς Κυριακίδη το 1994 στη Θεσσαλονίκη και 

βοήθησε στη σύνθεση της εισαγωγής όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Ανάλογη 

μνεία πρέπει να δοθεί και στο βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου π. Χρ. Μανάδη, 
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Αρχιερατικού Επιτρόπου Εορδαίας με τίτλο «Ιερά Μητρόπολις Νέας Πελαγονίας 

1924-1930 ή Πτολεμαΐδος Εορδαίας 1930-1935», η οποία εκδόθηκε στην Πτολεμαΐδα 

το 2001 και φώτισε όψεις του προσφυγικού κόσμου της περιοχής κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, είναι εμφανές ένα χάσμα που αφορά την αξιοποίηση 

των στοιχείων, των προερχόμενων από τις εφημερίδες της περιοχής, κυρίως της 

Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, και φανερώνει καθημερινά και συγκεκριμένα 

ζητήματα των προσφύγων. Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη «Αι ανώμαλαι 

δικαιοπραξίαι επί ταις Ν. Χώραις» που είναι μια νομική και κοινωνική μελέτη που 

εκδόθηκε το 1926, φωτίζει άγνωστες πτυχές των παράνομων δικαιοπραξιών στη 

Μακεδονία την εποχή εκείνη και αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο. 

Η παρούσα έρευνα, αξιοποιώντας τις στήλες των τοπικών εφημερίδων, 

επιχειρεί ταπεινά να ανασυνθέσει την τοπική ιστορία γύρω από τον Νομό Κοζάνης, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας την περίοδο 

1922-1937. Οι επιμέρους στόχοι που έχουν τεθεί, αναφέρονται σε ζητήματα 

αποκατάστασης των προσφύγων στον Νομό Κοζάνης. Σκοπός της έρευνας είναι να 

αναλυθεί, μέσα από τα άρθρα του τοπικού Τύπου, η εγκατάσταση και ο 

καταμερισμός των προσφύγων σε χωριά ή κοινότητες. Να φωτιστούν οι 

αντικειμενικές δυσχέρειες στην εγκατάστασή τους και οι συνθήκες διαβίωσης. Θα 

παρουσιαστεί ο τρόπος οργάνωσης των αστικών και αγροτικών προσφυγικών 

συνοικισμών, καθώς και οι σύλλογοι ή σωματεία που σχηματίστηκαν. Επίσης, θα 

εξιχνιασθεί η στάση των γηγενών κατοίκων απέναντι στους πρόσφυγες, αλλά και οι 

διενέξεις που είχαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες μεταξύ τους. Θα καταγραφεί η στάση του 

τοπικού Τύπου, όπως και οι θέσεις του πολιτικού κόσμου απέναντί τους. Στο τέλος, 

ξεχωριστή αναφορά θα γίνει για τις παράνομες δικαιοπραξίες που συνετελέσθησαν 

στον Νομό Κοζάνης. 

 

2.2. Η μελέτη των εφημερίδων ως ιστορικών πηγών και οι περιορισμοί που 

προκύπτουν 

 Η ανασκόπηση και συστηματική εξέταση φύλλων εφημερίδων στην παρούσα 

εργασία έφερε τον γράφοντα στην ανάγκη σύστασης ενός ξεχωριστού κεφαλαίου που 

θα αναφέρεται σε πολλαπλές και συγκρουόμενες απόψεις σχετικά με τη στάση που 

πρέπει να έχει ο ιστόρικος, όταν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πηγές. Η δυσκολία 
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προσέγγισης της αλήθειας μέσα από τις στήλες των εφημερίδων δεν είναι μια εύκολη 

διαδικασία. Πολλές φορές, ο γράφων βρέθηκε σε αμηχανία απέναντι σε αντιφατικές 

θέσεις και γεγονότα. Για την εναργέστερη κάλυψη του θέματος, δίνεται λεπτομερής 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και, φυσικά, προτρέπεται η περαιτέρω ανάγνωση των 

πηγών αυτών, καθώς η πολλαπλότητα και η ποικιλία στην ανάγνωση τέτοιου είδους 

πηγών μπορεί να οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα και ανακαλύψεις. Όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, και αυτό έγινε αφειδώς, παρατίθενται αυτούσια τα αποσπάσματα των 

στηλών των εφημερίδων διατηρώντας την ορθογραφία της εποχής εκείνης σε 

μονοτονικό σύστημα, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη του θέματος.  

 Η συζήτηση για τις εφημερίδες ως ιστορικές πηγές, για να είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη, πρέπει να ξεκινήσει από τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

γενικότερα. Το 1948 διατυπώνεται από τον H. Lasswell ο προβληματισμός σχετικά με 

την πολλαπλότητα στην παρουσίαση των γεγονότων από τα Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, 

μελετήθηκε η επίδραση που έχουν τα Μέσα στη διαμόρφωση ενός εκλογικού 

αποτελέσματος από τους Lazersfeld, Berelson και Gaudet
102

.  

 Η μορφή που έχει ο Τύπος τη σημερινή εποχή, έχει διαμορφωθεί στην αρχή 

του βιομηχανικού καπιταλισμού, όπου και διαμορφώθηκαν νέες τάσεις στην 

κοινωνία, όπως η ανεξαρτησία, το κέρδος και η ισότητα στη δημόσια σφαίρα
103

. Οι 

πρώτες ελληνικές εφημερίδες εμφανίστηκαν κάπως καθυστερημένα σε σχέση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω της καθυστέρησης της εισαγωγής της τυπογραφίας στην 

Ελλάδα. Η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στις απαγορεύσεις που εξέδιδε η 

Οθωμανική διοίκηση. Οι πρώτες εφημερίδες έκαναν την εμφάνισή τους στις 

παραδουνάβιες περιοχές ή σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η αρχή του ελληνικού 

Τύπου έγινε το 1784 με την έκδοση της εφημερίδας ενός λογίου από τη Ζάκυνθο, 

μετά από διάταξη της αυστριακής κυβέρνησης που επέτρεπε την τύπωση εφημερίδων 

και άλλων γλωσσών στην επικράτειά της. Ο επόμενος αιώνας σφράγισε την ακμή και 

διάδοση του ελληνικού Τύπου, όπως και την καθιέρωσή του σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι εφημερίδες αποτύπωναν τις ιδέες και την κουλτούρα της 

εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Ο τοπικός Τύπος αποτελούσε για τις μικρές κοινωνίες 
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ένα ισχυρό μέσο που επηρέαζε τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, καθώς συνδεόταν με 

καθορισμένα κοινωνικά δίκτυα ή με τη συνέχιση ορισμένων πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών
104

. 

 Τον Αύγουστο του 1922 εντείνονται οι αναφορές στις ελληνικές εφημερίδες 

για τους πρόσφυγες. Ο πανελλήνιο Τύπος, μη αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της 

κασταστροφής, μέχρι και την άφιξη των πρώτων ρευμάτων προσφύγων, τόνιζε την 

ανάγκη απόδωσης ευθυνών και την ήττα των ελληνικών στρατευμάτων. Με τις 

πρώτες ορδές προσφύγων να έρχονται στην Ρλλάδα, τα πρωτοσέλιδα ιδιαίτερα 

εφημερίδων της Θεσσαλονίκης προέβαλλαν την κατάσταση των προσφύγων. Στην 

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, οι αναφορές του Τύπου βασίζονται κυρίως στην 

κατάσταση των προσφύγων, σε εκκλήσεις για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά 

και σε καταγγελίες κατά κρατικών λειτουργών, ή αργότερα, εκπροσώπων της ΕΑΠ 

για αυθαιρεσίες ή αβλεψίες. Πάντως οι αναφορές των εφημερίδων για το προσφυγικό 

ζήτημα εκτείνονται μέχρι και τη μεταξική περίοδο. Η πολιτική του δικτάτορα Μεταξά 

να θεωρείται το πρόβλημα των προσφύγων λυμένο επιβλήθηκε και στον ελληνικό 

Τύπο με συνεχείς πιέσεις και λογοκρισίες
105

. 

 2.2.1. Περιγραφή των εξεταζόμενων εφημερίδων 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα φύλλα πολλών τοπικών εφημερίδων. Η 

Ηχώ της Μακεδονίας, εφημερίδα φίλα προσκείμενη προς τη Βενιζελική παράταξη, 

εκδιδόταν 2 φορές την εβδομάδα από τις 31 Αυγούστου 1931 μέχρι και το 1992. Τα 

δημοσιεύματά της αφορούσαν, κυρίως, ζητήματα πολιτικής ή κοινωνικής φύσεως. Ο 

αρχικός εκδότης της ήταν ο Μιλτιάδης Τζώνης, καταγόμενος από την Εράτυρα που 

ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Κοζάνη
106

. Η εφημερίδα Βόρειος Ελλάς 

ξεκίνησε να εκδίδεται το 1927 από τον Σταύρο Θεοδοσιάδη αρχικά στη Θεσσαλονίκη 

και έπειτα στην Κοζάνη. Στη διαχείριση της εφημερίδας συνέβαλε και ο Δημήτρης 

Γκαβανάς. Η εφημερίδα παρουσίαζε τοπικά ζητήματα πολιτικού περιεχομένου και η 
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έκδοσή της συνέχισε για 14 συναπτά έτη
107

. Η Φωνή του Λαού εκδίδεται στη 

Φλώρινα από τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, με πρώτο φύλλο το 1919 και συνεχίζει η 

έκδοση μέχρι και το 1947 με διαδοχικές διακοπές και επανεκδόσεις
108

. Η εφημερίδα 

αυτή διακρίνεται για την αντιβενιζελική της ρητορική, δημοσιεύει άρθρα για τη 

διαφύλαξη της περιουσίας των γηγενών από τους πρόσφυγες και προσπαθεί να τους 

συσπειρώσει, ταυτίζοντας τους πρόσφυγες με τον βενιζελισμό
109

. Το Μακεδονικό 

Βήμα εκδίδεται από τον Λυκούργο Παπακωνσταντίνου στην πόλη της Κοζάνης από 

το 1930 και η Επαρχιακή Φωνή εκδίδεται στην Πτολεμαΐδα από το 1929, με 

αρχισυντάκτη και διευθυντή τον Τάκη Πιπιλιαγκόπουλο
110

.  

 Οι εφημερίδες αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια εικόνα του παρελθόντος και 

φωτίζουν όψεις των ανθρώπων άλλων εποχών.  Ωστόσο, οι πολιτικές ή άλλες 

σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από την παρουσίαση ενός γεγονότος καθιστούν 

δύσκολη την ανέλκυση της αλήθειας ή έστω της αποτίμησης μιας, όσο το δυνατόν, 

αντικειμενικής πραγματικότητας. Ένα γεγονός μπορεί να παρουσιάζεται μέσα από 

μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και να μην αντανακλά όλες τις πτυχές ενός 

ζητήματος Σε αυτό συντείνει το γεγονός ότι ο Τύπος θεωρείται ως ανάξιος 

επιστημονικής έρευνας από μέρος του επιστημονικού κόσμου. Πιστεύεται ότι ακόμα 

και οι λεγόμενες «έγκυρες» εφημερίδες δεν μπορούν να ξεφύγουν από μεροληψίες 

 Στον αντίποδα, οι εφημερίδες προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα πηγή, καθώς 

φανερώνουν όψεις  από την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή. Ακόμη, 

προβάλλουν συνειδήσεις, ιδέες, αλλά και στάσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής. 

Απλώνεται ένα μωσαϊκό πληροφοριών που βοηθούν στη μελέτης της μικροϊστορίας. 

Μπορεί να υπάρχουν γεγονότα και καταστάσεις που παρουσιάζονται με εκούσιες ή 
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ακούσιες στρεβλώσεις, ωστόσο πάντοτε υπάρχουν και ψήγματα αλήθειας πίσω από 

τις γραμμές των εφημερίδων. Ο σύγχρονος ιστορικός οφείλει να μελετήσει σε βάθος, 

χωρίς να εντυπωσιάζεται από την επιφάνεια των πληροφοριών και να βλέπει με 

κριτική ματιά τις προβαλλόμενες πληροφορίες
111

. 

Ο λόγος των εφημερίδων είναι γενικός, που μπορεί να προσεγγιστεί από τον 

μέσο αναγνώστη και μπορεί ευκολότερα να τον οδηγήσει σε μια ιστορική ή 

κοινωνική συλλογική συνείδηση
112

. Ο δημοσιογραφικός λόγος πολλές φορές μπορεί 

να μετατρέπεται σε μέσο προπαγανδισμού και να εξυπηρετεί ιδεολογικούς 

μηχανισμούς προς όφελος μιας εθνικής ή πολιτισμικής κοινότητας. Μέσω των 

εφημερίδων διαδίδονται και καθιερώνονται ιδεολογίες που διαμορφώνουν την κοινή 

γνώμη. Ο ρόλος του Τύπου είναι αναγνωρισμένος από την πλειοψηφία της 

επιστημονικής κοινότητας, ωστόσο η βιβλιογραφία για τη χρήση του Τύπου σε 

ιστορικές έρευνες είναι φειδωλή
113

. Ο Τύπος σύμφωνα με τον Ν. Σαρίπολο επιτελεί 

τέσσερις στόχους: διαμορφώνει την κοινή γνώμη για τη διακυβέρνηση του Κράτους, 

προτείνει τα μέτρα, προβάλλει τη γνώμη του λαού και αποτελεί μέσο για την 

εξυπηρέτηση εθνικών στόχων
114

. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

3.1. Η αναχώρηση των μουσουλμάνων από τον Νομό Κοζάνης 

Τον Μάιο του 1923 και, ενώ πολλοί πρόσφυγες έχουν εγκατασταθεί στο Νομό 

Κοζάνης, δεν παρατηρείται κάποια συντονισμένη προσπάθεια διανομής των 

μουσουλμανικών γαιών. Οι μουσουλμάνοι καταγγέλλεται πως βρίσκουν τρόπους να 

μην παραχωρούν τις καλλιεργήσιμες γαίες στους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα οι 

τελευταίοι να μην μπορούν να βιοποριστούν. Ο τοπικός Τύπος θέτει δημόσια το θέμα 

και αντιπαραθέτει την «μεγαλοψυχία» των Ελλήνων με την τουρκική «αγριότητα» 

στην Ανατολή. Μάλιστα, τονίζεται πως οι γαίες είναι αναγκαίο να παραχωρηθούν, 

για να μην είναι αναγκασμένο το ελληνικό κράτος να προβαίνει σε τόσο μεγάλες 

εισαγωγές, αλλά να αποκτήσει αυτάρκεια σε βασικά είδη τροφίμων. Οι 

μουσουλμάνοι πριν από την αποχώρησή τους πωλούν καλλιεργήσιμες γαίες, αλλά και 

τις σοδειές τους σε γηγενείς Έλληνες. Η κατάσταση αυτή επιφέρει αντιδράσεις με την 
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παράλληλη απαίτηση να τιμωρηθούν παραδειγματικά και όσοι πωλούν τις 

ανταλλάξιμες γαίες και όσοι τις αγοράζουν.
115

 

Χωριά με εύφορες γαίες, όπως το Καρατζιλάρ, ο Τζουμάς και το Χαϊδαρλί 

έχουν δεχτεί ελάχιστο αριθμό προσφύγων. Ο τοπικός Τύπος θίγει το θέμα, καθώς έχει 

την πεποίθηση πως τα χωριά αυτά δεν δέχονται αρκετές οικογένειες προσφύγων, 

λόγω της παρουσίας Τούρκων «βέηδων», την στιγμή που οικογένειες προσφύγων 

βρίσκονται σε τρώγλες
116

: 

«Και ο μεν Τουρκικός λαουτσίκος προσέφερεν ότι του ζητήσαμεν διά την 

συντήρησιν των προσφύγων μας. Εκείνοι οι οποίοι σχεδόν ουδέν προσέφερον είναι οι 

διαφθορείς του λαού, οι βέηδες οι οποίοι εξακολουθούν νοχελώς εις τα μεγαλοπρεπή 

κονάκια των να κοροϊδέβουν την ελληνικήν μεγαλοψυχίαν και να βυσσοδομούν κατά 

της υπολήψεως του κράτους. Εξωρίσθησαν π.χ. δύο τέρατα φέροντα το όνομα βέη εκ 

Λειψίστης και τα κονάκιά των παραμένουν κλειστά αναμένοντα την επάνοδόν των 

αδιάφορον αν του Αλή Μπέη ο γυιός οργιάζει εις βάρος της Ελληνικής τιμής εν 

Κωνσταντινουπόλει, και αν εις το Λειψίστη οι πρόσφυγες παραμένουν εις ανθυγιεινάς 

τρώγλας.» 

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 1923 παρατηρείται βραδύτητα στις 

αποχωρήσεις των Τούρκων. Οι ανταλλάξιμοι πρόσφυγες που έχουν προσέλθει στην 

περιοχή και είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γεωργοί και κτηνοτρόφοι, δεν 

έχουν ακόμη αποκτήσει καλλιεργήσιμες γαίες, αν και οι γεωργικές εργασίες ξεκινούν 

στις αρχές του φθινοπώρου. Αυτό σήμαινε πως εγκυμονούσε ο κίνδυνος να μείνουν 

ακαλλιέργητες μεγάλες εκτάσεις γης, γεγονός που θα είχε αντίκτυπο στην παραγωγή 

σιταριού. Επιπλέον, η καθυστέρηση θα δυσχέραινε την εγκατάσταση πληθυσμών, 

αφού τέτοιες διαδικασίες ήταν δύσκολο να οργανωθούν σε συνθήκες ψύχους. 

Συγκεκριμένα, ο Τύπος φαίνεται να εκφράζει προβληματισμούς για την νωχελικότητα 

των Γραφείων Εποικισμού, μιας και οι επαρχίες Ανασελίτσης και Γρεβενών ήταν σε 

θέση να υποδεχτούν μέχρι 2.000 οικογένειες προσφύγων
117

: 
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« Βαίνομεν προς το φθινόπωρον, η γεωργία άρχεται του έργου της από τάς 

αρχάς του Φθινοπόρου. Οι διά της συνθήκης Λωζάνης ανταλλασσόμενοι πληθυσμοί της 

Μακεδονίας είνε εν ολότητι περίπου γεωργικοί. Εάν επιβραδύνη η αναχώρησις των 

Τούρκων και η εγκατάστασις ισαρίθμων προσφύγων γεωργών διατρέχει τον κίνδυνον η 

ύπαιθρος χώρα να μείνει ακαλλιέργητος και επομένως κατά το έπιόν έτος η έλλειψις 

των σιτηρών θα καταστή αισθητοτάτη. Επιβάλλεται λοιπόν σύντονος και 

αποτελεσματική μέριμνα. Άλλως τε πρέπει να ληφθή υπ’ όψιν ότι εγκατάστασις 

πληθυσμών με βροχάς και χιόνας είνε επικίνδυνος και ατελέσφορος. Απορούμεν πώς 

ακόμη δεν εστάλη τουλάχιστον αναλογικός αριθμός προσφύγων εις τας περιφερείας 

Ανασελίτσης και Γρεβενών ενώ κάλιστα και ανετώτατα δύνανται να εγκατασταθώσιν 

σήμερον εις τας δύο επαρχίας υπέρ τας δύο χιλιάδες οικογενειών. Τι λέγει η Διεύθυνσις 

εποικισμού Θεσσαλονίκης;» 

Οι ανταλλάξιμοι Μουσουλμάνοι καταγγέλλεται πως, παρά τις απαγορευτικές 

διατάξεις, πωλούν την κινητή περιουσία
118

 τους, αλλά και τα γεωργικά εργαλεία που 

προορίζονται για τους πρόσφυγες. Οι ενέργειες αυτές μειώνουν την 

πλουτοπαραγωγική δύναμη της Μακεδονίας, αλλά και της χώρας γενικότερα. 

Φυσικά, καταγγέλλονται και οι γηγενείς που εκμεταλλεύονται τις αποχωρήσεις των 

Μουσουλμάνων και αγοράζουν γεωργικά εργαλεία και ζώα που χρησιμοποιούνται 

στο όργωμα και προορίζονται για τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, οι Μουσουλμάνοι 

σπεύδουν να αποθέσουν τις καταθέσεις τους στην Οθωμανική Τράπεζα της 

Θεσσαλονίκης, για να τις προστατεύσουν. Η ενέργεια αυτή αποδυναμώνει το 

ελληνικό νόμισμα, με την παράλληλη ενίσχυση του τουρκικού νομίσματος
119

: 

«Οι Τούρκοι παρ’όλας τας απαγορευτικάς διατάξεις σπεύδουν αθρόως και 

πωλώσιν όχι μόνο όλα τα κινητά των, αλλά και αυτά τα αροτριόντα. Και έτσι η 

Μακεδονία θα στερηθή γεωργικών κτηνών και θα μαρανθή η γεωργία της και συνεπώς 

η πλουτοπαραγωγή της χώρας. Δυστυχώς δεν εννόησαν οι νομίζοντες ότι 

εκμεταλλεύονται την περίστασιν επιτήδειοι, ότι καταστρέφουν την ζωτικότητα του τόπου 

αγοράζοντες αροτριώντας κτήνη. Και οι μεν Τούρκοι ενθυλακώνουν δραχμάς, ας κατά 

το πλείστον σπεύδουν και καταθέτοθν εις την εν Θεσσαλονίκη Οθωμανικήν Τράπεζαν 

προς τελείαν εξασφάλισιν των. Ο τόπος ερημούται κτηνών και διά της αθρόας 
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εισρεύσεως αλλαχού της δραχμής ενισχύεται το Τουρκικόν χαρτονόμισμα και ξεπίπτει η 

δραχμή μας. Οι Έλληνες ώφειλον εις τας παρούσας κρισίμους εθνικάς στιγμάς να 

παρθώσιν υπεράνω των προσωρινών μικροσυμφερόντων και να ατενίσουν εις 

απωτέρους εθνικούς ορίζοντας.» 

Οι Μουσουλμάνοι γνωρίζοντας πως πλησιάζει η ώρα της αποχώρησής τους, 

αψηφούν τις κρατικές εντολές για φροντίδα της ανταλλάξιμης περιουσίας, και 

συγκεκριμένα της καλλιεργήσιμης γης. Η αδιαφορία τους  για τη φροντίδα των 

αγροκτημάτων τους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σοδειάς των όψιμων 

δημητριακών στο Νομό Κοζάνης, με αρνητικά αποτελέσματα για την διατροφική 

επάρκεια όλης της περιφέρειας. Την ίδια στιγμή, αρνούνται να παρέχουν τα μέσα για 

την καλλιέργεια της γης σε πρόσφυγες και φτάνουν στο σημείο να πωλούν, εκτός από 

τα ζώα και τα γεωργικά εργαλεία, ακόμη και τα οικιακά σκεύη σε γηγενείς 

Έλληνες
120

: 

«Οι Τούρκοι αδιαφορούν εις όλας τας επισήμους συστάσεις και παραμελούν την 

καλλιέργειαν των αγρών των. Αφού λοιπόν οι συστάσεις δεν εισακούονται από τους 

αγάδες πρέπει να επιβληθή η κρατική πυγμή. Άλλως η εσοδεία των οψίμων 

δημητριακών εν τω νομώ μας θα είνε αξιοθρήνητος. Και δεν φθάνει ότι αυτοί δεν 

εννοούν, να καλλιεργήσουν αλλ’ ούτε παρέχουν τα μέσα προς τούτο εις τους δυστυχείς 

πρόσφυγάς μας. Οι εντεταλμένοι να επαγρυπνήσουν διά την παροχήν και την 

καλλιέργειαν γαιών υπό προσφύγων εισέτι φαίνεται δεν κατενόησαν, ότι τούτο είνε 

υψίστη κρατική ανάγκη. Οι Τούρκοι αφού επώλησαν τον πλείστον των ζώων των 

ήρχισαν τώρα να πωλώσιν και τα ελάχιστα οικιακά και γεωργικά των σκεύη. Βλέπει 

κανείς καθ' εκάστ’ν εις την αγοράν μας χάλκινα σκεύη μεταφερόμενα και πωλούμενα 

και αυτά ακόμη τα ρυπαρά γεμίσματα των στρωμάτων των. Δυστυχώς ευρίσκονται 

Έλληνες αγοράζοντες και εξασφαλίζοντες την άνετον φυγήν τβν Τούρκων. Τώρα εάν 

δεν θα απομένη τίποτε δια τους ερημωθέντας αδελφούς μας αυτό κανένα δεν σκοτίζει 

αρκεί ότι προσποριζόμεθα ευτελή κέρδη. Υποθέτομεν ότι η κατάστασις αυτή δεν 

περήλθε ακόμη εις γνώσιν των αρμοδίων αρχών.» 

Στις 14 Μαρτίου 1924, ορίστηκε από τη Μικτή Επιτροπή να συμπεριληφθούν 

στην αναγκαστική ανταλλαγή και Μουσουλμάνοι Έλληνες υπήκοοι αλβανικής 

καταγωγής. Για τον σκοπό αυτό, ανακοινώθηκε η σύσταση αντιπροσωπείας που θα 
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μεταβεί στις περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας και θα συγκεντρώσει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση της εντολής. Η αντιπροσωπεία, με 

πρόεδρο τον Έκστρανδ, αναχώρησε από την Αθήνα στις εκάστοτε περιοχές στις 21 

Απριλίου του ίδιου έτους.
121

 

Τον Μάρτιο του 1924 ορίστηκε από την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής το 

πρόγραμμα εκκένωσης των Μουσουλμάνων από την Δυτική Μακεδονία. Συστάθηκαν 

οι κατάλληλες ενέργειες για την εξασφάλιση της μεταφοράς τους μέχρι τη 

Θεσσαλονίκη, όπου θα επιβιβάζονται σε, αποσταλμένα από την τουρκική 

Κυβέρνηση, ατμόπλοια. Η αναχώρηση ορίστηκε από τους σιδηροδρομικούς 

σταθμούς του Σόροβιτς και της Βέροιας. Σε κάθε ταξίδι μεταφέρονταν 450 άτομα 

μαζί με 12 τόνους αποσκευών. Οι προορισμοί αυτών που αποχωρούσαν, 

καθορίζονταν, στους σταθμούς Κοζάνης και Καϊλαρίων, όπου έδρευαν οι επιτροπές 

ανταλλαγής. Στους καθορισμένους δρόμους αποχώρησης, δημιουργήθηκαν 

καταλύματα ανά 25 χιλιόμετρα. Σε απόλυτους αριθμούς, ήταν σχεδιασμένο να 

μετακινηθούν περίπου 50.000 μουσουλμάνοι μέσα σε 10 εβδομάδες. Κατά το 

διάστημα αυτό, άρχισαν οι μετακινήσεις στις περιφέρειες Χαδόβας, Καϊλαρίων και 

Ταρσαμπά
122

: 

«Η Μικτή επί της Ανταλλαγής Επιτροπή, κατά την πρόσφατον αυτής εν Θες/νίκη 

διαμονήν, διέγραψε το πρόγραμμα της εκκενώσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμάνων 

Δυτικής Μακεδονίας. Εγένοντο τα κατάλληλα διαβήματα παρά τη διευθύνσι των 

Σιδηροδρόμων, ήτις εξησφάλισε την μεταφοράν μέχρι Θες/νίκης, οπόθεν θα 

επιβάζονται επί των υπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως αποστελλομένων ατμοπλοίων. Τα 

τραίνα θα αναχωρώσι τακτικώς από Σόροβιτς και Βέρροιαν μεταφέροντα εις έκαστον 

ταξείδιον 450 άτομα και 12 τόνους αποσκευών. Η κατεύθυνσις των αναχωρούντων εκ 

των διαφόρων χωρίων προς τους αναφερθέντας σταθμούς θέλει ορισθή και ασφαλισθή 

υπό των επιτροπών ανταλλαγής των εδρευουσών εν Κοζάνη και Καϊλαρίοις. Επί των 

διατρεχομένων οδών εγκατεστάθησαν καταλύματα ορισθέντα ανά 25 χιλιόμετρα. Η 

εκκένωσις ήρξατο από εβδομάδος από τας περιφερείας Χαδόβας και Καϊλαρίων. Από 

χθες δε ήρξατο η αναχώρησις τμημάτων περιφερείας Ταρσαμπά. Το όλον του τουρκικού 

πληθυσμού Δυτικής Μακεδονίας, το οποίον ανέρχεται εις 50.000 ψυχάς, θέλει 

μεταφερθή εις Τουρκίαν εντός δέκα εβδομάδων.» 
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Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1924, είχαν αποχωρήσει από τους Νομούς 

Κοζάνης, Φλώρινας και Λάρισας 110.000 Μουσουλμάνοι. Ο αριθμός αυτός 

αποκαλύπτεται στην ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου της 11
ης

 Μικτής 

Υποεπιτροπής ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών πληθυσμών, Βαρώνου Κωστάν Φάν 

Λύνδεν προς τις αντίστοιχες Νομαρχίες και τους κατοίκους που συνέβαλαν στις 

μετακινήσεις.
123

 

Τον Μάιο του 1924 διαδόθηκε στα τοπικά μέσα πως η μετακίνηση των 

ανταλλάξιμων Μουσουλμάνων αναβλήθηκε για τον Ιούλιο. Παρόλο που στη 11
η
 

Μικτή Υποεπιτροπή της Καστοριάς οι μετακινήσεις πραγματοποιούνταν κανονικά με 

την μεταφορά 18.000 ανταλλάξιμων, στην Κοζάνη οι 12.000, ορισμένοι από τη 

Συνθήκη Ανταλλάξιμοι, για άγνωστους λόγους, αποφασίστηκε να αποχωρήσουν τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους. Πιθανός λόγος που μπορεί να οδήγησε σ’ αυτή την 

καθυστέρηση είναι η έλλειψη τουριστικών ατμόπλοιων από την τουρκική πλευρά. 

Πάντως, σε συνέντευξη που έδωσε για το συγκεκριμένο ζήτημα ο Γ. Φλωρίδης, μέλος 

της 10
ης

  Μικτής Υποεπιτροπής ανέφερε ότι μέχρι τις 4 Μαΐου εστάλησαν από την 

Υποεπιτροπή του 27.500 ανταλλάξιμοι. Η άποψη της Υποεπιτροπής, που 

υποβάλλεται σε εκθέσεις στη Μικτή Επιτροπή, είναι πως η αποστολή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί με πολύ γοργούς ρυθμούς. Στη συνέντευξή του τονίζει την ανάγκη 

να υπάρξει σεβασμός των πληθυσμών αυτών μέχρι την τελική αποχώρησή τους. Την 

ανάλογη στάση, όπως αναφέρει, οφείλει να τηρήσει και η Τουρκία με τη διασφάλιση 

της ομαλής μεταφοράς των προσφύγων. 

Πολλές καταγγελίες υπάρχουν για τις ψευδές δηλώσεις των Μουσουλμάνων 

κατά την αποχώρησή τους. Δεν δηλώνουν μόνο την περιουσία που τους έχει 

επιταχθεί, αλλά και τα ζώα ή άλλα γεωργικά εργαλεία που έχουν ήδη πουλήσει. Ο 

τοπικός Τύπος κάνει έκκληση στους γηγενείς να βοηθήσουν στην εκτίμηση της 

περιουσίας αυτών που αποχωρούν
124

: 

«Καθήκον υπέρτατον παντός Έλληνος πολίτου είνε να συντρέξει τας αρχάς, να 

βοηθήση και να υποδείξη την πραγματική κατάστασιν των Τούρκων. Διότι, ως 

πληροφορούμεθα, οι τούρκοι εις τας καταστάσεις, ας υποβάλλουν, παρουσιάζουν 

απαιτήσεις όχι μόνον εις τα επιταχθέντα, αλλά και εις τα υπ’ αυτών πωληθέντα ζώα και 

                                                           
123

 Η.Μ., 7 Σεπτεμβρίου 1924, Ευχαριστήριον, σ. 4 
124

 Η.Μ., 11 Φεβρουαρίου 1924, σ. 1 



 

79 
 

είδη και δια ταα ασιτίας τη αδιαφορία των αποβιώσαντα κτήνη των. Υπάρχουν τόσα 

άφθονα μέσα δια να διευκρινισθή η κατάστασις κάθε αγά και εφέντη, ώστε να μη 

δυνηθούν ούτε κατά μονάδα να δικαιολογήσουν οι Τούρκοι, αρκείι θέλησις και ταχύτης 

ενεργείας. Η Διοίκησίς μας ας κινηθή ολίγο και ας αφίνει προσωρινώς τουλάχιστον την 

νάρκη.» 

 

3.2.Η αστική αποκατάσταση στην πόλη της Κοζάνης 

3.2.1. Ο καταμερισμός 

Οι πρώτες οικογένειες προσφύγων κατέφθασαν στο Αμύνταιο (Σόροβιτς), απ’ 

όπου οδηγήθηκαν με άμαξες στην Κοζάνη. Η εικόνα των προσφύγων ήταν 

απελπιστική, καθώς οι περισσότεροι ήταν ημιθανείς εξαιτίας του ψύχους και πολλά 

μικρά παιδιά ήταν αναίσθητα. Η κρατική μέριμνα για την πολιτογράφηση των 

προσφύγων που ήρθαν από τον Πόντο, την Μικρά Ασία, τη Θράκη και άλλες 

περιοχές ήταν άμεση με τη θέσπιση νομοθετικού διατάγματος και τον διορισμό 

επιτροπών, οι οποίες θα διεκπεραίωναν τις σχετικές εγγραφές
125

: 

«Την παρελθούσαν τετάρτην εσπέρας κατέφθασαν με βωδάμαξα εκ Σόροβιτς 

αρκεταί οικογένειαι προσφύγων. Το θέμα ήτο απελπιστικόν καθότι οι πλείστοι 

κατεύθανον σχεδόν ημυθανείς εκ του ψύχους πλείστα δε προσφυγόπουλα σχεδόν 

αναίσθητα. Δια Νομοθετικού Διατάγματος λαμβάνεται μέριμνα περί της 

πολιτογραφήσεως των εκ Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Πόντου, και οιουδήποτε 

άλλου μέρους προσφύγων. Προς τον κοπόν τούτον διωρίσθησαν διάφοραι επιτροπαί, 

αίτινες θέλουσι μεριμνήσει περί της πολιτογραφήσεως των εν τω νομώ μας 

εγκαθησταμένων προσφύγων.» 

Τον Αύγουστο του 1924 η Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας όρισε 250 

οικογένειες προσφύγων για αστική εγκατάσταση στην πόλη της Κοζάνης και ίδρυση 

Προσφυγικού Συνοικισμού. Η αναγγελία αυτή κινητοποίησε τα τοπικά σωματεία και 

τις επαγγελματικές οργανώσεις της πόλης να συγκεντρωθούν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημαρχείου και να συσκεφθούν για το θέμα. 
126

 Συνοικισμός 

κατασκευάστηκε επίσης και στην Λειψίστη, για να διαμείνουν εκατό οικογένειες 
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προσφύγων από την Ίμερα του Πόντου. Τα εγκαίνια έγιναν στις 24 Αυγούστου 1924 

με την παρουσία του πληρεξούσιου Γρεβενών, Ζωγράφου, του Νομάρχη Κοζάνης, Ι. 

Κοζύρη, του Διευθυντή της Ηχούς της Μακεδονίας, Μιλτιάδη Τζώνη και 

στρατιωτικές αρχές της κωμόπολης. Ο συνοικισμός ονομάστηκε «Νέα Ίμερα». 
127

 

Ο τοπικός Τύπος κάνει έκκληση σε όλους τους φορείς να συνεργαστούν για 

την περίθαλψη των αφιχθέντων, εν αναμονεί και του δριμέος χειμώνα που 

ακολουθούσε. Στις πρώτες αυτές φάσεις εξαίρονται οι προσπάθειες του κ. Ζαχαρίτσα 

ως αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Μακεδονίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

συστηματοποιημένη οργάνωση και οι όποιες ενέργειες γίνονται άτακτα και 

ακαθόριστα. Παρουσιάζεται η ανάγκη της σύστασης μιας επιτροπής που θα μεριμνά 

για τα προβλήματα των προσφύγων ανεξάρτητα από προσωπικές συμπάθειες. Στον 

Νομό μάλιστα αναφέρεται πως ξεκίνησαν τα πρώτα συσσίτια, τα οποία 

αντικαταστάθηκαν με χρηματικές απολαβές για τους αναξιοπαθούντες. Προτείνεται 

να εγκατασταθούν προσωρινά κάποιοι πρόσφυγες στην αίθουσα του Δημαρχείου και 

να εξασφαλιστεί η θέρμανσή τους. Το προσφυγικό πρόβλημα παρουσιάζεται ως 

εθνικό και η βοήθεια προς αυτούς λογίζεται ως εθνική υπηρεσία
128

: 

«Το πρόβλημα της εγκαταστάσεως και περιθάλψεως των προσφύγων πρέπει να 

απασχολήση τας υπηρεσίας όλας διότι εισερχόμεθα ολοταχώς εις την περίοδον του 

χειμώνος, όστις συνήθως εις τον τόπον μας είνε δριμύτατος. Είνε αληθές ότι η 

θετικωτέρα επί του ζητήματος του εργασία εγένετο εν τω Νομώ μας χάρις εις τας 

δραστηρίους ενεργείας του τέως αναπληρωτού Γενικού Διοικητού μας κ. Ζαχαρίτσα. 

Αλλά, η εργασία φρονούμεν δεν πρέπει να σταματίση εις την διαχαραχθείσαν οδόν. 

Επιβάλλεται να ληφθώσιν συντονώτερα και πρακτικώτερα μέτρα. Και εν πρώτοις, η 

περίθαλψις, ήτις γίνεται εις τους καταφθάνοντας και εντεύθεν διασκορπιζομένους 

πρόσφυγας είνε άτακτος και ασυστηματοποίητος. Η φροντίς και η μέριμνα να ανατεθή 

εις επιτροπήν υπεύθυνον, ήτις διαχειριζομένη τα απαιτούμενα ποσά να λογοδοτή και 

εξελεχήτω, ούτως ώστς να παύσουν οι διακρίσεις και συμπάθειαι. Άριστα ποιούσα η 

αρμοδία αρχή έπαυσε το λαβυρινθώδες σύστημα του συσιτίου και ήρξατο την διανομήν 

εις χρήμα. Πρέπει να εξευρεθή κατάλληλος χώρος προς πρώτον στεναγμόν και ως 

τοιούτος δύναται να χρησιμοποιηθή η μεγάλη αίθουσα του Δημαρχείου και ουχί ως 

μέχρι τούδε ο νάρθηξ της εκκλησίας. Ο δε Δήμος να φροντίση και δια την θέρμανσιν 
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των θυμάτων τούτων. Το οικοτροφείον το οποίον διατελεί κλειστόν και παρέχει όλα τα 

απαιτούμενα μέσα δύναται να χρησιμοποιηθή ως πρόχειρον νοσοκομείον ένθα να 

νοσηλεύονται οι τείδε κακείσε σαπίζοντες ασθενείς πρόσφυγες άνευ ουδεμιάς 

υγιονομικής επιβλέψεως διατρέχοντες και τον κίνδυνον του αδίκου θανάτου. Πρό 

παντός η Διοίκησις οφείλει να στρέψη τα βλέμματά της εις τον καταρτισμόν επιτροπής 

δυνάμεως και θελήσεως, ίνα περιορισθώσι και αι πολλαπλαί υπηρεσιακαί δαπάναι. 

Ευτυχώς εν τη πόλει μας υπάρχουν πρόσωπα δυνάμενα τοιαύτας πολυτίμους και 

Εθνικάς υπηρεσίας να προσφέρουν. Αρκεί να ζητηθώσιν. Το προσφυγικόν ζήτημα είνε 

ζήτημα Εθνικόν και ουδείς αληθής Έλλην δύναται να αρνηθή την εξυπηρέτησιν αυτού.» 

Οι πρόσφυγες εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές συρρέουν και από την 

Κωνσταντινούπολη. Οι εν Κωνσταντινούπολη Μακεδόνες, φοβούμενοι τις 

αγριότητες των Τούρκων, ήρθαν με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 

του 1923. Ανάμεσα σε αυτούς που ήρθαν στην επαρχία της Ανασελίτσας ήταν και οι 

έγκριτες οικογένειες Ιωάννη Κατάνου, Αντώνη Κατάνου, Κωνσταντίνου Σαρρή, 

Ναούμ Τρέμμα, Αθανάσιου Τσιόκα και στη Σιάτιστα η οικογένεια του Μηνά 

Εμμανουηλίδη.
129

 

Ο μεγάλος όγκος προσφύγων που εγκαταστάθηκε στη Λειψίστη επέφερε και 

την απόφαση για ίδρυση προσφυγικού συνοικισμού. Τον Ιούλιο του 1925 ανεγέρθη ο 

προσφυγικός συνοικισμός που περιελάμβανε περίπου 63 σπίτια. Ο συνοικισμός αυτός 

είχε δομηθεί με άρτιο τρόπο και χαρακτηρίστηκε ως «ο τελειότερος και στερεότερος» 

απ’ όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς. 
130

 

Ο καταμερισμός των γαιών σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε με 

προχειρότητα από τις υπηρεσίες Εποικισμού. Πολλοί γηγενείς, με επίσημη κυριότητα 

της περιουσίας τους προ 20ετίας, βρέθηκαν να είναι αναγκασμένοι να παραχωρήσουν 

τις περιουσίες τους. Την ίδια στιγμή, σε περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα του 

Νομού Κοζάνης, όπως στο Ίσβορος και στο Πορτοράζ, γηγενείς κατέλαβαν τις 

περισσότερες καλλιεργήσιμες περιοχές χωρίς επίσημους τίτλους κυριότητας
131

: 

«Η υπηρεσία κτημάτων εξ Ανταλλαγής εις τινα μέρει ελαφρά τη συνειδήσει 

προέβη εις κατάληψιν κτημάτων αγορασμένων από εικοσαετίας και πλέον, των 

                                                           
129

 Η.Μ., 31 Οκτωβρίου 1922, Και Πρόσφυγες εκ Κων/πόλεως, σ.1 
130

 Η.Μ., 6 Ιουλίου 1925, Ο Προσφυγικός Συνοικισμός Λειψίστης, σ. 3 
131

 Η.Μ., 13 Νοεμβρίου 1927, σ. 1 



 

82 
 

ιδιοκτητών κατεχόντων επισήμους τίτλους κατοχής.! Και τώρα οι δυστυχείς αυτοί 

χωρικοί είναι υποχρεωμένοι δια δικαστικής οδού να αποδείξουν την μη έχουσαν λόγον 

αποδείξεως κυριότητά των. Δηλαδή οι ραγιάδες αυτοί πρέπει να δαπανίσουν όσα αξίζει 

ένα χωράφι δια να μην το χάσουν, εις τιμήν της υπηρσίας! Ελπίζομεν ότι η επέμβασις 

της Διευθύνσεως της Τραπέζης θα εύρη τρόπον επανορθώσεως τοιαύτης 

αχαρακτηρίστου σπουδής καταλήψεως κτημάτων. Αλλά διερωτώμεν: Διατί τοσούτον 

υπέρμετρος ζήλος δια τα μη ανήκοντα εις ανταλλαγήν κτήματα, ενώ εις την μύτην της 

Κοζάνης, παράδειγμα Ίσβορος, Πορτοράζ κ. λ. κατελήφθη άνευ τίτλου το πλείστον των 

γαιών; Ποίαν παρακαλούμεν έρευναν έκαμεν η υπηρεσίαν και πού κατέληξεν; Τι λέγουν 

τα αρχεία του τέως γραφείου ανταλλαγής; Ερωτώμεν και αναμένομεν απάντησιν. Και 

δια τας ενοικιάσεις των εξ ανταλλαγής πολλά λέγονται και θρυλλούνται, Μετά 

επισταμένην έρευνάν μας θα απανέλθωμεν. Παρακαλούμεν τον προσφυγικόν κόσμον, 

τον απ’ευθείας ενδιαφερόμενον, να μας προσαγάγη όσα στοιχεία έχει, ίνα μη 

κοβέβονται τόσα ζωτικά συμφέροντά του. Αλλά ποιούμεθα έκκλησιν και εις τον γηγενή 

πληθυσμόν να μας διαφωτίση έχων υπ’ όψιν του, ότι η όλη προσφυγική υπόθεσις είναι 

υπόθεσις εθνική.» 

Μετά την παραχώρηση οικημάτων σε πρόσφυγες δικαιούχους για τον 

Συνοικισμό, πολλοί μεσάζοντες ξέσπασαν εναντίον των τοπικών αρχόντων. Μάλιστα, 

πολλοί γηγενείς με σκοτεινές διαδικασίες κατάφεραν να πάρουν σπίτια στον 

Συνοικισμό. Σε αυτές τις διαδικασίες, φαίνεται πως εμπλέκεται και ο Ηλιάδης, 

εκπρόσωπος των αστών προσφύγων Κοζάνης, που καταδικάζεται από τον τοπικό 

Τύπο. Η συμπεριφορά του κρίνεται από τυχοδιωκτισμό και παρασιτισμό σε βάρος 

των συντρόφων του προσφύγων. Από την άλλη μεριά, εξαίρεται το έργο του 

εργολάβου, Δημήτρη Δούκα, ο οποίος παρά τις δυσκολίες, δημιούργησε έναν 

Συνοικισμό με ωραία αισθητική και στέρεα οικήματα
132

. 

 

3.2.2. Οι δυσκολίες 

Μετά την εγκατάσταση των προσφύγων στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, 

πολλοί απ’ αυτούς βρέθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστική είναι 
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η παρακάτω δημοσιευμένη στήλη, η οποία καταδεικνύει τις εκκλήσεις προσφύγων να 

βρουν τα συγγενικά τους πρόσωπα: 

«Ο εκ της Ινόης Πόντου Δημ. Κεχρεμπαρίδης διαμένων ήδη εν Σουμπίνω Γρεβενών 

ζητεί πληροφορίας περί της συζύγου του. 

- Η Μαγδαληνή Τσεμπερίδου εξ Ινόης Πόντου διαμένουσα εν Σουμπίνω ζητεί 

πληροφορίας περί της τύχης του συζύγου της Παρασκευά 

- Ο Μουράτιος Μιχαηλίδης εξ Ινόης Πόντου διαμένων εν Σουμπίνω ζητεί πληροφορίας 

περί της συζύγου του και των τέκνων του 

- Ο Ευστάθιος Ταξίδης εκ Ουργανής Τραπεζούντος διαμένων εις Πηγαδίτσαν Γρεβενών 

ζητεί πληροφορίας περί της συζύγου και των τέκνων του 

- Ο Ηλίας Καραβουνίδης εξ Ινόης διαμένων εν Σουμπίνω Γρεβενών ζητεί πληροφορίας 

περί των εν Σεβαστεία παραδοθέντων εις τον Αμερικανικόν Σταυρόν τέκνων του 

- Ο Παρασκευάς Χαρ. Παρασκευόπουλος εκ Καλίγκικα Πόντου διαμένων εν 

Καρατζιλάρ ζητεί πληροφορίες περί της συζύγου και των τέκνων του»
133

 

 Καλλιεργήσιμες γαίες δεν έχουν περιέλθει ακόμη σε πολλές αγροτικές 

οικογένειες προσφύγων τον Απρίλιο του 1923. Σε μεγάλο βαθμό έχουν αποκτήσει 

κτήματα οι πρόσφυγες στις περιοχές της Ανασελίτσας και των Γρεβενών. Το 

πρόβλημα είναι βαθύτερο, καθώς η εποχή της σποράς και της καλλιέργειας 

παρέρχεται και εγκύπτει ο κίνδυνος να μείνουν ακαλλιέργητες, μεγάλες εκτάσεις γης. 

134
 

 Την Κυριακή στις 3 Αυγούστου 1924, ο Νομάρχης Κοζάνης, Ι. Κοζύρης, 

συγκάλεσε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου αντιπροσωπείες των 

Συλλόγων και Σωματείων, για να καταθέσουν τις γνώμες τους σχετικά με την ίδρυση 

Αστικού προσφυγικού Συνοικισμού στην πόλη. Στη συνεδρίαση παρέστη, εκτός του 

Νομάρχη, και ο Διευθυντής της Νομαρχίας, κ. Μακαρονάς, ο αντιπρόσωπος του 

Υπουργείου Προνοίας, Λιτζόπουλος και ο Διευθυντής Εποικισμού Δυτικής 
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Μακεδονίας, Πετρόπουλος. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι 

αντιτιθέμενες απόψεις που αναπτύχθηκαν στη συζήτηση
135

: 

Υπέρ της ίδρυσης Προσφυγικού Συνοικισμού στην Κοζάνη 

Γ. Παπακωνσταντίνου Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου 

Γ. Γκίμπας Εκ μέρους της Δημοκρατικής Ένωσης 

Γ. Δόκος (δικηγόρος) Εκ μέρους της Μακεδονικής Νεολαίας 

Ασ. Τέρπου (φαρμακοποιός) Εκ μέρους της Μακεδονικής Νεολαίας 

Ν. Ρεπανάς ΕΚ μέρους του Ιατρικού Συνδέσμου 

Ασ. Καραγκούνης Εκ μέρους της Συντεχνίας Παντοπωλών 

Αθ. Διάφας Εκ μέρους του Συλλόγου Κοζανιτών Ν. 

Υόρκης «Κοζάνη» 

Γ. Βαρβούτης Εξετάζοντας το θέμα από οικονομική 

άποψη 

Μ. Τζώνης Εκδότης εφημ. «Ηχώ της Μακεδονίας» 

Χρηστίδης Εξετάζοντας το θέμα από πολιτιστική 

άποψη 

Παπαδέλης Με την παράλληλη μέριμνα και για τους 

ακτήμονες Κοζανίτες 
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Λεντζόπουλος  

Πετρόπουλος Διευθυντής Εποικισμού Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

Κατά της ίδρυσης Προσφυγικού Συνοικισμού στην Κοζάνη 

Νικ. Κουπαρούσος Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλελευθέρων 

Κοζάνης 

Λουλόπουλος Πρόεδρος των Συντεχνιών 

 

 Πολλές δυσκολίες υπήρξαν στους πρόσφυγες της Κοζάνης και στον τομέα της 

περίθαλψης. Το Γραφείο Περιθάλψεως, με διευθυντή τον Σαμαρά, δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες όσων είχαν πρόβλημα. Σε αυτό το γεγονός συνέτεινε και η 

αδιαφορία των ίδιων των υπαλλήλων, οι οποίοι αρκούνταν σε απλές εκθέσεις της 

δύσκολης κατάστασης, χωρίς να επιδιώκουν την έμπρακτη βοήθεια. Πολλοί απ’ 

αυτούς διακρίνονταν και από αντιπροσφυγικά αισθήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τον τοπικό Τύπο, που καταδεικνύει την οργή των προσφύγων, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω απόσπασμα: 

«Ας μάθη λοιπόν ο κ. Σαμαράς ότι πολλοί πρόσφυγες ουδέ καν το όνομα πολλών 

υπαλλήλων δεν θέλουν ν’ ακούσουν. Διατί;» 

 Ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν η αδυναμία του κράτους να 

αποκαταστήσει τους αστικούς πληθυσμούς των προσφύγων. Έτσι, πρόσφυγες που 

ασχολούνταν με το εμπόριο και τις βιομηχανίες βρέθηκαν να έχουν κτήματα, που 

έπρεπε να καλλιεργήσουν για να βιοποριστούν. Η αποκατάστασή τους στην Κοζάνη 

ως, επί το πλείστον, αφορούσε την παραχώρηση των αγροκτημάτων των 

Μουσουλμάνων, γεγονός που τους δημιουργούσε προβλήματα. Ο πρόσφυγας 
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δικηγόρος Κοζάνης και διδάκτορας της Νομικής, Μηνάς Πολυχρονίου πρότεινε την 

έκδοση ομολόγων για τις εκτάσεις που διέθεταν οι πρόσφυγες, για να τα 

χρησιμοποιήσουν ως κεφάλαια για εμπορικές ενέργειες. Τα ενυπόθηκα δάνεια θα 

ελευθέρωναν επιχειρηματικές ενέργειες και η χώρα, σύμφωνα με τον πρόσφυγα 

δικηγόρο, θα ενέτασσε στο δυναμικό της τις επιχειρηματικές ενέργειες και την 

τεχνογνωσία των αστών προσφύγων.
136

 

 Στο τέλος του Ιουνίου του 1925, ο Αστικός Συνοικισμός Κοζάνης φαίνεται 

πως κινείται με βραδύτητα. Οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται, καθώς το καλοκαίρι 

παρέρχεται, και ο κίνδυνος το χειμώνα να διαβιούν σε προσωρινά καταλύματα είναι 

μεγάλος. Παράλληλα, οι πόροι του προσφυγικού δανείου φαίνεται πως εξαντλούνται 

και η ανασφάλεια για το μέλλον τους είναι αισθητή.
137

 Ο συνοικισμός αποτελεί 

πρώτη επιδίωξη και πολλών κρατικών φορέων. Ο Καραμάνος, Γενικός Διευθυντής 

Εποικισμού Μακεδονίας, ανέφερε σε δηλώσεις του πως αποτελεί προσωπικό όνειρο η 

ανέγερση του συνοικισμού, αλλά οι μηδαμινοί οικονομικοί πόροι επιβραδύνουν την 

κατασκευή του.
138

 

 Η ανέγερση του οικισμού φαίνεται να προχωράει για τον αστικό πληθυσμό 

της Κοζάνης. Όπως κοινοποιείται στις προσφυγικές εφημερίδες «Παμπροσφυγική» 

και «Προσφυγική Φωνή» και αναδημοσιεύεται στον Τύπο της Κοζάνης  

εξασφαλίστηκαν τα οικονομικά κονδύλια και δόθηκε στη Διεύθυνση της Πρόνοιας το 

ποσό των 4.000.000 δραχμών, για την ίδρυση του Συνοικισμού.
139

 Τον Νοέμβριο του 

1927, ο Υπουργός Πρόνοιας, Κύρκος, ζήτησε την άμεση και οριστική ρύθμιση της 

ανέγερσης του αστικού προσφυγικού Συνοικισμού Κοζάνης, με την διάθεση του 

απαιτούμενου ποσού στην διεκπεραίωση του έργου.
140

 Τον Μάρτιο του 1929 άρχισε 

τελικά η ανέγερση του αστικού συνοικισμού, όπως πληροφορείται από την 

προσωπική επιστολή του βουλευτή Ανδρεάδη στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντίων 

Κοζάνης, Ηλιάδη.
141

 

 Τον Σεπτέμβριο του 1930 στον τοπικό Τύπο αναφέρεται πως ο αστικός 

Συνοικισμός Κοζάνης για τους πρόσφυγες ήταν από μήνες έτοιμος και είχε ανεγερθεί 
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ένα συγκρότημα 50 οικημάτων. Ωστόσο, οι πρόσφυγες αστοί έμεναν ακόμη σε κακής 

ποιότητας σπίτια πληρώνοντας ενοίκια, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 

μετοικήσουν στον οικισμό, αφού δεν είχε καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές η 

διαδικασία παραλαβής τους
142

: 

«Από καιρού αποπερατώθησαν τα 50 οικήματα του εν τη πόλει μας αστικού 

συνοικισμού προσφύγων. Οι πρόσφυγες αστοί εξακολουθούν να πληρώνουν ενοίκια και 

να παραμένουν εις ανθυγιεινά οικήματα. Δι’ ημάς καθίσταται ανεξήγητος η αδιαφορία 

των αρμοδίων δια την παραλαβήν και παράδοσιν των οικημάτων εις τους δικαιούχους 

πρόσφυγας. Εάν εκρίθη ανάγκη ανεγέρσεως συνοικισμού, διατί τώρα δεν επισπεύδεται 

η παραλαβή και η παράδοσις; Αι υπηρεσίαι αι αρμόδιαι έχουν υποχρέωσιν να 

επισπεύσουν την παράδοσιν διότι δια τα κέφια ατόμων είναι εγκληματικόν να 

παραμένουν τόσαι οικογένειαι μακράν των εστιών των.» 

 Ένα άλλο πρόβλημα που δυσχέραινε τη ζωή των προσφύγων ήταν η αυξημένη 

θνησιμότητα, που πολλές φορές προκαλούνταν από ανίατες ασθένειες. Στον 

παρακάτω πίνακα, παραθέτονται οι θάνατοι και οι γεννήσεις που είχαν καταγραφεί 

την περίοδο 1924-1927 στο σύνολο του προσφυγικού κόσμου και καταδεικνύουν τη 

δημογραφική κατάσταση στις τάξεις των προσφύγων. Όπως είναι χαρακτηριστικό, 

εκτός του 1924, που οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι, τις υπόλοιπες χρονιές οι 

πρόσφυγες παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό γεννήσεων 
143

: 

Χρονολογία Οικογένειες Άτομα Γεννήσεις Θάνατοι Γάμοι 

Ιούνιος-

Αύγουστος 

1924 

85.701 320.499 1.379 1603 1608 

Σεπτέμβριος-

Δεκέμβριος 

1924 

103.079 348.701 2.009 4.480 1789 
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Ιανουάριος- 

Μάρτιος 1925 

111.050 417.362 3.412 2.393 2.151 

Μάιος- 

Ιούνιος 1925 

113.769 417.676 3.252 1.530 1.544 

Ιούλιος- 

Σεπτέμβριος 

1925 

115.173 422.732 2.529 2.027 982 

Οκτώβριος- 

Δεκέμβριος 

1925 

125.622 427.462 2.715 1.628 1.003 

Ιανουάριος- 

Μάρτιος 1926 

145.381 441.744 3.850 3.189 1.482 

Απρίλιος- 

Ιούνιος 1926 

115.620 427.878 3.522 1.140 895 

Ιούλιος- 

Σεπτέμβριος 

1926 

116.852 435.966 3.001 996 996 

Οκτώβριος- 

Δεκέμβριος 

1926 

116.271  3.007 1322 996 

Ιανουάριος- 

Απρίλιος 

1927 

116.394  4.227 2.265 1590 
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Μάιος- 

Ιούλιος 1927 

115.728 436.675 2.547 1.226 644 

 Τα μεγάλα προβλήματα του Συνοικισμού Κοζάνης, παρά τις άρτιες 

κατασκευές, ήταν η ύδρευση, οι ελλείψεις υπονόμων και οι δρόμοι. Συγκεκριμένα, οι 

δρόμοι του Συνοικισμού βρίσκονταν σε τόσο άθλια κατάσταση, ώστε οι πρόσφυγες 

αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους με ευκολία, όταν οι καιρικές συνθήκες 

δεν ήταν καλές. Σε επίσκεψή του στην Κοζάνη, το 1931, ο Υπουργός Πρόνοιας, Λ. 

Ιασονίδης, δεσμεύθηκε στον αρμόδιο τμηματάρχη Γ. Διοικήσεως ότι το θέμα θα τεθεί 

σε προτεραιότητα. Εξήγγειλε την διάθεση του ποσού των 400 χιλιάδων, μόλις η 

τοπική αυτοδιοίκηση ξεκινήσει την αποπεράτωση του έργου, με την ανάλογη 

απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
144

 Πάντως, η ολιγωρία των τοπικών αρχόντων 

καθυστέρησε τα έργα κοινωφελούς χαρακτήρα. Μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου 

δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία, με τους αστούς πρόσφυγες του Συνοικισμού να 

ανησυχούν για την πιθανότητα να μην μπορέσουν να απορροφηθούν τα κονδύλια, με 

τη συγχώνευση ορισμένων Υπουργείων της περιόδου εκείνης.
145

 

 Ο Συνοικισμός έγινε αντικείμενο έριδας ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους 

γηγενείς που εργάστηκαν για την ανέγερσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η επιστολή του κουρέα Χ. Μαυρομάτη στην εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς», 

για να καταγγείλει την προχειρότητα και τη σπατάλη χρήματος κατά το χτίσιμο του 

Συνοικισμού. Φυσικά, ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας, Κ. Χριστοδούλου, με δημόσια 

απάντησή του, αντέκρουσε τις κατηγορίες, προτάσσοντας τα οικονομικά του 

προβλήματα, αλλά και την συνεχή μέριμνά του για τη συνέχιση των εργασιών, παρά 

τις οικογενειακές του δυστυχίες. Η έκταση που πήρε η καταγγελία οδήγησε τον 

αρχιτέκτονα σε δικαστική διαμάχη με τον πρόσφυγα Χ. Μαυρομάτη. Τους 

υπεύθυνους μηχανικούς έσπευσαν να υπερασπιστούν με δημόσια επιστολή τους οι 

αστοί πρόσφυγες του Συνοικισμού, που έπλεξαν το εγκώμιο της ομάδας των 

μηχανικών που εργάστηκε. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι αναμορφώσεις των οδών 
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εντός του Συνοικισμού, η εγκατάσταση φωτισμού και νερού και η επίτευξη 

συμφωνίας για κατασκευή υπονόμων.
 146

 

 Οι οικονομικές δυσκολίες των προσφύγων δεν τους άφηναν περιθώρια να 

αποπληρώνουν εγκαίρως τις οφειλές τους για τα οικήματα που παρέλαβαν στον 

προσφυγικό Συνοικισμό Κοζάνης. Για τον λόγο αυτό, η Αντιπροσωπεία της 

Αγροτικής Τράπεζας Κοζάνης προέβη σε δημόσια ανακοίνωση για την καταβολή των 

καθυστερούμενων δόσεων μέχρι το τέλος του 1935. Η μη εξυπηρέτηση των χρεών θα 

είχε ως συνέπεια να χάσουν οι αστοί πρόσφυγες Κοζάνης το ευεργέτημα της μείωσης 

του χρέους κατά 40% που τους ορίστηκε και θα υποχρεώνονταν να αποπληρώσουν 

ολόκληρη την αξία του οικήματος.
147

 Αργότερα, δόθηκαν και νέες παρατάσεις, 

σύμφωνα με τους νόμους 5952 και 6442, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος 

Αυγούστου του 1936. Πράγματι, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου οι πρόσφυγες 

συνέρευσαν μαζικά στο Γραφείο Χρεών Προσφύγων της Αγροτικής Τράπεζας 

Κοζάνης και κατέβαλαν τις απαιτούμενες δόσεις για να μην στερηθούν της σχεδόν 

κατά το ήμισυ μειώσεως των χρεών τους. Με την εξόφληση των χρεών, 

οριστικοποιήθηκαν και τίτλοι κυριότητας (ταπιά)
148

: 

Οριστικοί τίτλοι κυριότητας στην επαρχία Κοζάνης 

Συνοικισμού Σιδηρά 

Δημήτριος Αν. Πεγκλίδης 

Παρθένα Θ. Παπαγιαννίδου 

Ιωάννης Ελ. Ισπόγλου 

Συνοικισμού Λευκάρων 

                                                           
146

 Β.Ε., 17 Αυγούστου 1930, Απάντησις, σ. 3 
147

 Β.Ε., 7 Ιουλίου 1935, Προς τους αγοραστάς οικημάτων Προσφυγικού Συνοικισμού 

Κοζάνης, σ. 1 
148

 Β.Ε., 2 Αυγούστου 1936, Προσφυγική Στήλη, σ. 4, Β.Ε., 9 Αυγούστου 1936, Προσφυγική 

Στήλη, σ. 4, Β.Ε., 6 Σεπτεμβρίου 1936, Προσφυγική Στήλη, σ. 4 



 

91 
 

Λάζαρος Α. Παπαδόπουλος 

Πηνελόπη Ι. Ζιμπελίδου 

Ιωάννης Ν. Βαμβακίδης 

Συνοικισμού Φτελιάς 

Αναστάσιος Γ. Λακάζος 

Κων/νος Ε. Κεχαγούδης 

Συνοικισμού Ν. Σιγής 

Παναγιώτης Χ. Ασημούδης 

Αναστασία Κ. Κωστόγλου 

Αλέξανδρος Α. Αθανασιάδης 

Συνοικισμού Κτενά 

Σοφία Π. Χουρεμίδου 

Άγγελος Α. Ντομουτζής 

Γεώργιος Γ. Τζεμπραϊλίδης 

Συνοικισμού Σκαφιδίου 

Στυλιανός Ι. Βεκίλογλου 

Σταύρος Α. Αβραμίδης 

Θεοδοσία Ι. Παντελόγλου 

Παρασκευή Λ. Λεοντίδου 
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Ηλίας Γ. Βεκίλογλου 

Σουλτάνα Ε. Ελισσαίου 

Ξενοφών Ι. Στεργιάδης 

Αλέξιος Ι. Μουρατίδης 

Συνοικισμού Σερβίων 

Παρθένα Χ. Αθανασιάδου 

Νικόλαος Ι. Βαρσαμίδης 

Λάμπρος Π. Αθανασιάδης 

Ευστάθιος Σ. Χαραλαμπίδης 

Συνοικισμού Ξηρολίμνης 

Ελένη Αν. Πεγκλίδου 

Μιχαήλ Γ. Αραβόπουλος 

Ιωάννης Δημ. Αβραμίδης 

Συνοικισμού Κηπαρίου 

Ιωάννης Πελετίδης 

Ιωάννης Γ. Γρηγοριάδης 

Συνοικισμού Σταυρωτής 

Ανθούλα Σ. Σοφιανοπούλου 

Τριαντάφυλλος Γ. Ξανθόπουλος 
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Συνοικισμού Ίμερα 

Ιωάννης Κ. Τσεκερίδης 

Χρυσόστομος Π. Παναγιωτίδης 

Σεραφείμ Δ. Παπαδόπουλος 

Συνοικισμού Γαλλιάνας 

Αθανάσιος Κ. Κωστίδης 

Ιωάννης Απ. Κωστούδης 

 Τον Μάρτιο του 1936, οι αστοί πρόσφυγες του Συνοικισμού Κοζάνης 

διαμαρτύρονταν συλλογικά για την κατάσταση που επικρατούσε. Παρά τις δικές τους 

άοκνες προσπάθειες να καταστήσουν τα οικήματα αξιοπρεπή, κατήγγειλαν πως οι 

τοπικές αρχές δεν έδειχναν πολιτική βούληση, για να συνδράμουν στη δύσκολη 

κατάσταση. Πίσω από αυτή την αδιαφορία, κρυβόταν, κατά την άποψή τους, η 

διαφορετική πολιτική στάση που είχαν με τον Δήμαρχο της Κοζάνης, καθώς τα 

απαιτούμενα έργα κοινής ωφέλειας δεν χρειάζονταν μεγάλες χρηματικές δαπάνες, 

αλλά πολιτική βούληση από τη δημοτική αρχή. Στον Συνοικισμό δεν υπήρχαν 

ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, παρά μόνο χωματόδρομοι, οι οποίοι κατά τις πλημμύρες 

ήταν αδύνατο να περπατηθούν.
149

 

3.3.Η ημιαστική αποκατάσταση στην πόλη της Πτολεμαΐδας 

3.3.1. Ο καταμερισμός 

Στην περιοχή των Καϊλαρίων εγκαταστάθηκαν 700 οικογένειες,  μέχρι τα τέλη 

του Οκτώβρη του 1922. Επίσης, 60 οικογένειες κατέφτασαν στη Λειψίστη, απ όπου 

μεταφέρθηκαν στην περιφέρεια Γρεβενών, σε ειδικώς προετοιμασμένα οικήματα με 

εξασφαλισμένα τα μέσα της συντήρησής τους
150
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«Καθ’ εκάστην καταφθάνουν ομάδες προσφύγων εκ Θεσσαλονίκης και 

διαμοιράζονται εις διάφορα κέντρα. Εν Καϊλαρίοις και τη περιοχή αυτών έχουν ήδη 

εγκατασταθή υπέρ ττας 700 οικογενείας.» 

Η επαρχία, μετά την έλευση των προσφύγων, άρχισε να έχει χαρακτήρα 

αστικής περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι πως διατυπώθηκε στις τοπικές αρχές νέο 

σχέδιο πόλης, για την επέκτασή της. Ωστόσο, καταγγελίες για πλαστογράφηση του 

σχεδίου πόλης, έφεραν τους αρμόδιους απέναντι στη δικαιοσύνη, δημιουργώντας 

αναταραχή στην πόλη. Η εκδίκαση της υπόθεσης εφετείο της Λάρισας τον Ιανουάριο 

του 1927, απέδειξε την αθωότητα των 5 κατηγορουμένων
151

: 

«Προχθές Σάββατον εν τω Εφετείω Λαρίσσης εξεδικάσθη η υπόθεσις της 

πλαστογραφήσεως του σχεδίου της πόλεως των Καϊλαρίων. Οι κατηγορούμενοι όλοι, 

δι’ ους είχον προ έτους εκδοθή και ένταλμα προφυλακίσεως, εκηρύχθησαν αθώοι. 

Ούτω απεκαταστάθη εν τη κοινωνία η διασαλευθείσα υπόληψις πέντε ευυπόληπτων 

μελών της.» 

3.3.2. Οι δυσκολίες 

 Σε αντίθεση με την πόλη της Κοζάνης, οι πρόσφυγες που ορίστηκε να 

κατανεμηθούν στην επαρχία Εορδαίας βρίσκονταν σε πιο δεινή θέση. Το όνομα της 

παλιάς Πτολεμαΐδας, τα Καϊλάρια, σήμαινε λασποχώρι, καθώς δεν υπήρχαν ούτε 

ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι ούτε κανένα σημάδι πολιτισμού. Ο τόπος αυτός είχε 

άθλιες συνθήκες υγιεινής, με χωματόδρομους, χωρίς υδραγωγείο. Οι περιοχές των 

Καϊλαρίων ήταν όλες Τουρκοκατοικημένες, από τους λεγόμενους Κοϊνιάρηδες. Οι 

εγκατεστημένοι Έλληνες ήταν πολλοί λίγοι, με εξαίρεση κάποιους δημοσίους 

υπαλλήλους και τους εμπόρους της Βλάστης και της Κλεισούρας. Οι Κοϊνιάρηδες 

ήταν ένας λαός λιτός, που δεν ενδιαφερόταν για την ανάπτυξη της πόλης. Η κύρια 

ασχολία  τους ήταν η γεωργία και συγκεκριμένα η καλλιέργεια σιτηρών. Η περιοχή, 

άλλωστε, υπήρξε σιτοβολώνας και εξαγωγέας σιτηρών στα παζάρια των Γρεβενών, 

του Τσοτυλίου, της Κοζάνης, της Φλώρινας και τον Ιωαννίνων. Οι καλλιέργειες που 

αναπτύχθηκαν αργότερα, όπως η καπνοπαραγωγή, ήταν άγνωστες την περίοδο 

εκείνη. Με εξαίρεση τη Βλάστη, στην οποία υπήρχε και σχολείο, στις υπόλοιπες 
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περιοχές δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία, παρά μόνο όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός και 

ενσωματώθηκαν στην περιοχή αστοί και αγρότες πρόσφυγες.
152

 

Η ανακήρυξη της περιφέρειας Καϊλαρίων ως αυτόνομης εκκλησιαστικής 

επαρχίας υπήρξε ευεργετική για τους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, η επιλογή του 

Χρυσοστόμου, ως Μητροπολίτη Καϊλαρίων δεν συνοδεύτηκε από τις ίδιες 

επιδοκιμασίες, καθώς είχαν ήδη αναπτυχθεί δεσμοί με τους ιεράρχες της Μητρόπολης 

Κοζάνης, που τους βοήθησαν στην αποκατάστασή τους.
153

 Με την αποχώρηση των 

Μουσουλμάνων, οι χριστιανοί πρόσφυγες χρησιμοποίησαν τα τζαμιά στα Άνω και 

Κάτω Καϊλάρια, για την εκπλήρωση των εκκλησιαστικών τους υποχρεώσεων. Στην 

περιοχή των Κάτω Καϊλαρίων, συγκεντρώνονταν κυρίως οι πρόσφυγες, οι 

προερχόμενοι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα τις περιοχές Εξάστερο 

και Επιβάτες. Αργότερα, γύρω στη δεκαετία του ’60 στις περιοχές αυτές, 

θεμελιώθηκαν και ανεγέρθησαν οι ναοί του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Στεφάνου 

αντίστοιχα.
154

 Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και τα χωριά της Εορδαίας. Οι κάτοικοι 

της Άρδασσας, με επιστολή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ανέφεραν την τραγική κατάσταση τους, αφού ήταν αναγκασμένοι 

των πρώτο καιρό να επιτελούν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες ακόμη και μέσα σε 

αχυρώνες.
155

 

 Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επαρχίες του Νομού Κοζάνης, στην επαρχία 

Καϊλαρίων οι σχέσεις γηγενών και προσφύγων υπήρξαν, σε γενικές γραμμές, ομαλές. 

Η άποψη αυτή καταδεικνύεται από την επίσκεψη του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, 

Βαλάλα, τον Αύγουστο του 1924. Ο Γενικός Διοικητής προσήλθε στην επαρχία, 

συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο Κοζάνης, Ανδρεάδη. Η υποδοχή του Γενικού 

Διοικητή υπήρξε θερμή τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από τους 

τοπικούς και προσφυγικούς φορείς. Ο απολογισμός του Βαλαλά υπήρξε θετικός για 

την αποκατάσταση των προσφύγων. Σε αυτό συνέδραμαν και οι προσπάθειες του 

Προέδρου της Κοινότητας, Αθανασιάδη. Συγκεκριμένα, ο Βαλάλας ευχαρίστησε τον 

λαό των Καϊλαρίων, καθώς συνεργάστηκαν με τις αρχές για την εγκατάσταση των 
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προσφύγων. Στη συνέχεια, δέχτηκε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων, Κοσμά 

Προκοπίδη, που του παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα των προσφύγων. 

Συγκεκριμένα, το έτος 1924 υπήρξε δύσκολο για τους αγρότες πρόσφυγες, καθώς η 

σοδειά είχε καταστραφεί και η ανάγκη για προμήθεια σπόρου σιταριού ήταν άμεση. 

Ο Κ. Προκοπίδης εξέθεσε στον Γενικό Διοικητή τις παθογένειες που υπήρχαν στον 

χώρο της Παιδείας στην περιοχή. Τα προσφυγικά σχολεία υπολειτουργούσαν εξαιτίας 

της έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων και σχολικών ειδών. Ένα άλλο ζήτημα που 

υπήρχε στην περιοχή των Καϊλαρίων ήταν η στέγαση. Τα περισσότερα ανταλλάξιμα 

οθωμανικά σπίτια ήταν ετοιμόρροπα ή σε πολύ κακή κατάσταση και ο επερχόμενος 

χειμώνας δημιουργούσε ανησυχίες στους πρόσφυγες. Ο Γενικός Διοικητής, τόνισε 

την αγαστή συνεργασία με τις επιτροπές των προσφύγων και υποσχέθηκε άμεσες 

παρεμβάσεις στα προβλήματα των προσφύγων
156

: 

«Την παρελθούσαν Κυριακήν αφίχθη εις Καϊλάρια προερχόμενος εξ Εδέσσης ο Γενικός 

Διοικητής Μακεδονίας κ. Βαλαλάς μετά του πληρεξουσίου Κοζάνης κ. Ανδρεάδου. Εις 

την έξοδον της πόλεως ανέμεινεν αυτόν ο Νομάρχης κ. Κοζύρης, ο πληρεξούσιος κ. 

Θεολογίδης, ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Μακαρόνας, ο Υποδιοικών Γραμματεύς κ. 

Κωτίδης μεθ’ όλων των αρχών, ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Αθανασιάδης μετά του 

Κοινοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Προσφύγων. Τον κ. Γεν. Διοικητήν 

προσεφώνησεν ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Αθανασιάδης εκφράσας την χαράν του, 

διότι η πόλις Καϊλαρίων υποδέχεται το ευγενές τέκνον της Μακεδονίας ως ανώτατον 

αυτής άρχοντα εν τω προσώπω του οποίου διαβλέπει τον άνδρα, όστις συνδεόμενος 

αρρήκτως με τον τόπον δύναται να αισθανθή, να εκτιμήση δεόντως και να επιδιώξη δια 

παντός μέσου την ικανοποίησιν των αναγκών αυτού. Ετόνισε δε ότι οι πρόσφυγες, οι 

νέοι αυτοί Μακεδόνες, πλήρεις αυτοπεποιθήσεως και θάρρους λησμονούντες τας 

παντοειδείς ταλαιπωρίας, τας οποίας υπέστησαν και τας παρουσιαζομένας ελλείψεις 

λόγω της αδυναμίας του Κράτους να ικανοποιήση πλήρως τας παντοειδείς ανάγκας των 

αισθάνονται ακμαίας τας δυνάμεις των δια την πρόοδον και την ευτυχίαςν της 

Μακεδονίας, την οποίαν θα επιτύχουν εν στενή συνεργασία μετά των παλαιών 

κατοίκων της πολυπαθούς Μακεδονικής χώρας. Ο κ. Βαλαλάς απαντών ηυχαρίστησε 

τον λαόν των Καϊλαρίων δια τας εκδηλώσεις του και συνεχάρη αυτόν δια την ευγενή 

πρόθεσιν προς συνεργασίαν μετά του εντοπίου πληθυσμού απαραίτητον δια την 

επιτυχίαν της αναπτύξεως και ευημερίας του τόπου. Ακολούθως ο κ. Βαλαλάς 
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συνοδευόμενος υφ’ όλου του πλήθους κατευθύνθη εις το Διοικητήριον ένθα εδέχθη τας 

Αρχάς και τας επιτροπάς των Προσφύγων. Εκ των προσφύγων Καϊλαρίων και 

περιφερείας προσεφώνησεν τον κ. Γεν. Διοικητήν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 

κ. Κοσμάς Προκοπίδης εκθέσας λεπτομερώς τας ανάγκας των προσφύγων ιδίως δε την 

καταστροφήν της εφετεινής ισοδείας ένεκα της οποίας επιβάλλεται εγκαίρως η 

προμήθεια σπόρου του συγκομισθέντος ελαχίστου σίτου όντως τελείως ακταλλήλου 

προς σποράν. Επίσης ετόνισε το ζήτημα του αδυνάτου της λειτουργίας των 

προσφυγικών σχολείων λόγω ελλείψεως καταλλήλων κτιρίων και σχολικών ειδών. 

Ιδιαιτέρως ετόνισε το ζήτημα της στεγάσεως, των προσφύγων οίτινες θα διέλθωσι 

κακόν χειμώνα λόγω του ότι πολλά οικήματα των ανταλλαγέντων οθωμανών είνε 

ετοιμόρροπα και χρήζουσιν αμέσου επισκευής. Ο κ. Βαλαλάς απαντών ετόνισεν ότι η 

Κυβέρνησις και αι αρχαί εν στενή συνεργασία μετά των προσφύγων πππλλληρεξουσίων 

θα επιδιώξουν την επίλυσιν όλων των εκκρεμών ζητημάτων, διότι η επούλωσις των 

πληγών των προσφύγων αποτελεί την ευτυχίαν της Ελλάδας. Μετ΄ο ο κ. Βαλαλάς 

ανεχώρησε δια Κοζάνην μετά του Νομάρχου κ. Κοζύρη και του πληρεξουσίου κ. 

Ανδρεάδου.» 

 Τον Αύγουστο του 1925, στο χωριό Ερδεμούς της επαρχίας Καϊλαρίων, ο 

κάτοικος Παύλος Ε. Παυλίδης, συνέβαλε τα μέγιστα στη διανομή των γαιών. Ο 

Παυλίδης με τα κατάλληλα γεωμετρικά όργανα, σε συνεργασίες με τις τοπικές αρχές 

και τις επιτροπές των προσφύγων, προσέφερε τις υπηρεσίες του στον χωρισμό των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μάλιστα, το Κοινοτικό Συμβούλιο εξέφρασε δημόσια 

συγχαρητήρια στον εν λόγω γεωμέτρη για την αμεροληψία του και την εργατικότητά 

του. 
157

  

Επιτροπή προσφύγων Ερδεμούς 

Μισαϊλίδης 

Σαραφίδης 

Κων. Κωνσταντινίδης 
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Κοινοτικό Συμβούλιο 

Α. Πολατόγλου 

Χρήστος Ζαχαριάδης 

Παύλος Σαββίδης 

Πρόεδρος της κοινότητας 

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 

 Η Πτολεμαΐδα το 1923 ξεκίνησε να έχει μια σαφή ανάπτυξη, λόγω της 

έλευσης των προσφύγων. Οι περισσότεροι, όπως είναι φυσικό, ασχολούνταν με 

γεωργοκτηνοτροφικά επαγγέλματα. Στη στήριξη του κλάδου αυτού συνέβαλε το 

Εποικιστικό Γραφείο και το Δημόσιο Αγροκήπιο με την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών 

και φυτών. Στην πόλη άλλωστε λειτουργούσαν και μύλοι κινούμενοι με νερό, για τις 

τοπικές ανάγκες. Ακόμη, υπήρχαν 2 εγκαταστάσεις αλευροποιΐας, που παρήγαγαν 

περίπου 350-400 κιλά αλεύρι ο καθένας. Μάλιστα, η μια επιχείρηση αλευρόμυλου 

ανέλαβε τη χρονιά εκείνη την αποπεράτωση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Το 

μεγάλο στοίχημα της περιόδου ήταν η ανάπτυξη οδοποιίας που θα ευνοούσε το 

εμπόριο με την Κοζάνη, το Αμύνταιο και τη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση των δρόμων 

ήταν τόσο απελπιστική, ώστε, τις βροχερές μέρες ήταν δύσκολη η μετάβαση από έναν 

συνοικισμό σε έναν άλλο εντός της πόλης. Το κύριο μέσο μετακίνησης ήταν το κάρο, 

καθώς η δυνατότητα διέλευσης με αυτοκίνητο ήταν πολύ δύσκολη. Όσον αφορά το 

εμπόριο, η Πτολεμαΐδα είχε καταστεί κύρια αγορά και προμηθευτής όλων των 

αγορών της περιφέρειας. Το πανηγύρι που γινόταν κάθε Τετάρτη συγκέντρωνε 

εμπόρους από όλες τις γύρω περιοχές, έχοντας αποκτήσει καλή εμπορική φήμη. Γι’ 

αυτούς τους λόγους, πολλοί έμποροι από την Κοζάνη, έσπευσαν να ανοίξουν 

υποκαταστήματα στην Πτολεμαΐδα, για να αυξήσουν τα κέρδη τους σε μια 

αναπτυσσόμενη αγορά. 
158
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 Τον Αύγουστο του 1929 πάρθηκε απόφαση για ανέγερση αστικού 

συνοικισμού στην Πτολεμαΐδα από τους Σ. Θεολογίδη, Χ. Δούβλη, και τον πρόεδρο 

της Κοινότητας Κυρ. Τσικρίκη. Τα ανεγερθέντα οικόπεδα συμφωνήθηκε να χτιστούν 

από διάφορους επιχειρηματίες της πόλης εντός του σχεδίου πόλεως.
159

 Προβλεπόταν 

η ανέγερση περίπου 300 οικημάτων, αλλά ο αριθμός θα καθοριζόταν και από τη 

ζήτηση από μέρους των αστών προσφύγων.
160

Τον επόμενο μήνα, η Κοινότητα 

Πτολεμαΐδας παραχώρησε στην Ε.Α.Π. τα τετράγωνα 36, 37, 98 που ήταν 

καθορισμένο να γίνουν Σχολείο και Κήπος, για να στεγαστούν άστεγοι αστοί 

πρόσφυγες. Η φιλοσοφία της απόφασης ήταν, από τη μια μεριά, να ικανοποιηθούν 

όσοι στερούνταν οικήματος και, από την άλλη, να πυκνωθεί όσο γίνεται ταχύτερα ο 

αστικός ιστός της πόλης. Η απόφαση απεστάλη στο Υπουργείο Συγκοινωνίας για 

έγκριση και εγκρίθηκε με το Διάταγμα της 26
ης

 Ιουλίου:  

«Λαβόντες υπ’όψιν τας υπ’αριθμ. 134 και 137 αποφάσεις του Κ. Συμβουλίου 

Πτολεμαΐδας ως και την γνωμοδότησιν του Συμβουλίου του Υπουργείου εγκρίνομεν την 

τροποποίησιν ως δι’ερυθρών γραμμών εμφαίνεται εν τω σχεδιαγράμματι.» 

Αγκυλώσεις παρουσιάστηκαν με τον αρμόδιο νομομηχανικό που επέμεινε στην άρση 

της απόφασης και την ανέγερση Σχολείου και Κήπου. Το ζήτημα πέρασε από έντονες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και τηλεγραφήματα, γεγονός που δυσαρέστησε τους 

πρόσφυγες Εορδαίας και ενέτεινε την άποψη που υπήρχε για αποκεντρωμένη 

διοίκηση που δεν θα εξαρτάται, για τα τοπικά ζητήματα, από τις αποφάσεις της 

Πολιτείας.
161

 Η εξαγρίωση γενικεύτηκε, καθώς υπήρχε απογοήτευση για τη 

γενικότερη αδιαφορία που υπήρχε για την επαρχία Πτολεμαΐδας με το κλείσιμο του 

γραφείου Εποικισμού, την υποβάθμιση του Γυμνασίου, την καπνική κρίση και τις 

αβλεψίες του Ταμείου Οδοποιΐας του Νομού Κοζάνης στην κατασκευή των 

επαρχιακών δρόμων.
162

 Η Υπηρεσία Εποικισμού Θεσσαλονίκης ανήγγειλε την 

διάθεση κονδυλίων για τη στέγαση άστεγων προσφύγων σε περιοχές της επαρχίας. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, φαίνεται πως η Υπηρεσία βρέθηκε προ 

εκπλήξεως από τον μεγάλο αριθμό αστέγων στην επαρχία Εορδαίας. Παράλληλα, 

πολλοί ήταν αυτοί που διέμεναν σε ετοιμόρροπες και ανθυγιεινές τρώγλες, τις οποίες 
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είχαν αφήσει πίσω τους οι Κοϊνιάρηδες που ζούσαν στην περιοχή πριν την 

Ανταλλαγή των πληθυσμών.
163

 

 Ωστόσο, η παρουσία των 40.000 και πλέον προσφύγων που προέρχονταν από 

τη Θράκη, την Μικρά Ασία, τον Πόντο και τον Καύκασο στην επαρχία Εορδαίας, 

μετάλλαξε το παλιό τουρκοχώρι των Καϊλαρίων σε αστική πόλη, με σταθερή πρόοδο. 

Παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση των κατοίκων, και ιδιαίτερα των 

προσφύγων, το 1930 στην πόλη υπήρχαν μεγαλοπρεπείς οικοδομές, δημόσιες και 

ιδιωτικές, συνοικισμοί, δρόμοι, ρυμοτομία, ύδρευση στα στάδια της αποπεράτωσης 

και ηλεκτροφωτισμός. Οι ανάγκες της Νέας Πτολεμαΐδας απαιτούσαν την ίδρυση 

Υποκαταστήματος Τραπέζης, την προαγωγή του Γυμνασίου και τη σύναψη δανείου 

2.500.000 δραχμών, αιτήματα που διαβιβάζονταν από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, 

Χατζηευστρατίου και τον Νομικό Σύμβουλο της Κοινότητας, Ι. Κοζύρη στην 

Κυβέρνηση.
164

 Ένα άλλο καίριο ζήτημα για τον προσφυγικό κόσμο στην Εορδαία 

ήταν η έλλειψη κτιριακών εγκαταστάσεων για σχολεία. Τα διάφορα οικήματα που 

χρησιμοποιούνταν ήταν ακατάλληλα και ανθυγιεινά. Το δάνειο ύψους 375 

εκατομμυρίων δραχμών που σύναψε η Κυβέρνηση για την ανέγερση σχολικών 

κτιρίων το 1930, ώθησε τους τοπικούς άρχοντες και δημοσιογράφους να ασκήσουν 

πιέσεις στον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μιλτιάδη Σταβάρα, για τη 

διάθεση κονδυλίων προς την Πτολεμαΐδα.
165

  

 Η πρόοδος της επαρχίας θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο με την οριστική 

διανομή γαιών στους πρόσφυγες. Παρόλο που οι εργασίες είχαν ξεκινήσει, από την 

Ε.Α.Π. και από τις κρατικές υπηρεσίες που την διαδέχτηκαν φαίνεται πως οι 

καθυστερήσεις ήταν μεγάλες στην περιοχή. Μέχρι τον Μάιο του 1932, 10 χρόνια 

μετά την άφιξη των πρώτων προσφύγων, υπήρχαν κάτοικοι σε ορισμένες Κοινότητες 

της επαρχίας που δεν είχαν καταφέρει να πιστοποιήσουν νομικά την κυριότητα των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους. Όπως ήταν φυσικό, η εκκρεμότητα αυτή 

λειτουργούσε εις βάρος της παραγωγής. Οι πρόσφυγες δεν καλλιεργούσαν και δεν 

επένδυαν στη γη της Εορδαίας με τον δέοντα ζήλο, φοβούμενοι μήπως οι γαίες, με 

την οριστικοποίησή τους περάσουν στην κυριότητα άλλων.
166
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 Το ζήτημα της διανομής των γαιών υπήρξε πρόβλημα που ταλαιπώρησε 

σύσσωμο τον προσφυγικό κόσμο Εορδαίας. Η εσπευσμένη και πρόχειρη διανομή 

δημιούργησε αδικίες και τριβές μεταξύ των κατοίκων. Άλλοι βρέθηκαν με χωράφια 

καλύτερης ποιότητας και άλλοι με άγονους βοσκοτόπους. Ακόμη και χαράδρες, που 

δεν αποτελούσαν καλλιεργήσιμες γαίες, συμπεριλήφθησαν στα τετράγωνα της 

διανομής και δόθηκαν σε πρόσφυγες. Οι μετεγκαταστάσεις προσφύγων από ένα 

Συνοικισμό σε άλλο δημιουργούσαν ένα επιπλέον πρόβλημα για την οριοθέτηση της 

γης. Η έκρυθμη αυτή κατάσταση καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη αναδιανομής και 

τακτοποίησης των γαιών. Οι αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα οδήγησαν τη Γενική 

Διοίκηση Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης στη σύσταση ειδικού Συνεργείου με 

επόπτη τον Μπάρμπανο, για την οργάνωση νέας και οριστικής διανομής. 

Συγκεκριμένα, ορίστηκαν  κατά τόπους Συνεργεία για να επανεξετάσουν τη διανομή 

σε 25 Συνοικισμούς. Από αυτούς εξαιρέθηκε για άγνωστους λόγους η Κοινότητα 

Αναρράχης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς τα προβλήματα της διανομής 

ήταν εξίσου πολλά.
167

 Πάντως, τα Συνεργεία φαίνεται πως λειτουργούσαν με 

βραδύτητα είτε από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είτε από την αδιαφορία της Γενικής 

Διοίκησης, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.
168

 

 Το 1934, το πρόβλημα της στέγασης των προσφύγων εξακολουθούσε να είναι 

ένα από τα κύρια προβλήματα. Στον ίδιο βαθμό, το πρόβλημα υπήρχε στην Κοζάνη, 

παρά τη δημιουργία Αστικού Συνοικισμού. Γι’αυτό τον λόγο, η Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Νομάρχη Κοζάνης αποφάσισαν τη διάθεση 

κονδυλίων με τη μορφή της πίστωσης για την ανέγερση 25 οικημάτων στην πόλη της 

Κοζάνης και 10 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, που θα διατίθεντο σε άστεγους 

πρόσφυγες της αστικής τάξης.
169

 

 Παρά το γεγονός ότι στην επαρχία Εορδαίας ασχολούνταν κυρίως με την 

καπνοπαραγωγή και, σε δεύτερο βαθμό, με τα σιτηρά, οι Θράκες πρόσφυγες είχαν 

επιλέξει την αμπελουργία. Οι κλήροι τους, ήταν περίπου 10-15 στρέμματα στον 

καθένα, και απέδιδαν όσα χρειάζονταν για την επιβίωσή τους. Την τέχνη της 

αμπελουργίας, που χρειάζεται ειδικές γνώσεις και εμπειρία, είχαν φέρει οι Θράκες 

μαζί τους κατά την έλευσή τους μετά την Μικρασιατική καταστροφή και επιδίδονταν 

                                                           
167

 Ε.Φ., 12 Ιουνίου 1932, Δια την Γεν. Δι/σιν Γεωργίας Εποικ/μου Μακεδονίας – Θράκης, σ. 1 
168

 Ε.Φ., 3 Ιουλίου 1932, Δια την οριστική διανομήν, σ. 1 
169

 Ε.Φ., 22 Ιουλίου 1934, Η στέγασις των αστέγων προσφύγων, σ. 4 



 

102 
 

μαζικά στη φροντίδα των αμπελιών. Το επίσημο κράτος δεν είχε καμία υποδομή για 

την βελτίωση της αμπελουργίας στην περιοχή, αλλά οι ξεχωριστές καλλιέργειες 

έγιναν από την ιδιωτική πρωτοβουλία και το μεράκι των Θρακών προσφύγων.
170

 

3.4.Η σωματειακή οργάνωση 

3.4.1. Στην Κοζάνη 

Οι πρόσφυγες γρήγορα οργανώθηκαν σε συλλόγους και σωματεία για την 

προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους. Ένας σύλλογος με απήχηση 

ήταν στην πόλη της Κοζάνης, η «Ελπίς». Ο Σύνδεσμος Προσφύγων έλαβε μέρος στη 

συνεδρίαση για την απόφαση της ίδρυσης Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού στην 

Κοζάνη στις 10 Αυγούστου 1924, ευχαριστώντας όλους όσοι αγκάλιασαν αυτή την 

ιδέα, δια μέσου του αντιπροσώπου τους, Χρ. Παναγιωτίδη. 
171

 

 Προεξέχοντα ρόλο στις πιέσεις για την ίδρυση αστικού προσφυγικού 

συνοικισμού στην Κοζάνη έπαιξε και ο Παμπροσφυγικός Σύλλογος Κοζάνης. Σε 

επίσκεψη του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας Θράκης, φαίνεται πως στο δείπνο που 

παρατέθηκε, ενεργό ρόλο, μεταξύ άλλων, είχε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, 

Μ. Πολυχρονίου. Τόνισε την ανάγκη της ίδρυσης συνοικισμού με αστικά 

χαρακτηριστικά ως προϋπόθεση για την αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων και την 

ανάπτυξη της πόλης της Κοζάνης. Παράλληλα, φαίνεται πως ο Γενικός Διοικητής 

Μακεδονίας Θράκης, Ι. Καναβού, λάμβανε πλήρη εμπιστοσύνη από τον 

Παμπροσφυγικό Σύλλογο για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων
172

: 

«Ο Γενικός Γραμματεύς του Παμπροσφυγικού Συλλόγου κ. Πολυχρονίου υπέβαλε 

υπόμνημα επί των προσφυγικών ζητημάτων της περιφερείας και εξέθεσε την ανάγκην 

της επισπεύσεως ανεγέρσεως του αστικού προσφυγικού συνοικισμού Κοζάνης. Ο κ. 

Καναβός μετά προσοχής ήκουε πάντα τα προσφυγικά ζητήματα και υπεσχέθη να 

ενεργήση τα δέοντα και ιδίως όσον αφορά τον αστικόν συνοικισμόν Κοζάνης.» 

 Ο προσφυγικός σύνδεσμος Κοζάνης φαίνεται να έχει οργανωθεί για έντονες 

πιέσεις για την ίδρυση αστικού συνοικισμού τον Μάιο του 1925. Προσπαθεί να 

εξαντλήσει όλα τα ηθικά μέσα, υποστηριζόμενος και από τον τοπικό Τύπο. Ο 
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προσφυγικός σύνδεσμος υποστηρίζει ότι υπάρχει ο κίνδυνος παρέλευσης της 

καλοκαιρινής περιόδου και της εξάντλησης των οικονομικών πόρων από το 

προσφυγικό δάνειο. Επομένως, πιέζουν για να να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα, 

χωρίς περαιτέρω αργοπορίες.
173

 

 Οι πρόσφυγες, έχοντας μια συλλογική συνείδηση για την επίλυση των 

προβλημάτων τους, οργάνωναν συνέδρια, που συζητούσαν τα κοινά τους 

προβλήματα. Ένα έκτακτο προσφυγικό συνέδριο περατώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 

του 1925, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού 

Προσφυγικού Συνδέσμου στο κατάστημα του Προσφυγικού Συνδέσμου Κοζάνης. 

Ορίστηκε να παραστούν τρεις αντιπρόσωποι από κάθε κοινότητα, που θα επιλεχθούν 

από τα μέλη του κάθε Συλλόγου και άλλα τρία μέλη επιλεγμένα από τον πρόεδρο 

κάθε προσφυγικής κοινότητας.
174

 

Θέματα του Συνεδρίου 

Αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων 

Αστική και επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων 

Συνεταιρική οργάνωση των προσφύγων 

Μέτρα για την βελτίωση της θέσης των προσφύγων 

Συγκρότηση ομοσπονδίας προσφύγων από τις προσφυγικές οργανώσεις Δυτικής 

Μακεδονίας 

 Η τελευταία θεματική του Προσφυγικού Συνεδρίου αποτελεί χαρακτηριστική 

της συλλογικότητας των προσφύγων. Είναι μαζική η απαίτηση για τη σύσταση 

ευρύτερων σωματειακών οργανώσεων. Οι οργανώσεις αυτές επιδιώκουν την 

αντιπροσώπευση των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής. 

 Η διεκδίκηση των απαιτήσεων των προσφύγων από τους Συλλόγους φαίνεται 

και με την δημοσίευση της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 

μετακίνηση του Μητροπολίτη Ιωακείμ από την Μητρόπολη Κοζάνης στην 
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Αυστραλία. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Ιδιαίτερα, ο Κεντρικός 

Σύνδεσμος Προσφύγων Κοζάνης «Ελπίς», μέσω του προέδρου του, Δημήτριου 

Χατζηγιαχσίδη σπεύδει να τηλεγραφήσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την 

Κυβέρνηση και τον τοπικό Τύπο, για να εκφράσει τις διαμαρτυρίες του. Στηρίζει τον 

Μητροπολίτη Ιωακείμ, εξαίρει το έργο του για την προστασία των προσφύγων και 

τονίζει ότι το γεγονός πως ο ίδιος ο Μητροπολίτης ήταν πρόσφυγας, δίνει ελπίδες και 

παρηγοριά στους υπόλοιπους. Στις γραπτές αυτές διαμαρτυρίες προσυπογράφουν και 

78 αντιπρόσωποι προσφυγικών χωριών, αντιτιθέμενοι στην απόφαση του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου
175

: 

«Ο προσφυγικός κόσμος ανάστατος επί τη τιμητική μεν προαγωγή του Μητροπολίτου 

μας, αλλά θανασίωμ στερήσει ιεράρχου πρόσφυγος, οιωνεί παρηγορίας και ελπίδος 

αυτού, έσπευσεν αμέσως δια του Κεντρικού Συλλόγου του όχι μόνον να διαμαρτυρηθή 

δια την μετάθεσιν, αλλά και να διατυπώση αξίωσιν του προσφυγικού κόσμου 

απαρτίζοντος τα 3/5 της επαρχίας Κοζάνης όπως οριστικώς ματαιωθή η μετάθεσις 

θεωρών αναγκαιοτάτην την παραμονήν του Μητροπολίτου μας.» 

 Η αντιπροσφυγική στάση ορισμένων κρατικών υπαλλήλων πάντοτε 

συναντούσε τις οργανωμένες διαμαρτυρίες των προσφύγων. Στις 7 Ιουλίου του 1928 

οι οργανώσεις και τα σωματεία των προσφύγων της Κοζάνης απέστειλαν κοινό 

έγγραφο, για να ζητήσουν την αποπομπή του Ιωάννη Τάνη από τη θέση του 

Διευθυντή του Γραφείου Εποικισμού Κοζάνης. Όπως αναφέρεται, ο Ι. Τάνης, που 

βρισκόταν 1 χρόνο σε αυτή τη θέση, δεν ήταν επιστάμενος των προσφυγικών 

ζητημάτων και δεν μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοια θέση ευθύνης. Επίσης, σε 

επίσημή του έκθεση, μίλησε υποτιμητικά για τον προσφυγικό κόσμο, 

χαρακτηρίζοντάς τον «στοιχείον πονηρόν» και χρησιμοποιώντας εναντίον του 

απρεπείς εκφράσεις. Οι οργανώσεις και τα σωματεία σύσσωμα ζήτησαν την άμεση 

απομάκρυνσή του, θεωρώντας οποιαδήποτε βραδύτητα ως αδιαφορία και 

περιφρόνηση προς τις κοινότητες των προσφύγων.
176

 

 Τον Μάιο του 1931 πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Συλλόγου 

Ποντίων της περιφέρειας Κοζάνης στην αίθουσα του Δημαρχείου για την εκλογή του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσέλευση κυμάνθηκε γύρω στα 250 άτομα, που 
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ήρθαν στο δημαρχιακό μέγαρο, να αποφανθούν για τους νέους προεδρεύοντες του 

Συλλόγου. Μεγαλειώδη καμπάνια ανέπτυξε ο έμπορος Ι. Ηλιάδης, ο οποίος δαπάνησε 

μεγάλα ποσά για την προώθηση της υποψηφιότητάς του σε όλους τους ποντιακούς 

συνοικισμούς. Ο Ηλιάδης κατόρθωσε να βγει νικητής στις εκλογές του Συλλόγου, 

συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε κατά την 

ψηφοφορία, ο εν λόγω υποψήφιος συγκέντρωσε πολλούς ψηφοφόρους που δεν είχαν 

ποντιακή καταγωγή. Χαρακτηριστικά, ψήφισαν πάνω από 100 πρόσφυγες του Αδά 

Παζάρ, που ήταν περιοχή της Νικομήδειας, στη Μικρά Ασία. Άλλωστε, αυτοί οι 

ψηφοφόροι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Συλλόγου των Ποντίων. Οι 

διαμαρτυρίες και η ένσταση που υποβλήθηκε, έκριναν άκυρη την εκλογή του Ηλιάδη  

και η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, αμαυρώνοντας τις προσπάθειες των 

προσφύγων για σωματειακή οργάνωση.
177

 

 

3.4.2. Στην Πτολεμαΐδα 

 Όπως, παραδίδεται από τη συνέντευξη του Διευθυντή Εποικισμού Δυτικής 

Μακεδονίας, Σωτήρη Πετρόπουλο, στην εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας», στην 

κωμόπολη των Καϊλαρίων έχουν ιδρυθεί τέσσερις προσφυγικοί σύλλογοι. Οι 

σύλλογοι αυτοί, απευθυνόμενοι στην Προσφυγική Συνομοσπονδία κατήγγειλαν την 

σύμβαση του εργολάβου Σαλούστρου  για παραχώρηση τούβλων στους πρόσφυγες. 

Απαντήσεις για τις διαμαρτυρίες έδωσε ο Διευθυντής Εποικισμού δικαιώνοντας τις 

ενέργειες του εργολάβου, αναφέροντας στοιχεία που κατέδειξαν ότι εργάστηκε κατά 

τις προϋποθέσεις της υπογραφείσας συμφωνίας. Το γεγονός αυτό φανερώνει την 

ενότητα των συλλόγων απέναντι σε προσφυγικά ζητήματα στην περιοχή των 

Καϊλαρίων
178

: 

«Εις τον ημερήσιον τύπον Θεσσαλονίκης πλην της Μακεδονίας την 19
ην

 τρέχοντος είδε 

το φως έκκλησις προς την Προσφυγιλήν Συνομοσπονδίαν και το κοινόν, των τεσσάρων 

προσφυγικών συλλόγων της κωμοπόλεως Καϊλαρίων, σχετικώς με ορμαθόν 

καταγγελλομένων καταχρήσεων και ασχημιών διαπραττομενων υπό τξς Εποικιστικής 

Υπηρεσίας εις βάρος των προσφύγων. Απευθυνόμεθα προς Υμάς, κ. Διευθυντά, 

επικαλούμενοι όχι τον περί τύπου νόμον, αλλά την ειλικρινή Υμών επιθυμίαν όπως εις 
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την επικρατούσαν σήμερον σύγχισιν εξ αφορμής των ατυχών εποικιστικών γεγονότων 

Θες/νικης, ανεύρητε ευκόλως την αλήθειαν και αποδώσητε εν προκειμένω το δίκαιον 

εις υπαλλήλους, οίτινες εις το ενεργητικόν των, το ολιγώτερον, έχουν να επιδείξουν 

μίαν άσπιλον λευκότητα.» 

 Η έλευση των προσφύγων στην επαρχία Καϊλαρίων δημιούργησε την ανάγκη 

νέων δημοσίων έργων, για να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Ένα από αυτά 

υπήρξε η κατασκευή του Υδραγωγείου Πτολεμαΐδας, για να βελτιώσει τις αρδευτικές 

ανάγκες των κατοίκων. Η απόφαση για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, η 

οποία δόθηκε στον μηχανικό της Υπηρεσίας Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας 

Στέφανο Βαμβακά, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας», 

περιλαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη όλων των κοινωνικών ομάδων και σωματείων 

της πόλης
179

: 

Υπογεγραμμένοι στο κοινοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας στις 29-4-1928 

Βασίλειος Χατζηευστρατίου Πρόεδρος της Κοινότητος Πτολεμαΐδος 

και αρχηγός ομάδος προσφύγων Γισιλή 

Τσιφλίκ 

Θεόδωρος Μάτσκογλου Αρχηγός ομάδος προσφύγων Θρακών 

Ξενοφών Αϊδινλής Αρχηγός ομάδος προσφύγων 

Περγαμηνών 

Δημήτριος Σιδηρόπουλος Αρχηγός ομάδος προσφύγων Νέου 

Συνοικισμού Καυκασίων 

Ιωάννης Τογρίδης Αρχηγός ομάδος προσφύγων Άνω 

Συνοικισμού Καυκασίων και Κοινοτικός 

Σύμβουλος  
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Αγαθάγγελος Παραστατίδης Αρχηγός ομάδος Ενώσεως Καυκασίων 

Ιωάννης Λίττας Αρχηγός ομάδος προσφύγων 

Μικρασιατών 

Μιχαήλ Δασκαλόπουλος Αρχηγός ομάδος σηροτρόφων 

Γεώργιος Καλαϊντόπουλος Αρχηγός ομάδος σηροτρόφων 

Ηλίας Κοτζάμπασης Αρχηγός ομάδος προσφύγων 

Περκτολιτών και Κοινοτικός Σύμβουλος 

Φίλιππος Καραφουλίδης Αρχηγός ομάδος προσφύγων Ποντίων 

Αλέξανδρος Παρθενόπουλος Αρχηγός ομάδος Ποντίων 

Αλέξανδρος Στεργίου Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Γεώργιος Δημητριάδης Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Θεόκλητος Χονδροματίδης Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Ηλίας Δουλκερίδης Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Νικόλαος Τσικουλίδης Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Ιωάννης Πετρόπουλος Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Ισαάκ Κεκλίδης Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Ιωάννης Παντελείου Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 
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Ηλίας Χατζησάββας Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Μιλτιάδης Γιάσογλου Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

Σωκράτης Καλαϊτζόπουλος Κοινοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδος 

 Οι αρχηγοί των ομάδων και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκτός από την ομόφωνη 

παραχώρηση της εκτέλεσης του έργου στον Στέφανο Βαμβακά, αποφάσισαν να 

προσκομίσουν δανειστικούς τίτλους στην Εποικιστική Υπηρεσία, για να χρεωθούν 

συνολική δαπάνη του έργου. Αυτή η σύγκλιση απόψεων για την κατασκευή του 

έργου φανερώνει την ομόνοια που επικράτησε ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες σε 

κοινά τοπικά ζητήματα, για την πρόοδο στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
180

 

3.4.3. Στα χωριά 

Στα χωριά του Νομού Κοζάνης, τα οποία ήταν κατεξοχήν αγροτικά, η 

συνδρομή των Γραφείων Εποικισμού ήταν επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό συνέτεινε το 

γεγονός ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα χωριά δεν είχαν 

καμία σχέση με την καλλιέργεια γης στις πατρίδες τους, αλλά με τον πρόχειρο 

καταμερισμό που έγινε, εγκαταστάθηκαν εκεί. Γι’ αυτούς τους λόγους, η ενδεχόμενη 

αδιαφορία των κρατικών υπηρεσιών ή της Πολιτείας, έβρισκε τους πρόσφυγες 

ενωμένους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Τον Οκτώβριο του 1928 

οι κάτοικοι της Κοινότητας Καλονερίου της Επαρχίας Ανασελίτσης διοργάνωσαν 

μαζικό συλλαλητήριο, για να παραπονεθούν για την εγκατάλειψη του χωριού τους 

από την Εποικιστική Υπηρεσία. Το 1928 υπήρξε χρονιά καταστροφική για τους 

αγρότες εξαιτίας της ανομβρίας. Η Τράπεζα της Κοζάνης ασκούσε πιέσεις στους 

κατοίκους του χωριού για την αποπληρωμή των χρεών τους. Η έναρξη των εργασιών 

για τη σπορά βρήκε τους πρόσφυγες χωρίς σπόρο και τα Γραφεία Εποικισμού να 

αδιαφορούν πλήρως. Πέραν των συλλαλητηρίων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, 

Ιωάννης Τζίτζιφας, ο εκπρόσωπος της προσφυγικής κοινότητας, Ευστράτιος 

Περγάμαλος, και ο εκπρόσωπος του Γεωργικού Συνεταιρισμού, Πέτρος Βούρος μαζί 

με άλλα σωματεία της Κοινότητας απέστειλαν δημόσια γραπτή επιστολή στον 
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πρωθυπουργό της Ελλάδος, Ελευθέριο Βενιζέλο, για να επιληφθεί της δύσκολης 

κατάστασης
181

: 

«Σήμερον την 14
ην

 Οκτωβρίου ημέραν Κυριακήν του έτους 1928, σύμπας ο λαός της 

Κοινότητος Καλονερίου της Επαρχίας Ανασελίτσης του Νομού Κοζάνης συνήλθεν εις 

συλλαλητήριον ίνα διαμαρτυρηθή δια την εγκατάλειψιν του χωρίου μας από τον 

Εποικισμόν εις όλας εν γένει τας ανάγκας του και τας πλέον επειγούσας. – Τούτο δεν 

συμβαίνει μόνον εφέτος, αλλά αφ’ ότου μας έρριψεν η μοίρα εις την προσφυγιά και 

εγκατεστάθημεν ως γεωργοί.» 

3.5.Οι στάσεις απέναντι στους πρόσφυγες 

3.5.1. Οι γηγενείς απέναντι στους πρόσφυγες 

Για την περίθαλψη των προσφύγων, σύντομα κινητοποιήθηκαν σύλλογοι, 

όπως η «Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών Κοζάνης», αλλά και μεμονωμένα 

πολίτες, οι οποίοι παρείχαν χρήματα από το υστέρημά τους. Σε ευχαριστήριο 

σημείωμα της Αδελφότητος, αναφέρονται οι χρηματικές καταβολές του 

Σεβασμιωτάτου κ. Φώτιου (500 δραχμές) και της Ευθυμίας Μπιρέτα (200 

δραχμές).
182

 Η επιτροπή που ιδρύθηκε στην Κοζάνη από τη Γενική Διοίκηση έκανε 

έκκληση στους Κοζανίτες ιδιώτες να συνδράμουν με χρηματικές εισφορές προς τους 

πρόσφυγες. Η συνδρομή ορίστηκε να είναι είτε εφάπαξ είτε μηνιαία και είχε μεγάλη 

απήχηση, με μικρές εξαιρέσεις. Παρακάτω δημοσιεύονται τα ονόματα των πολιτών 

που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης: 

Χρηματικός έρανος Κοζανιτών υπέρ των προσφύγων
183

 

 Εφάπαξ(δραχμές) Μηνιαία Συνδρομή(δραχμές) 

Ευ. Κυργιαζής  50 

Μιλτιάδης Τζώνης  100 
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Λ.Ν. Μπλιούρας 400 100 

Γ. Εμ. Μάνος 250 50 

Γ. Βρέλλας 200 100 

Ευ. Χριστοδούλου  50 

Θ. Κ. Γκορτσούλης  100 

Θρ. Μάλλης  50 

Κ. Μ. Παπ/τίνου 500 100 

Ιω. Γ. Γκουντιός 200 50 

Αδ. Ι. Ραπτούλη 100 50 

Αδελ. Γ. Δελιαλή 100 100 

Κ.Δ. Δρίζης  500 

Αδελ. Κ. Βλιούρα 500 100 

Κων. Ηλ. Βαμβακάς 600 100 

Γ.Μ. Παπ/τίνου 500 100 

Θωμάς Δ. Χασάπης 250 100 

Κ. Α. Χαλκιάς 250 100 
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Νικ. Δακής 100 25 

Θ.Σ. Παπαδέλης 250 100 

Αδ. Γκορεσούλης 500 150 

Τριαντ. Μεσημέρης 50 25 

Ιω. Α. Χαλκιάς 250 100 

Δ. Τριανταφύλλου 100 100 

Στεφ. Μ. Παπ/τίνου 200 100 

Θεοδ. Κωτούλας 100 50 

Γ. Κουμπαρούσος 

Ιατρός 

100 100 

Νικ. Μουμουζιάς 50  

Γ. Ζωγράφος Ιατρός 200 100 

Αλ. Ι. Κατσικάς 50 25 

Θωμάς Γ. Τσιωμής 50 25 

Μιχ. Ζωγράφος 50 25 

Χρήστος Βαλταδώρος 150 50 

Γ.Ν. Χατζιανδρέας 300 300 
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Αστέριος Τέρπου 100 50 

Κ. Τσιτσελίκης 100 50 

Δημ. Συλλόπουλος 100 50 

Ν. Ρεπανάς ιατρός 50 10 

Ν. Γκιουλέκας 100 50 

Δ. Σ. Γκορτσούλης 100 50 

Αργ. Τσουμής 100 25 

Αδελ. Ν. Παπαδέλη 100 50 

Ιω. Ν. Γκέκας 100 50 

Β. Μούτσιανος 200 100 

Γ. Τρι/φύλλου Ί Καραγ. 100 100 

Εμ. Στεργίου 50 25 

Ιω. Τσοπότης 100 25 

Δαρδούφος 50 25 

Βασ. Γκέμπας  50 10 

Κων. Γ. Ρακάς 300 150 
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Νικ. Στεργίου 100 25 

Ν. Κανδύλης 100 50 

Τακ. Καλαντζόπουλος 200 100 

Αθ. Ι. Κατσικάς 50 25 

Αστ. Παπαργυρούδης 100 50 

Δημ. Δ. Γκέρτσος 100 50 

Αλεξ. Γκιουλέκας 50 25 

Νικολ. Κολάνδρου 100 50 

Ιωαν. Γκουντιός 100 25 

Αντ. Δ. Πατίκας 20 10 

Γεώρ. Ν. Γκέκας 25 15 

Χρήστος Δακής 50 25 

Αδελφοί Ν. Τσιόρα 50 25 

Λάζαρος Κουτλής 50 25 

Ι. Γκατζογιάννης 100 25 

Κ. Στογιάννης 50  
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Ραβέτος Έτορα 50  

Παν. Ιωακειμίδης 50  

Ρόσσος Φλορίνο 50  

Οδυσσεύς Καρκαλάς 50  

Κων. Κατσιμακλάς 25  

Γεώργ. Σέρβος 25  

Ιω. Γκίκας 25  

Ιω. Παπαδημητρίου 25  

Θεόδ. Σιόγκας 50 25 

Κώστας Γκρίμπας   

Αλέξανδρος Τζώνης 100  

Τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κοζάνης ετοιμάζουν συσσίτιο για 

όσους πρόσφυγες εγκαθίστανται προσωρινά στην Κοζάνη. Επίσης, η τοπική 

εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας» κάνει δημόσια έκκληση για την συγκέντρωση του 

ποσού των 10.000 δραχμών, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση 

ορφανοτροφείου για τα ορφανά προσφυγόπουλα. Γενναίες εισφορές έγιναν σε αρχικό 

στάδιο από τους Ιωάννη Οικονόμου και Ιωάννη Καστέλη(δραχμές 50), αλλά και από 

τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄τάξης του Γυμνασίου Κοζάνης, συγκεντρώνοντας 

συνολικά το ποσό των 3830 δραχμων.
184

 Στα Γρεβενά συγκεντρώθηκαν 300.000 

δραχμές, 60.000 οκάδες σιταριού, 300 βελέντζες, 200 παπλώματα, 320 οικήματα για 
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την περίθαλψη των προσφύγων, με αντίστοιχες ενέργειες στα Σέρβια και την επαρχία 

Ανασελίτσης.  

Και, ενώ ο αριθμός των οικογενειών που έχει μέχρι αυτή τη χρονική περίοδο 

προσέλθει στον Νομό Κοζάνης είναι γύρω στις 15.000 οικογένειες, υπάρχουν 

επιτήδειοι, οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες αρχών και 

ιδιωτών για την προστασία των άρτι αφιχθέντων προσφύγων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί την εποχή αυτή, στην επαρχία Καϊλαρίων, ένας καλόγερος, ο 

ηγούμενος Τσαρουσίνου, ο οποίος δείχνει αντιπροσφυγικό μένος υποχρεώνοντας τις 

εγκαταστημένες οικογένειες να φύγουν.
185

 Μάλιστα, διορίστηκε και πρόεδρος της 

Επιτροπής Προσφύγων, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 

και με ηγούμενο της Μονής Σισανίου, ο οποίος πούλησε τα σιτηρά με την τιμή των 

50 δραχμών το κιλό, για να μην απομείνει ψωμί για τους πρόσφυγες που 

εγκαταστάθηκαν εκεί. Τις πράξεις αυτές, όπως καταγγέλλεται στον τοπικό Τύπο, 

συμμερίζεται και η Μητρόπολη Σιαστίστης.
186

 

Η Συνθήκη της Λωζάνης, που όριζε αμοιβαίες ανταλλαγές πληθυσμών, 

προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και συλλαλητήρια. Συγκεκριμένα, στις 22 Ιανουαρίου 

1923 οι Έλληνες Πρόσφυγες, Αρμένιοι, Κιρκάσιοι, Λιβαντίνοι και Τούρκοι στην 

επαρχία Καϊλαρίων διαμαρτυρήθηκαν συλλογικά και αποφάσισαν δια βοής να 

δηλώσουν την αντίρρησή τους στις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης της Λωζάνης. 

Πίστευαν πως η εγκατάλειψη των πατρογονικών εστιών από τους Έλληνες της 

Ανατολίας θα αποτελούσε πλήγμα για την Ελλάδα. Ακόμη, θεωρούσαν πως το 

ελληνικό κράτος δεν ήταν έτοιμο να απορροφήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό 

προσφύγων, φοβούμενοι ενδεχομένως και τις αρνητικές στάσεις μερίδας των 

γηγενών. Γι’ αυτόν τον λόγο, έκαναν έκκληση για την άμεση επάνοδο των 

προσφύγων στις εστίες τους με την στήριξη των Μεγάλων Συμμαχικών Δυνάμεων. 
187

 

Στις 15 Ιανουαρίου 1923, στην εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας», 

δημοσιοποιείται ότι, παρά την αμέριστη αλληλεγγύη που δείχνουν οι περισσότεροι 

γηγενείς, υπάρχουν σε ορισμένες υπηρεσίες, πρόσωπα που προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν την ανέχεια των προσφύγων ή αδιαφορούν. Αν και η περίθαλψη των 

προσφύγων έχει οριστεί ως κρατική ανάγκη από το Υπουργείο Περιθάλψεως,  
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καταγγέλλεται πως αρκετοί αστυνομικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την 

εγκατάσταση τους. Συγκεκριμένα, στην επαρχία Καϊλαρίων, ορισμένοι υπάλληλοι δεν 

έχουν καμία διάθεση να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, αλλά, αντιθέτως, επιθυμούν να 

τους εκδιώξουν, για να ικανοποιήσουν τους εφέντηδες και τους μπέηδες της περιοχής. 

Ανάλογες καταστάσεις  συμβαίνουν και στην επαρχία των Γρεβενών.
188

 

 Στις 16 Σεπτεμβρίου 1923 δημοσιοποιείται στις τοπικές εφημερίδες η 

αναφορά του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων προς τον Προϊστάμενο του Εποικισμού 

Τσιώμη, η οποία απαιτεί την άμεση απομάκρυνση των εγκατεστημένων, μέσα στα 

Σέρβια, Ποντίων προς τα γύρω χωριά. Όπως υποστηρίζουν, η πόλη τους, από την 

άφιξη των προσφύγων, βρίσκεται σε πλουτοπαραγωγική παρακμή, χαρακτηρίζοντας 

τους ως μάστιγα για τον τόπο τους: 

«Μετά λύπης μου- προσέθηκεν, ο κ. Ιωσανίδης, ανέγνωσα εν τω Γραφείω του ρέκτου 

Προϊσταμένου του Εποικισμού κ. Τσιώμη αναφοράν του Εμπορ. Συλλόγου Σερβίων 

αιτούντων την αποκέντρωσιν εις πλησιόχωρα των εν τη πόλει των αποκατεστημένων 

Ποντίων, διατεινομένων εν αυτή ότι φθίνει η πόλης των πλουτοπαραγωγικώς από της 

εποχής της αποκαταστάσεως των ριπαρών και οπισθοδρομικών τούτων ατόμων!»
189

 

 Η αναγγελία της ίδρυσης Προσφυγικού Συνοικισμού στην Κοζάνη έγειρε 

ποικίλες αντιδράσεις ανάμεσα στις τάξεις των γηγενών κατοίκων. Αξιοσημείωτο είναι 

πως οι περισσότερες από τις αντιδράσεις για την ίδρυση του Συνοικισμού 

προέρχονταν από ανθρώπους του πνεύματος. Κύριος επικεφαλής των διαφωνιών 

αυτών υπήρξε ο φαρμακοποιός Κουπαρούσος, όπως απεικονίζεται γλαφυρά στις 

δηλώσεις του στη σύσκεψη υπό την προεδρία του Νομάρχη: 

«πρέπει να αποκρουσθή πάσει θυσία η εγκατάστασις προσφυγικού Συνοικισμού και ότι 

εν ανάγκη δι’ ενόπλου συλλαλητηρίου να αποκλεισθή η ιδέα αύτη και εν ανάγκη 

υποστηρίζοντας την ιδέαν αυτήν να πέσουν και δέκα πολίται δια να ζήσουν ανέτως οι 

λοιποί.»
190

 

 Την έντονη αντίδρασή του προς την έλευση των προσφύγων συνεχίζει ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Κοζάνης , Κουπαρούσος. Καταγγέλλει τους 

πρόσφυγες, γιατί υποσκάπτουν τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων της Κοζάνης, με 
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την απαίτηση γαιών και συνεχίζει να κινδυνολογεί. Η οργή και η στάση του 

καταδεικνύεται και στο παρακάτω απόσπασμα, που αποτελεί μέρος του 

τηλεγραφήματος που διαβίβασε στην Αθήνα και τους πληρεξουσίους του
191

: 

«Σύνδεσμος Φιλελευθέρων Κοζάνης κατ’ εντολήν και λοιπών Φιλελευθέρων 

οργανώσεων Νομού!! Ποιείται έκλησιν προς σύμπτυξιν ομάδος γηγενών πληρεξουσίων 

και υποστήριξης περιουσίας μας εκ μέρους ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ! Εμφύλιος Σπαραγμός 

επίκειται! Και διότι εποικισμός μετεβληθείς εις κράτος εν κράτει και εν στρέμμα ακόμη 

γης μεροληπτών υπέρ προσφύγων εκδίδει ερεθιστικάς διαταγάς… Προς θεού σώσατε 

μας, κινδυνεύομεν ίνα χάσωμεν περιουσίας, ας οι Τούρκοι ακόμη εσεβάσθησαν! 

Κινδυνεύομεν μεταβληθώμεν ημείς ήδη εις πρόσφυγας.» 

 Οι πρόσφυγες είχαν τη στήριξη και επιφανών γηγενών κατοίκων της πόλης 

της Κοζάνης, όπως ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος. Σε δημόσιες 

τοποθετήσεις του, τονίζει την ανάγκη της απαλλοτρίωσης των μεγάλων τσιφλικιών. Ο 

γνωστός δικηγόρος καταγγέλλει πως πολλοί πρόσφυγες δεν έχουν λάβει εκτάσεις γης, 

αν και είναι οι φυσικοί δικαιούχοι των εκτάσεων που άφησαν πίσω τους οι 

ανταλλάξιμοι Μουσουλμάνοι. Μεγάλοι κλήροι καλλιεργήσιμων γαιών έχουν 

συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων γηγενών και ο Πανταζόπουλος υποστηρίζει στο 

δημόσιο βήμα την ανάγκη αναδιανομής των γαιών σε πρόσφυγες ή άλλες κοινωνικές 

ομάδες, με την παρέμβαση της Κυβέρνησης Πάγκαλου.
192

 Τις ίδιες απόψεις για την 

απαλλοτρίωση των τσιφλικιών δημοσιεύει ο Κ. Πανταζόπουλος και τον Ιούλιο του 

1926. Αναφέρει πάντως πως έχουν συντελεστεί κάποιες πρόοδοι με την διανομή 

γαιών σε αγρότες πρόσφυγες από την Υπηρεσία Εποικισμού.
193

 

 

3.5.2. Οι διενέξεις των προσφύγων μεταξύ τους 

Η συμβίωση κάτω από δύσκολες συνθήκες έφερνε πολλές φορές, και τους 

ίδιους τους πρόσφυγες σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κάτι ανάλογο αναφέρεται και 

στην εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας», αφού φαίνεται πως έχουν ξεσπάσει διενέξεις 

στην επαρχία Ανασελίτσης σχετικά με τον διορισμό της αντίστοιχης προσφυγικής 

επιτροπής. Το Υπουργείο με σαφείς διαταγές, υποχρεώνει στις προσφυγικές 
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οργανώσεις να υποδεικνύουν επιτροπές, που να γνωρίζουν τα προβλήματά τους και 

να μην λαμβάνονται θέσεις αυταρχικά και με ύποπτες διαδικασίες
194

: 

«Ρηταί διαταγαί του Υπουργείου επιτάσσουν, όπως αι απανταχού προσφυγικαί 

επιτροπαί υποδεικνύονται υπό των προσφυγικών οργανώσεων, αίτινες υποτίθεται ότι 

είναι θέσιν να γνωρίζωσι πρόσωπα και πράγματα: Δυστυχώς ως πληροφορούμεθα εις 

την εκείθεν του ποταμού Ανασελίτσαν διορίζονται αυταρχικώς και τοιουτοτρόπως 

δημιουργούνται μίση και διαιρέσεις μεταξύ των ατύχων αδελφών μας.» 

Ανάλογα περιστατικά φαίνεται πως σημειώνονται και στις γενικές 

συνελεύσεις των προσφύγων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον τοπικό Τύπο η 

κατάσταση που επικράτησε στη συνέλευση της 16
ης

 Μαΐου. Σε συζητήσεις επί των 

προσφυγικών θεμάτων παρουσιάζονται ορισμένοι που προσανατολίζονται να 

δημιουργούν διενέξεις μεταξύ των προσφύγων, για να προτάσσουν τα ατομικά τους 

συμφέροντα. Τα δημοσιεύματα, μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης, κάνουν λόγο 

για συστηματικές ενέργειες μέσα στις τάξεις των προσφύγων που δημιουργούν τις 

εντάσεις μεταξύ τους
195

: 

«Θλιβεράν εικόνα της υπούλως και συστηματικώς επιδιωκομένης διασπάσεως του 

προσφυγικού κόσμου επαρουσίασε η γενική συνέλευσις της παρελθούσης Κυριακής. Οι 

πρόσφυγες οφείλουν να κατανοήσουν και να μη παρασύρονται υπό επιτηδείων ότι 

μόνον εν τη ενώσει έγκειται το συμφέρον των. Οι τας διαιρέσεις δημιουργούντες 

επιδιώκουν ατομικά συμφέροντα αδιαφορούντες τα γενικά.» 

Τον Αύγουστο του 1925 ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες για τη 

συμπεριφορά δέκα προτεσταντικών προσφυγικών οικογενειών.  Στην περιοχή 

Καλμπουτζιλάρ, σημειώθηκαν επεισόδια, καθώς οι οικογένειες αυτές είχαν μια 

περιφρονητική στάση απέναντι στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία, φτάνοντας σε 

σημεία προπαγανδισμού. Μάλιστα, έγινε έκκληση να μεταφερθούν σε άλλο 

συνοικισμό, ξεχωριστά από τους ορθόδοξους πρόσφυγες, για την αποφυγή 

επεισοδίων
196

. 

Η προχειρότητα με την οποία έγινε ο καταμερισμός των προσφύγων, σε 

συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό που συνέρευσε στη Δυτική Μακεδονία υπήρξαν οι 
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αιτίες για συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές φυλετικές ομάδες. Παρά το γεγονός 

ότι θα ήταν λογικότερο να εγκατασταθούν οι Θρακιώτες σε πεδινά μέρη, οι Πόντιοι 

σε ορεινά, οι Τουρκόφωνοι από τη Σαμψούντα σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και οι 

Μικρασιάτες σε γεωργοδενδροκομικές περιοχές, όπως ήταν και στις πατρίδες τους, ο 

καταμερισμός τους έγινε χωρίς τέτοια κριτήρια, ώστε η Δυτική Μακεδονία θύμιζε 

Βαβέλ. Τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα έφερναν σε αντεκδικήσεις και 

διενέξεις τους πρόσφυγες που απορροφούνταν σε αυτά. Στο μυαλό κάθε πρόσφυγα 

υπήρχε η ιδέα της μετακινήσεως από τον τόπο εγκατάστασης, για τη συνάντηση των 

συμπατριωτών του
197

: 

«Διότι καίτοι είναι πανελληνίως γνωστόν το τοπικιστικόν ελάττωμα του Ρωμηού και η 

μεγίστη εις ήθη και έθιμα και ιδιοσυγκρασίαν διαφορά των κατά περιφερείας Ελλήνων 

δεν ελήφθη ουδεμία φροντίς όπως αναλόγως της προελεύσεως των προσφύγων να γίνη 

και η εγκατάστασις αυτών. Οι Θράκες έπρεπε να εγκατασταθώσιν ομαδικώς εις βαριά 

πεδινά μέρη, οι Πόντιοι εις ορινά, οι εκ Σαμψούντος Τουρκόφωνοι εις ριζά 

καπνοπαραγωγικά, οι Μικρασιάται εις μικρά γεωργοδενδροκομικά, ούτως ώστε να μη 

παρουσιάζεται σήμερον η μορφή της Βαβυλωνικής προσφυγικής κοινότητος με τους 

αναμεταξύ των καυγάδες Ποντίων, Μικρασιατών, Θρακών, Καυκασίων κλπ. Το 

μεγαλείτερο μέρος της ζωτικότητος του πρόσφυγος απορροφάται από τους καυγάδες 

αυτούς. Η ιδέα της μονιμότητος εν τω συνοικισμώ εξ αιτίας της πλευράς ταύτης δεν έχει 

αποκτηθή από τον πρόσφυγα, εφ’ όσον και συνοικέσια ακόμη μεταξύ των προσφύγων 

και διαφόρων αποχρώσεων δεν γίνονται. Διαρκώς εις το μυαλό του πρόσφυγος 

περιφέρεται η ιδέα μετακινήσεως προς συνάντησιν πατριωτών του, συγγενών του και 

εγκατάστασιν εις παρεμφερή μέρη μετά της πατρίδας του.» 

Διενέξεις παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 

μεταξύ των αγροτών προσφύγων και των εκπροσώπων τους, των λεγόμενων 

«προσφυγοπατέρων». Μετά την συμφωνία της παροχής συμπληρωματικού δανείου 

στην Ε.Α.Π. από την Κοινωνία των Εθνών το 1928 για την αποκατάσταση των 

προσφύγων, παρατηρήθηκαν μεγάλες κοινωνικές αδικίες. Τα χρήματα αυτά δεν 

έφτασαν ποτέ στους πρόσφυγες, αλλά τα καρπώνονταν ορισμένοι εκπρόσωποί τους 

σε αγαστή συνεργασία με τους υπαλλήλους του Εποικισμού. Η κατάσταση ήταν 

έκρυθμη, καθώς από τη μια μεριά υπήρχαν πρόσφυγες χωρίς γεωργικά εργαλεία και 
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με πολλά χρέη, και από την άλλη πρόσφυγες ευνοημένοι με αφθονία σε αγροτικό 

εξοπλισμό και δάνεια μη επιστρεφόμενα. Όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση αυτή 

δημιούργησε ρήξη ανάμεσα στις τάξεις των προσφύγων, με καβγάδες και 

διαμαρτυρίες εναντίον των κρατικών αρχών.
198

 

Οι ίδιοι διαξιφισμοί συνεχίστηκαν ανάμεσα στους άστεγους πρόσφυγες 

Κοζάνης και τους «προσφυγοπατέρες». Τον Αύγουστο του 1931 αστικές οικογένειες 

των άστεγων προσφύγων, βλέποντας τη μεροληπτική διάθεση σπιτιών σε διάφορους 

ευνοούμενους από τις αρμόδιες αρχές, προέβησαν και οι ίδιοι σε καταλήψεις σπιτιών 

του προσφυγικού Συνοικισμού. Κυρίως, η έντονη οργή προήλθε από την 

παραχώρηση οικήματος στον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, Μισαηλίδη, που είχε 

ήδη αποκατασταθεί παρανόμως αγροτικά, καθώς δεν ασχολιόταν με τις γεωργικές 

εργασίες. Οι καταγγελίες των άστεγων προσφύγων στα μέλη της Επιτροπής 

Στεγάσεως, δεν καρποφόρησαν, γι’ αυτό και αποφάσισαν να προβούν σε αυτές τις 

ακραίες ενέργειες. Σε αυτή την πράξη συνετέλεσε και η πληροφορία που διαδόθηκε 

ότι στο Νομαρχιακό Μέγαρο, είχαν συγκεντρωθεί με απόλυτη μυστικότητα διάφοροι 

πρόσφυγες και συνεννοήθηκαν μεταξύ τους τη διανομή των οικιών. Οι άστεγοι 

πρόσφυγες παραβίασαν τις πόρτες των σπιτιών και κατέλαβαν ο καθένας τους από 

ένα διαμέρισμα. Οι «προσφυγοπατέρες», ειδοποίησαν την χωροφυλακή, η οποία 

προέβη σε κατασταλτικές ενέργειες για την απομάκρυνση των άστεγων προσφύγων 

από τα σπίτια. Οι ενέργειες αυτές έφτασαν ήταν τόσο έντονες που έφτασαν μέχρι και 

την βιαιότητα απέναντι σε εγκύους γυναίκες
199

: 

«Οι πτωχοί άστεγοι πρόσφυγες πληροφορηθέντες ότι επίκειται η κατάληψις των 

υπολοίπων οικιών του προσφυγικού συνοικισμού υπό των ευνοουμένων και κατηρτίσθη 

εν τω Νομαρχιακώ Μεγάρω υπό εχεμύθειαν κατάλογος δικαιούχων ΕΥΓΕΝΩΝ προς 

εγκατάστασιν, έλαβον απόφασιν να καταλάβωσι βιαίως τους οικίσκους και περί ώραν 

11-12 μ.μ. της παρελθούσης Τρίτης μεταβάντες εις τον προσφυγικόν συνοικισμόν 

παρεβίασαν τα κλείθρα των θυρών καταλαβόντες έκαστος οικογενειάρχης ανά εν 

διαμέρισμα. Η ματαίωσις όμως των σχεδίων των μεγαλοσχήμων προσφύγων 

κατετάραξε αυτούς και μόλις αντελήφθησαν την κατάληψιν των οικίσκων, ειδοποίησαν 
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αμέσως την αστυνομίαν ίνα σπεύση και εκβάλη τας εγκατασταθείσας πτωχάς 

οικογενείας εκ των οικιών. Πράγματι η αστυνομία μόλις έλαβε γνώσιν των συμβάντων 

έστειλεν αξιωματικούς της χωροφυλακής με δύναμιν χωροφυλάκων προς έξωσιν των 

εγκατασταθεισών οικογενειών. Η δύναμις της χωροφυλακής φθάσασα εις τον τόπον 

διέταξε τους εντός των οικίσκων ευρισκομένους δυστυχείς πρόσφυγας να εκκενώσωσι 

αυτούς. Αι οικογένειαι όμως των προσφύγων εδήλωσαςν ότι μόνον νεκραί θα 

εξέλθωσιν των οικιών. Κατόπιν δηλώσεως ταύτης μερικοί χωροφύλακες εξετράπησαν 

εις βιαιότητας εναντίον των κραυγαζουσών γυναικών των προσφύγων πολλάς εκ των 

οποίων έσειραν εκ των χειρών βαναύσως….Εις τα γραφερία μας ελθούσαι πολλαί 

γυναίκες προσφύγων διεμαρτυρήθησαν δια την όχι καλήν συμπεριφοράν μερικών 

χωροφυλάκων. Συγκεκριμένως δε η κ. Αναστασία Κεσκερίδου και η Δις Πηνελόπη 

Ηλιάδου μας παρεπονέθησαν ότι η μεν πρώτη έγκυος ούσα εκακοποιήθη υπό των 

χωροφυλάκων εις διάφορα μέρη του σώματος, η δε Δευτέρα, ότι εσείρετο υπό των 

ανδρών της τάξεως δίκην κουρελιού.» 

Οι περισσότεροι πρόσφυγες φαίνεται πως διαφωνούσαν με την τακτική 

ορισμένων «προσφυγοπατέρων» να οικειοποιούνται τις οικονομικές ή άλλου είδους 

ελαφρύνσεις τους. Τον Ιούλιο του 1931 οι κυριότεροι παράγοντες των προσφύγων 

του Νομού Κοζάνης υπέγραψαν ένα κοινό υπόμνημα προς τον Νομάρχη κατά των 

ενεργειών του έμπορου Κοζάνης, Ιωάννη Ηλιάδη. Αφορμή στάθηκε η διαμάχη που 

δημιουργήθηκε μεταξύ προσφύγων για τη διανομή σπιτιών στον προσφυγικό 

Συνοικισμό. Ο Ηλιάδης θεωρήθηκε ότι υπήρξε ο κύριος υπαίτιος των διενέξεων των 

προσφύγων, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Οι 50 

πρόσφυγες που υπέγραψαν την καταγγελία ζήτησαν την αντικατάσταση του Ηλιάδη 

από άλλον που θα συμβάλει στη διατήρηση της ευταξίας.
200

 

Οι προσφυγικές αποζημιώσεις από το κράτος, αλλά και ο τρόπος που θα 

μοιράζονταν ανάμεσα σε αστούς και αγρότες πρόσφυγες ήταν εστία αντιπαραθέσεων 

και αντιμαχόμενων απόψεων ανάμεσα στους πρόσφυγες, αλλά και στον τοπικό Τύπο 

της Κοζάνης. Οι αστοί πρόσφυγες μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών 

εισηγούνταν την δέσμευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την αποκατάστασή τους 

εις βάρος των αγροτών, που, σύμφωνα με τον βουλευτή Κοζάνης Κουπαρούσο, θα 

έθετε σε οικονομικό πνιγμό 1.000.000 αγρότες πρόσφυγες. Οι συμψηφισμοί των 
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χρεών επέφεραν τεράστιες οφειλές στους αγρότες και ο κόσμος της υπαίθρου 

βρισκόταν σε αναστάτωση και αναβρασμό. Υποχρεώνονταν ουσιαστικά να 

μεταβληθούν σε «κολλήγους» των αστών προσφύγων, πληρώνοντας ο καθένας 

δεκάδες χιλιάδες δραχμές. Οι πολιτικές αυτές έθεταν σε κίνδυνο και τη λειτουργία 

της Αγροτικής Τράπεζας, αφού το οικονομικό αδιέξοδο των αγροτών μπορούσε να 

οδηγήσει στο κλείσιμο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το ζήτημα ανέδειξε 

έντονα η εφημερίδα «Μακεδονικό Βήμα», προειδοποιώντας για έκρυθμες 

καταστάσεις με αγροτικές εξεγέρσεις στην ύπαιθρο χώρα εναντίον των 

Κυβερνώντων, αλλά και των ευνοημένων αστών προσφύγων.
201

 

Ένα μεγάλο κοινωνικό χάσμα που διαμορφωνόταν στην Ελλάδα μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών με τη Συνθήκη της 

Λοζάνης, αφορούσε τις διαφορές αστών και αγροτών προσφύγων. Κάθε κοινωνική 

ομάδα προσπαθούσε να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα και να λάβει 

περισσότερα προνόμια από τα διατεθειμένα χρήματα της αποκατάστασης. Κατά τη 

διάλυση της Ε.Α.Π., οι αγρότες πρόσφυγες ανέμεναν από τους πρόσφυγες βουλευτές 

να ψηφίσουν τον νόμο για τη διαγραφή του 50% των χρεών τους προς την Υπηρεσία. 

Κάτι τέτοιο δεν έγινε παρά μόνο το 1933, που άλλαξε η σύνθεση της Βουλής. Ο 

λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες βουλευτές ανήκαν στην 

αστική τάξη και περίμεναν την αποπληρωμή του εναπομείναντος 25% των 

αποζημιώσεών τους, σε βάρος των αγροτών.
202

 

Ο προσφυγικός λαός της Εορδαίας πριν από τις εκλογές της 6
ης

 Μαρτίου 1933 

υπήρξε διαιρεμένος και αποπροσανατολισμένος. Οι κομματικές επιδιώξεις είχαν σε 

πολλές περιπτώσεις υποδαυλίσει την ηθική συμπεριφορά και προκαλούσαν 

αναταραχές. Πολλοί ήταν αυτοί που στις τάξεις των προσφύγων προσπαθούσαν να 

σπείρουν διχόνοιες, για να εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις τους και να 

κατακεραυνώσουν τους εκλογικούς τους αντιπάλους. Η κατάσταση αυτή 

δημιουργούσε απέχθεια στους περισσότερους πρόσφυγες. Η «Επαρχιακή Φωνή» 

φιλοξένησε στις στήλες της καταγγελίες προσφύγων για ανήθικες συμπεριφορές 

ορισμένων από τους Συνοικισμούς τους, που ξεπερνούσαν τα όρια του ανεκτού. Οι 
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υβριστές αυτοί δεν αντιπροσώπευαν τις Κοινότητες των προσφύγων και έγιναν 

συντονισμένες προσπάθειες για να απομακρυνθούν από ομάδες ή συλλογικότητες
203

: 

«Αποτελεί αυτόχρημα αποκαρδιωτικόν φαινόμενον και ένδειξιν της χαθαμαλωτέρας 

ηθικής πορώσεως η στάσις και η μετά τόσης αδιαντροπίας εμμονή, ευτυχώς ευαρίθμων 

και εις τα δάκτυλα της μιας χειρός μετρουμένων προσφύγων οι οποίοι δια λόγους 

προσωπικής εμπαθείας προπαγανδίζουν μεταξύ του προσφυγικού κόσμου τα φθοροποιά 

συνθήματα μίσους της αρνήσεως και της καταστροφής. Είμεθα βέβαιοι ότι οι ευτυχείς 

ούτοι πράκτορες ματαιοπονούσι, διότι ο προσφυγικός κόσμος γνωρίζει και αυτούς κ’ 

εκείνους ες τους οποίους ούτοι επώλησαν την ψυχήν των. Πάντως είμεθα 

υποχρεωμένοι να τους παραδώσωμεν την 6
ην

 Μαρτίου εις την περιφρόνησιν του εντίμου 

προσφυγικού κόσμου ο οποίος δεν είναι δυνατόν να λησμονήση τον προορισμόν του και 

τα ιδεώδη του παρασυρόμενος από τας υλακάς του μίσους.» 

 

3.5.3. Το κράτος απέναντι στους πρόσφυγες 

Τον Ιούλιο του 1923 εγκρίνεται το προσφυγικό δάνειο από το αρμόδιο 

«Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών». Το ποσό που συμφωνήθηκε να δανειστεί 

στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο χρυσά φράγκα. Η επιτυχία της 

συμφωνίας αυτής, εκτός από το ύψος του ποσού, έγκειται στο γεγονός ότι η Κοινωνία 

των Εθνών εμπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος, δείχνοντας πίστη στο μέλλον και την 

ανθοφορία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις υφιστάμενες πολιτικές ανωμαλίες.
204

 

Βέβαια, όπως δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο, τον Ιούνιο του 1925, το προσφυγικό 

δάνειο δεν ήταν ικανό να επουλώσει τις πληγές της καταστροφής, ιδιαίτερα στους 

αστούς πρόσφυγες που βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση. 
205

 Μάλιστα, οι προθεσμίες 

εξόφλησης των δόσεων του δανείου δεν έδιναν στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να 

χτίσουν αξιοπρεπώς τη ζωή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκάζονταν να 

πουλήσουν σε τιμές κατώτερες της αξίας τους τα σιτηρά τους, για να ανταπεξέλθουν 

στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εθνική Τράπεζα, που τους χορήγησε τα 

δάνεια.
206
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Στις 2 Σεπτεμβρίου 1923 κατέφτασε στην Κοζάνη ο υπουργός Γεωργίας, 

Γεώργιος Σιδέρης, μαζί με τον υπουργό Περιθάλψεως, Απόστολο Δοξιάδη, για να 

συνομιλήσουν με συλλόγους και αρχές των προσφύγων και να καταγράψουν τις 

συνθήκες διαβίωσής τους. Η υποδοχή των υπουργών έγινε από τον Νομάρχη 

Κοζάνης στα Καϊλάρια, μαζί με τον Μητροπολίτη Κοζάνης και τον προϊστάμενο του 

Γραφείου Εποικισμού, κ. Τσώμη. Στην υποδοχή των υπουργών, έσπευσαν και πολλές 

προσφυγικές οργανώσεις. Ο υπουργός Γεωργίας έθεσε το ζήτημα των μισθών και τα 

περιθώρια αυξήσεων σε συνάντησή του με την επιτροπή των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο υπουργός Περίθαλψης συνομίλησε με την επιτροπή του Κεντρικού Συνδέσμου 

Προσφύγων Κοζάνης, κατέγραψε τα αιτήματά τους και σε ανάλογο υπόμνημα 

κατέθεσε ποια είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και το αντίστροφο.
207

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νομοθετικού Διατάγματος, που θεσμοθετήθηκε 

στις 15 Φεβρουαρίου 1923 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 

5 Μαρτίου 1923, ο Υπουργός Γεωργίας, Ι. Κοφίνας, όρισε να απαλλοτριωθούν 

ορισμένα αγροκτήματα για να σχηματιστούν και να διανεμηθούν σε ακτήμονες, 

μικρές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, οι περιοχές στις οποίες σχηματίστηκαν αυτές οι 

ιδιοκτησίες στον Νομό Κοζάνης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Απαλλοτριωμένα αγροκτήματα στον Νομό Κοζάνης 

Ασπρόκαμπος Γρεβενών 

Αράπα Γρεβενών 

Βάιτες Γρεβενών 

Βίτσι Γρεβενών 

Βούρμποβον Γρεβενών 

Γρέους  Γρεβενών 
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Ελευθεροχώρι Γρεβενών 

Κριθαράκια Γρεβενών 

Λουμπινίτσα Γρεβενών 

Λουτσίνο Γρεβενών 

Λάνεση Γρεβενών 

Μικρό Σειρήνι Γρεβενών 

Μπούρα  Γρεβενών 

Πίσκο Γρεβενών 

Παλαιχώριον Γρεβενών 

Πλέσια Γρεβενών 

Μυλωτίνη Κοζάνης 

Πύργος Κοζάνης 

Χιένι Κοζάνης 

Αυλές Σερβίων 

Γούλες Σερβίων 

Δέμάτι Σερβίων 
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Λαζαράδες Σερβίων 

Νίζιτσι Σερβίων 

Ρυμνία Σερβίων 

Χελιμόδιον Ανασελίτσης 

Τον Οκτώβριο του 1923 ο Επιθεωρητής της Γενικής Διευθύνσεως Εποικισμού 

Μακεδονίας βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία, έχοντας ως έδρα την Κοζάνη, για να 

περιοδεύσει και να ελέγξει τα προσφυγικά ζητήματα. Οι εργασίες φαίνεται πως 

κινήθηκαν με γοργούς ρυθμούς, καθώς, όπως αναφέρεται, είναι σε εξέλιξη η 

γεωργική εγκατάσταση των αγροτών προσφύγων
208

: 

«Ο Επιθεωρητής της Γενικής Διευθύνσεως Εποικισμού Μακεδονίας κ. Παπαδόπουλος 

από ημερών ευρίσκεται εν τη περιφερεία μας με κέντρον της δράσεώς του την πόλιν 

μας. Ζητήματα προσφυγικά επιλύονται μετά θαυμαστής ταχύτητος ενεργείας και η 

Γεωργική εγκατάστασις των προσφύγων γοργώς ευοδούται.» 

Η 10
η  

υποεπιτροπή ανταλλαγής πληθυσμών, η οποία είχε ως έδρα την 

Κοζάνη, υπήρξε αρμόδια για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων. Τον 

Φεβρουάριο του 1924, ο αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στην Επιτροπή, 

Αρ. Αιγίδης, υπέβαλε την παραίτηση του που έγινε δεκτή. Στη θέση του αμέσως 

διορίστηκε ο πληρεξούσιος Θράκης, Γ. Φλωρίδης, με καταγωγή από τις 40 Εκκλησιές 

Θεσσαλονίκης που ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του.
209

 

 Ο τοπικός Τύπος επισημαίνει την άφιξη του Γενικού Επιθεωρητή 

Περιθάλψεως Προσφύγων Μακεδονίας Λ. Ιασωνίδη στην περιφέρεια Καϊλαρίων, για 

να εποπτεύσει τα θέματα που προκύπτουν. Η κύρια μέριμνά του ήταν να επισκεφτεί 

τους καταυλισμούς, τα κέντρα διαμετακομιδής και τα μεταστάθμια των προσφύγων 

και να οργανώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με αρτιότερο τρόπο για την 

συστηματικότερη εγκατάσταση των προσφύγων. Η αυτοψία του Γενικού Επιθεωρητή 

καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης συλλογής γάλακτος κινίνης και της αποστολής 2 ή 3 
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ιατρών. Στα σημεία αποκεντρώσεως των προσφύγων, που έχουν δημιουργηθεί στα 

Καϊλάρια και στο Σόροβιτς, κατασκευάζονται ξύλινα υπόστεγα για  μονοήμερη 

στέγαση και τροφοδοσία, πριν οριστεί ο τόπος μόνιμης εγκατάστασής τους. 

Παράλληλα, συγκεντρώνεται ξυλεία για την εξασφάλιση της θέρμανσης. Η μεταφορά 

των προσφύγων πραγματοποιείται με 20 αυτοκίνητα, τα οποία, ασκούνται πιέσεις να 

διπλασιαστούν για την αποπεράτωση της γοργής εγκατάστασης. Η εφημερίδα «Ηχώ 

της Μακεδονίας» πλέκει το εγκώμιο του Γενικού Επιθεωρητή για την εργατικότητα 

και την υπευθυνότητα που επιδεικνύει στην προσφυγική αποκατάσταση.
210

  

 Τον Σεπτέμβριο του 1924, ήρθε από την Αθήνα στα Καϊλάρια, μετά από 

πρόσκληση του Νομάρχη Κοζάνης, Ι. Κοζύρη, ο Τμηματάρχης του Υπουργείου 

Γεωργίας, Α. Ευαγγελίδης, για να εποπτεύσει την λειτουργία των γραφείων 

Ανταλλαγής, που μόλις είχαν ιδρυθεί. Από τη μεριά του ο Νομάρχης, τόνισε την 

ανάγκη να σταλούν ειδικοί υπάλληλοι στα γραφεία, καθώς οι υπηρετήσαντες μέχρι 

τότε είχαν και άλλες ασχολίες που δεν τους επέτρεπαν να εκτελέσουν τα υπηρεσιακά 

τους καθήκοντα με συνέπεια. Οι πληρεξούσιοι Ανδρεάδης και Θεολογίδης ζήτησαν 

από τον Τμηματάρχη να γίνουν οι προσλήψεις των υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού 

στην Κοζάνη, απαίτηση που τον βρήκε σύμφωνο. 
211

 Επιπλέον, ο Θεολογίδης 

καταγγέλλει την αδιαφορία ορισμένων υπαλλήλων σε θέσεις-κλειδιά των γραφείων 

Εποικισμού. Αγνοούν τους πρόσφυγες, αδιαφορούν για την δυσχερή τους θέση και 

λειτουργούν με βραδύτητα. Την ίδια στιγμή, αναφέρει ότι στα σύνορα της χώρας 

εγκαθίστανται ξενόφωνοι πληθυσμοί, όπως Αρμένιοι και Κιρκάσιοι. Η απάντηση του 

Υπουργού Γεωργίας, Αναστάσιου Μπακάλμπαση, ήταν άμεση, προβάλοντας την 

άρτια λειτουργία των γραφείων Εποικισμού σε σχέση με την πρωτεύουσα, αλλά και 

την οργανωμένη μετακίνηση Ποντίων προσφύγων προς τα σύνορα, για τη διατήρηση 

του ελληνικού στοιχείου στην παραμεθόριο περιοχή
212

: 

«Θεολογίδης- Η συμπεριφορά των υπαλλήλων του Εποικισμού, όχι βεβαίως όλων είνε 

σατραπική προς τους πρόσφυγας και μεστή περιφρονήσεως. Συμπεριφέρονται προς 

αυτούς ως προς ποταπά και ευτελή όντα. Απεπέμφθησαν σκαιότατα πολλάκις των 

γραφείων πρόσφυγες καθ’ όλα έντιμοι, οικονομικώς άλλατε ανεξάρτητοι εις τας 

πατρίδας των, οι οποίοι διηύθυναν και ανέδειξαν Κοινότητας υπό την δουλίαν των 
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τούρκων. Τονίζω ότι ως εκ της υφισταμένης σήμερον οργανώσεων των γραφείων και 

της συνθέσεως του προσωπικού αυτών είναι αδύνατον να συντελεσθή η αγροτική 

εγκατάστασις των προσφύγων την οποίαν απεκδεχόμεθα εξ αυτών Ανάγκη επιτακτική 

υπάρχει γενικής αναδιοργανώσεως των γραφείων Εποικισμού. ….Μπακάλμπασης (Υπ. 

Γεωργ.) Ειξεύρετε ότι τα γραφεία Εποικισμού της Μακεδονίας μας παρουσιάζουν 

πλήρη τελειότητα την οποίαν στερούμεθα ημείς εις το κέντρον. Ομολείται περί 

Κιρκασίων και Αρμενίων εις τα σύνορα, εν ω γνωρίζετε ότι η μέχρι τούδε 

ακολουθούμενη πολιτική είνε να εγκαθίστανται οι εκ Πόντου και των άλλων μερών 

πρόσφυγες, οι οποίοι ειμπορούν να ζήσωσιν εις τα ορεινά μέρη. Όσον αφορά την 

διαχείρισιν υποθέτω γνωρίζετε ότι καταβάλλεται προσπάθεια όπως κατορθώσωμεν και 

έχωμεν χωριστήν λογιστικήν υπηρεσίαν, η οποία να αναλάβη το ζήτημα της 

διαχειρίσεως εν συνόλω. Υπάρχουσα πλείστα όσα γραγεία εις τα οποία επετεύχθη τούτο 

εκ μέρους της Επιτροπής.» 

 Μετά την αποχώρηση των Μουσουλμάνων, ο Νομάρχης Κοζάνης Ι. Κοζύρης 

συγκρότησε επιτροπή για την μετονομασία των ονομάτων χωριών και περιοχών. Η 

αντικατάσταση των τουρκικών ονομάτων έγινε με τη σύσταση επιτροπής, που 

απαρτιζόταν από επιφανή πρόσωπα της πόλης της Κοζάνης
213

: 

Επιτροπή μετονομασίας χωριών στον Νομό Κοζάνης 

Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ Πρόεδρος επιτροπής 

Μακαρόνας Διευθυντής της Νομαρχίας 

Γ. Μικρού Γυμνασιάρχης 

Ρεπανάς Ιατρός 

 Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) τον Αύγουστο του 1924 

ζήτησε από τα Υπουργεία Συγκοινωνίας και Γεωργίας να της παραχωρήσουν την 

λειτουργία των τοπογραφικών υπηρεσιών στη διάθεσή της. Μέσα από αυτά θα 
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προέβαινε στην καταγραφή των κτημάτων που άφησαν οι Μουσουλμάνοι, αλλά και 

στην ταυτόχρονη διανομή γαιών σε πρόσφυγες.
214

 

 Τον Νοέμβριο τον 1924, εξακολουθούν να φτάνουν στον Νομό Κοζάνης 

οικογένειες προσφύγων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Εποικισμού παρουσιάζουν μια 

βραδύτητα, καθώς πολλοί βρίσκονται εκτεθειμένοι στο κρύο και στην πείνα. Χώρος 

προσωρινής εγκατάστασης δεν υπάρχει. Η μοναδική στέγαση παρέχεται στους 

κόλπους της εκκλησίας και καμία περίθαλψη δεν έχει προβλεφθεί από τους 

υπαλλήλους των γραφείων Εποικισμού, των οποίων η νωχελικότητα κρίνεται 

αρνητικά από τον τοπικό Τύπο.
215

 

 Τον Απρίλιο του 1925, δημοσιεύονται καταγγελίες των προσφύγων 

Βρογγίστης εναντίον του αρμόδιου επιστάτη εποικισμού. Ο εν λόγω επιστάτης 

αδιαφορεί για τα προβλήματα των προσφύγων και, εκμεταλλευόμενος την θέση 

ευθύνης που κατέχει, κατακρατεί παράνομα καλλιεργήσιμες γαίες, αγελάδες και 

πρόβατα. Οι καταγγελίες, μετά τη δημοσιοποίησή τους, προωθήθηκαν στον 

Διευθυντή Εποικισμού, Πετρόπουλο, για την αποπομπή του υπαλλήλου από την 

Βρογγίστη. 
216

 

 Τον Οκτώβριο του 1925 επισκέφθηκε την πόλη της Κοζάνης ο Γενικός 

Διοικητής Μακεδονίας και Θράκης, Ι. Καναβός, μαζί με τον Διευθυντή του πολιτικού 

του γραφείου, Αρ. Οικιάδου. Ο σκοπός της επίσκεψης αφορούσε τη συνάντηση με 

διάφορα σωματεία και αρχές της πόλης. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διοικητής 

συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματεία του Παμπροσφυγικού Συλλόγου, τον Μ. 

Πολυχρονίου, που του υπέβαλε υπόμνημα για τα προβλήματα των προσφύγων. Το 

πάγιο αίτημα του Συλλόγου ήταν η επίσπευση των εργασιών για την ίδρυση του 

αστικού προσφυγικού συνοικισμού στην Κοζάνη. Ο Γενικός Διοικητής, αποχώρησε 

από την Κοζάνη, για να μεταβεί στα Γρεβενά, υποσχόμενος να βοηθήσει στην, κατά 

το δυνατόν, γρηγορότερη ανέγερση του συνοικισμού.
217

 Στο μεταξύ, επισκέφθηκε και 

την επαρχία Καϊλαρίων, όπου παρέστη στην τελετή των εγκαινίων του νεόδμητου 

Γυμνασίου. Στην εκδήλωση αυτή, έγινε ιδιαίτερη μνεία από τον Μητροπολίτη 

Κοζάνης, Ιωακείμ, για την εξέλιξη της αποκατάστασης των προσφύγων στον Νομό 
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Κοζάνης. Οι ατυχείς δηλώσεις ορισμένων παρισταμένων, όπως ο Κατσουρός, 

προσέβαλαν τον κοινό αίσθημα των γηγενών πληθυσμών. Η διορατική 

προσωπικότητα του Γενικού Διοικητή αποσόβησε τις αντιδράσεις με την υπόσχεση 

της ανασκευής των δηλώσεων.
218

 

 Η Εθνική Τράπεζα υπήρξε η εγγυήτρια τράπεζα που παρείχε προσφυγικά 

δάνεια. Ωστόσο, οι στενές προθεσμίες καταβολής των δόσεων δυσχέραιναν την, 

ούτως ή άλλως, κακή οικονομική ζωή των προσφύγων. Ιδιαίτερα, στην περιοχή της 

Κοζάνης εκφράστηκαν καταγγελίες και για τη στάση του Διευθυντή του 

Υποκαταστήματος της Κοζάνης. Υπήρξαν παράπονα από πρόσφυγες, καθώς η στάση 

του Διευθυντή, Λ. Δημητριάδη φαινόταν να μην έχει ως πρώτο στόχο την μέριμνα για 

τους πρόσφυγες, αλλά να έχει καιροσκοπικό χαρακτήρα. 
219

 

 Ο Διευθυντής Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας, Σωτήρης Πετρόπουλος, 

στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό των προσφύγων. Χαρακτηριστικό των ενεργειών του 

αποτελεί η δημοσιευμένη εγκύκλιος που παρέχει συμβουλές στους πρόσφυγες ακόμη 

και για τον τρόπο οργώματος. Η στάση του στα προβλήματα των προσφύγων υπήρξε 

υποδειγματική, γι’ αυτό και έτυχε της εκτίμησης των προσφυγικών συλλόγων στο 

σύνολο της επικράτειας του νομού Κοζάνης.
220

 Η μεγάλη απήχηση και το κύρος του 

Σ. Πετρόπουλου διαφαίνεται και από την χαρά που ακολούθησε η αναγγελία της 

είδησης της αποκατάστασης της υγείας του. Πλήθος επιτροπών συνέρευσαν, για να 

τον συγχαρούν και η τοπική κοινωνία δέχθηκε με χαρά την επιστροφή στα καθήκοντά 

του.
221

 Από την άλλη μεριά, επικρίθηκε έντονα για τις λανθασμένες επιλογές του 

στον καταμερισμό των προσφύγων. Πρόσφυγες, γαλουχημένοι στα ορεινά λιβάδια 

του Πόντου, βρέθηκαν σε πεδινά μέρη και καπνοπαραγωγοί βρέθηκαν σε τόπους μη 

καπνοπαραγωγικούς, με αποτέλεσμα να μένουν ακαλλιέργητες μεγάλες εκτάσεις 

γης.
222

 

 Στις 25 Οκτωβρίου 1926 ανακοινώθηκε πως συντελέστηκε η κατάργηση των 

γραφείων Ανταλλαγής της Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την 1
η 

Σεπτεμβρίου, σύμφωνα 

με το Νομοθετικό Διάταγμα της 29
ης

 Ιουλίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
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Κυβερνήσεως στις 5 Αυγούστου με αριθμό φύλλου 265. Στη συνέχεια συστάθηκαν 

τέσσερα γραφεία που ονομάστηκαν Κεντρικά και άρχισε η οικοδόμηση του 

Κεντρικού Γραφείου Ανταλλαγής με περιφέρεια όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η 

ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο μαζί με τις ώρες λειτουργίες από τον 

Διευθυντή του Κεντρικού Γραφείου Ανταλλαγής, Π. Αλεξανδρόπουλο.
223

 

 Το κράτος όφειλε να φέρει εις πέρας τη διαχείριση του προσφυγικού 

ζητήματος, με την αγαστή συνεργασία πολλών υπηρεσιών. Ωστόσο, σε αρκετές 

περιπτώσεις υπήρχε ασυνεννοησία, όπως φαίνεται στη διαχείριση των ανταλλάξιμων 

κτημάτων. Οι οργανισμοί που εμπλέκονταν ήταν η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων(ΕΑΠ) και η Εθνική Τράπεζα. Τον Αύγουστο του 1926 καθορίστηκε 

στην Κοζάνη η συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας, 

Γ. Καραμάνου και του Επιθεωρητή της Εθνικής Τράπεζας, Τρακάκη για την 

συνεργασία των υπηρεσιών ως προς την διανομή των ανταλλάξιμων γαιών. Στις 

συνομιλίες συμμετείχαν ο Πετρόπουλος, ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος της 

Εθνικής Τράπεζας Κοζάνης, Άνθος Παπαβασιλείου, ο Ευαγγελίδης, Τμηματάρχης 

Ανταλλαγής, και ο Πρωτόπαπας, επιθεωρητής γεωργικών συνεταιρισμών. Η 

συνάντηση αυτή επέλυσε προβλήματα που αφορούσαν τη σύγχυση ανάμεσα στις 

αρμοδιότητες των Γραφείων Ανταλλαγής και των Εποικιστικών Υπηρεσιών.
224

 

 Οι υπηρεσίες Εποικισμού ήταν επιφορτισμένες και με την εξασφάλιση της 

σποράς στους πρόσφυγες αγρότες. Τον Οκτώβριο του 1927 δημοσιεύεται η 

ανακοίνωση της υπηρεσίας Εποικισμού για την διανομή του σπόρου. Το συνολικό 

ποσό της σποράς ανερχόταν σε 800.000 κιλά σιταριού και κριθαριού με αξία που 

προσέγγιζε τα 6 εκατομμύρια δραχμές. Οι αποθήκες στις οποίες συγκεντρώθηκε ο 

σπόρος, για να διανεμηθεί στους πρόσφυγες, βρίσκονταν στο Σόροβιτς (Αμύνταιο) 

και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να μαζευτούν εξαιτίας του ειδικού κλίματος 

στη Δυτική Μακεδονία.
225

 Εντούτοις, δημοσιεύονται παράπονα από τα σωματεία των 

προσφύγων για την καθυστέρηση της διανομής του σίτου και την ολιγωρία των 

αρμόδιων υπηρεσιών.
226

 Για την εξασφάλιση της σποράς για τη Δυτική Μακεδονία, 

μερίμνησε ο Υπουργός Πρόνοιας, Κύρκος, με την διάθεση 10 εκατομμυρίων 
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δραχμών για τις ανάγκες της Μακεδονίας. Εξ αυτών τα 8 εκατομμύρια, με την 

παρέμβαση του βουλευτή Κοζάνης, Κουπαρούσου, στη Γενική Διεύθυνση 

Εποικισμού, που έδρευε στη Θεσσαλονίκη, δόθηκαν για τις ανάγκες της Δυτικής 

Μακεδονίας και την άμεση αγορά σπόρου:
227

 

«Εκ των διατεθέντων 10 εκατομμυρίων δραχμών δια σπόρον των παθόντων αγροτικών 

γεωργικών πληθυσμών νομίζομεν ότι τα 8 εκατομμύρια πρέπει να διατεθώσι διά τάς 

ανάγκας Δυτικής Μακεδονίας κινδυνευούσης μείνι ακαλλιέργητος. Εξ ονόματος 

αδημονούντος αγροτικού πληθυσμού παρακαλώ θερμώς διαταχθή ενταύθα υπηρεσία επί 

τη βάσει ποσού τούτου προβή εις άμεσον αγοράν και διανομήν σπόρον πριν παρέλθη 

άπροκτος καιρός σποράς.» 

 Ένα ζήτημα καίριας σημασίας διευθετήθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου του 

1927 από την κρατική μηχανή και αφορούσε τις αποζημιώσεις των αγροτών 

προσφύγων. Ο υφυπουργός Γεωργίας, Μπακάλμπασης, σε συνεργασία με τον 

προεδρεύοντα της Ε.Α.Π., Χιλλ, κατέθεσαν το προσχέδιο της σύμβασης που όριζε τις 

προσφυγικές αποζημιώσεις. Το οριστικό κείμενο υπογράφηκε από τους Χιλλ και 

Σίμψων, από τη μεριά της Ε.Α.Π., και από τους Παπαναστασίου και Μπακάλμπαση 

από τη μεριά του ελληνικού Δημοσίου. Στη σύμβαση αυτή προβλεπόταν ο 

συμψηφισμός των χρεών των προσφύγων προς την Ε.Α.Π. και το Δημόσιο με τις 

αποζημιώσεις. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους 

δοκιμαζόμενους πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τους οποίους αδυνατούσαν να 

εξυπηρετήσουν τα δυσβάσταχτα χρέη τους.
228

 Στην οριστική συμφωνία, 

κατοχυρώθηκε και η παραχώρηση γαιών και ανταλλάξιμων οικημάτων από το 

κράτος. Συγχρόνως, η ΕΑΠ είχε τη δυνατότητα να δώσει στο κράτος τους αστικούς 

συνοικισμούς και να δεχθεί το ποσό των 150 εκατομμυρίων δραχμών για ομολόγα 

των αστών ανταλλαξίμων.
229

 

 Προς το τέλος του καλοκαιριού του 1927, οι κρατικές υπηρεσίες φαίνεται να 

λειτουργούν με αρτιότητα, μετά και τις πολλές διαμαρτυρίες. Την περίοδο αυτή, το 

Υπουργείο Οικονομικών, δια μέσου του Γραφείου Εκκαθαρίσεως Περιουσιών, έκανε 

δημόσια έκκληση στους πρόσφυγες να υποβάλουν δηλώσεις της περιουσιακής τους 

κατάστασης, για να υπάρχει μια συνολική εικόνα και εκτίμηση της αποκαταστάσεως. 
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Στη δήλωση αυτή, είναι αξιοσημείωτο πως, εκτός των τίτλων κυριότητας, 

απαιτούνταν και το πιστοποιητικό που κατοχύρωνε την Ελληνική υπηκοότητα από τις 

Τουρκικές αρχές
230

: 

«Καλούνται πάντες οι Έλληνες υπήκοοι πρόσφυγες εκ Τουρκίας οι εγκαταλείψαντες 

ακίνητον περιουσίαν αυτών συμψηφισθησομένην συμφώως τη μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας υπογραφείση συμφωνία της 1
ης

 Δ/βρίου 1926, όπως υποβάλωσιν ημίν 

υπεύθυνον εις διπλούν δήλωσιν περί της ακινήτου αυτών περιουσίας.»  

 Θετική για το μέλλον των προσφύγων κρίθηκε και η θητεία του Γεώργιου 

Μουσούρου στη θέση του Επιθεωρητή Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας. Αν και 

κατά το διάστημα που υπηρετούσε σε αυτή τη θέση, υπήρξαν παράπονα για τη στάση 

ορισμένων υπαλλήλων, για τον ίδιο δεν εκφράστηκαν διαμαρτυρίες. Μετά το πέρας 

της θητείας του, ευχαρίστησε τους πρόσφυγες για τη συνεργασία που είχαν. 

Παράλληλα, δεσμεύθηκε να συνεχίσει να μεριμνά για τη βελτίωση της κατάστασής 

τους.
231

 

 Το ελληνικό κράτος, για να μπορέσει να παρέχει βοήθεια στους πρόσφυγες 

και τους ακτήμονές, έπρεπε να συστήσει εθνικό κτηματολόγιο. Η γραφειοκρατία στην 

Ελλάδα δυσχέραινε το έργο της Ε.Α.Π. Ιδιαίτερα, στη Δυτική Μακεδονία το 

πρόβλημα είχε οξυνθεί, καθώς δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός επιτροπών 

απαλλοτριώσεως που θα βοηθούσε στη διανομή γαιών. Η καθυστέρηση αυτή ήταν η 

αιτία του ταξιδιού του προέδρου της Επιτροπής, Κάμπελ, στη Μακεδονία, ο οποίος 

αισθάνθηκε και από κοντά το πρόβλημα. Οι ενέργειές του ήταν άμεσες, αμέσως μετά 

την επιστροφή του στην Αθήνα, όπου εργάστηκε για τη γρήγορη συγκρότηση νέων 

επιτροπών απαλλοτριώσεως στη Μακεδονία, ώστε να επιτευχθεί η κτηματογράφηση 

μέχρι το τέλος του 1932. Στα πλαίσια αυτά εργαζόταν το ίδιο διάστημα και ο 

υπουργός του Πολιτικού Γραφείου, Παπαδάτος, που ανέθεσε στη Διεύθυνση 

Ανταλλαγής το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων. Συνεργάστηκε επίσης και με 

τον Υπουργό Πρόνοιας, Εμμανουηλίδη, για την αποκατάσταση αστών προσφύγων.
232

 

 Οι αποφάσεις της κυβέρνησης Βενιζέλου για τους αστούς πρόσφυγες 

μεριμνούσαν για την εξασφάλιση στέγασης και περίθαλψης. Οι εξαγγελίες του 
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υπουργού Εμμανουηλίδη παρουσίαζαν την ανάγκη απαλλοτριώσεων. Ωστόσο, δεν 

προβλεπόταν να γίνουν τέτοιες ενέργειες σε κεντρικά μέρη των πόλεων, παρά μόνο 

σε απόκεντρα, για να καταβάλει το κράτος μικρές αποζημιώσεις. Επίσης, οριζόταν να 

μην απαλλοτριώνεται καμία μικροϊδιοκτησία και στη θέση τους να μην 

κατασκευάζονται πολυτελείς κατοικίες, αλλά λειτουργικές που θα εξυπηρετούν τις 

βασικές ανάγκες των προσφύγων.
233

 

 Στις εξελίξεις που αφορούσαν τις αγροτικές αποζημιώσεις, οι πρόσφυγες 

ένιωσαν ανησυχία όταν πληροφορήθηκαν πως το Γραφείο Εποικισμού που κρατούσε 

τα δικαιολογητικά τους είχε καεί ολοσχερώς. Με την υπ’ αριθμόν 930 απόφαση που 

δημοσιεύθηκε στις 10-8-1930 στο φύλλο της κυβερνήσεως, διορίστηκε υπάλληλος 

της Ε.Α.Π. με ειδική αρμοδιότητα την ανασύνταξη των αρχείων. Ωστόσο, όπως 

αποδείχθηκε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Α.Π. Κοζάνης, Π. Γρηγοριάδη, τα 

δικαιολογητικά των αποζημιώσεων δεν είχαν υποστεί κάποια βλάβη και βρίσκονταν 

στα γραφεία της υπηρεσίας ανταλλαγής.
234

 

 Στον απόηχο του προσφυγικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 

του 1929, δημοσιοποιήθηκε το τηλεγράφημα του Υφυπουργού παρά τω 

Πρωθυπουργώ, Παπαδάτου, που φανέρωνε τους γοργούς ρυθμούς αποκατάστασης 

μεγάλης μερίδας των προσφύγων. Έτσι, παρατηρείται πως την περίοδο εκείνη τα 

συνεργεία Ανταλλαγής πραγματοποίησαν έλεγχο σε 95.000 δηλώσεις αγροτών 

προσφύγων για την καταβολή των αποζημιώσεων. Στα μητρώα του κράτους 

καταγράφηκαν 25.000 και άλλοι τόσοι προορίζονταν για εγγραφή την επόμενη 

περίοδο. Τον Δεκέμβριο προορίζονταν 10.000 σπίτια για διάθεση στους πρόσφυγες, 

κατασκευασμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και την Επιτροπή Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων. Για τη στέγαση των αστών δεσμεύθηκαν κονδύλια μεγάλου ύψους. Η 

Κυβέρνηση εξασφάλισε 200 εκατομμύρια και η ΕΑΠ διέθεσε το ποσό των 408 

εκατομμυρίων δραχμών.
235

 

 Οι περισσότεροι πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία ήταν δυσαρεστημένοι από 

τον πρόχειρο τρόπο που αποδόθηκαν οι ανταλλάξιμες γαίες. Συγκεκριμένα στην 

περιοχή αυτή ο Γενικός Διοικητής Εποικισμού Μακεδονίας, Πετρόπουλος, 

προσπάθησε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για οριστικό κτηματολόγιο που θα 
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αφορούσε τις εκτάσεις που θα παραχωρούνταν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν 

πως δεν κατόρθωσε να διανέμει τις εκτάσεις με τέτοιο τρόπο που να μείνουν οι 

πρόσφυγες ευχαριστημένοι. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν με μικρές εκτάσεις ή 

εκτάσεις σε πολλά διαφορετικά σημεία. Άλλοι παρέλαβαν εκτάσεις που ήταν αδύνατο 

να καλλιεργηθούν εξαιτίας της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής. Την ίδια 

στιγμή, οι καταγγελίες ήταν πολλές για επιτήδειους «προσφυγοπατέρες» που 

εκμεταλλεύτηκαν τις σχέσεις τους με τις κρατικές υπηρεσίες και παρέλαβαν 

τεράστιες εκτάσεις γης εις βάρος των υπόλοιπων αναξιοπαθούντων προσφύγων
236

: 

«Γνωρίζομεν πρόσφυγας οίτινες φαινομενικώς φέρονται έχοντες 40 στρέμματα κλήρον 

και μ’ όλα ταύτα εις την πραγματικότητα δεν έχουσιν ούτε πέντε, των λοιπών 

αντιπροσωπευόντων άχρηστον τελείως γην και έπειτα μας φαίνεται περίεργον πώς η 

πλειονότης των προσφύγων Δυτικής Μακεδονίας ζητεί μετακίνησιν, την οποίαν ο κ. 

Πετρόπουλος προσπαθεί διά βιαίων μέσων να σταματήση. Εκείνο δι΄ημάς που φαίνεται 

περίεργον είναι ότι πώς ακόμη η τόσον απηνώς πιεζόμενη και αδικούμενη προσφυγική 

μάζα υπομένει γογγίζουσα μόνον ησύχως και δεν στρώνεται με τα ξύλα να εκδιώξη τους 

υπευθύνους της καταστάσεως ταύτης κ. Πετρόπουλον και Σια. Εις την ελεεινήν ταύτην 

διανομήν έχομεν να προσθέσωμεν και τον τελείως, ανεπιστημονικόν τεχνικόν τρόπον, 

ένεκα του οποίου αγνοούνται τετράγωνα ολόκληρα αγρών εκ χιλιάδων στρεμμάτων, τα 

οποία μένουν αδιανέμητα και άλλα μεν καλλιεργούνται υπό επιτηδείων 

προσφυγοπατέρων, άλλα δε μένουν ακαλλιέργητα εις βάρος της Εθνικής και ιδιωτικής 

οικονομίας του τόπου εκ του δευτέρου λόγου και εκ του πρ΄ψτου δια τας έρδιας των 

προσφύγων.» 

 Η Γενική Διοίκηση Εποικισμού Μακεδονίας αποφάσισε την κατάργηση του 

Εποικιστικού Γραφείου στην Πτολεμαΐδα, αλλά και του γραφείου της Ε.Α.Π. που 

μεταφέρθηκε στη Φλώρινα. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια 

στους περίπου 40.000 πρόσφυγες που διέμεναν στην επαρχία Εορδαίας, που ένιωθαν 

ότι το κράτος αδιαφορούσε και τους καταδίκαζε σε μια δύσκολη συνέχεια. Οι 

πρόσφυγες της περιοχής ήταν αναγκασμένοι πλέον να μεταβαίνουν στη Φλώρινα για 

τις υποθέσεις που αφορούσαν την αποκατάστασή τους και στην Κοζάνη για 
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υποθέσεις διοικητικές, οικονομικές ή δικαστικές. Η απόφαση αυτή προκάλεσε και 

την έντονη αντίδραση του τοπικού Τύπου της Πτολεμαΐδας
237

: 

«Το Εποικιστικόν Γραφείον της Επαρχίας μας καταργηθή. Και όχι μόνο τούτο. Το 

παραμένον Γραφείον Ε.Α.Π. μεταφέρεται εις Φλώριναν. Ούτω ο προσφυγικός κόσμος 

της Επαρχίας μας ανερχόμενος εις 40.000 χιλ. παραβλέπεται τελείως και καταδικάζεται 

από τούδε εις ζωήν μαρτυρικήν, διότι πάντες θα είναι ηναγκασμένοι του λοιπού διά την 

ελαχίστην αυτών υπόθεσιν να μεταβαίνουν εις Φλώριναν, ενώ την επομένην και 

μεθεπομένην θα καλούνται εις Κοζάνην δι’ υποθέσεις δικαστικά, διοικητικάς 

οικονομικάς κ.λ.π. Η ενέργεια αύτη της Γ. Διευθύνσεως Εποικισμού υπήρξε τελείως 

άσκοπος, διά τον ανωτέρω ακριβώς λόγον, αλλά και διότι ο προσφυγικός κόσμος της 

Επαρχίας μας έχων πλείστας ανάγκας εισέτι, πρέπει να παρακολουθήται καλύτερον από 

της υπηρεσίας και να καθοδηγήται υπ’ αυτής.» 

 Τον Μάιο του 1930 τα πρωτόστηλα των εφημερίδων δημοσίευαν την 

απόφαση για τη διάλυση της Ε.Α.Π. Με απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου και 

σχετικό διάβημα στην Κοινωνία των Εθνών, εγκρίθηκε με τηλεγράφημα από τη 

Γενεύη η αναστολή των υπηρεσιών της Ε.Α.Π. Ο υφυπουργός Παπαδάτος έλαβε 

πρόσκληση από τη Γενεύη να παραστεί στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών στη 

Σύνοδο της 8
ης

 Μαΐου για την έγκριση της συμφωνίας μεταβιβάσεως των υπηρεσιών 

της Ε.Α.Π. στο Ελληνικό Κράτος, που είχε δρομολογηθεί από τη Δημοσιονομική 

Επιτροπή. Την ελληνική αντιπροσωπεία ανέλαβε να εκπροσωπήσει στη Σύνοδο ο 

αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Μιχαλακόπουλος. 
238

 

Το έργο της Επιτροπής υπήρξε τεράστιο, κατορθώνοντας, με τις όποιες 

αβλεψίες, όπως η κακή οργάνωση, οι μισθοί κάποιων υπαλλήλων ή η καταχρηστική 

συμπεριφορά τους απέναντι στους πρόσφυγες, να αποκαταστήσει μεγάλο μέρος του 

αγροτικού και αστικού πληθυσμού από τις τάξεις των προσφύγων. Η διάλυση της 

Ε.Α.Π. φυσικά δεν σήμαινε τη λήξη των προβλημάτων ή την οριστική αποκατάσταση 

όλων των προσφύγων. Η αναστολή των αρμοδιοτήτων της έτυχε σκληρή κριτική από 

τις προσφυγικές εφημερίδες, ακόμα και από αυτές που είχαν κατά καιρούς επικρίνει 

το έργο και τη λειτουργία της, όπως ο «Προσφυγικός Κόσμος»
239

: 
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«Δεν υπήρξαμεν ιδιαίτεροι φίλοι της Ε.Α.Π. της οποία η διάλυσις κατά τηλεγραφικάς εκ 

Γενεύης πληροφορίας ενεκρίθη την παρελθούσαν Τετάρτην υπό της Κοινωνίας των 

Εθνών. Τούτο όμως δεν αποτελεί λόγον να μη συμφωνήσωμεν και ημείς οι απλοί κριταί 

προς μίαν αναγνωρισθείσαν αλήθειαν: Ότι δηλαδή ο οργανισμός ούτος, παρά τα 

διαπραχθέντα παρ’ αυτού τυχόν λάθη, ηδυνήθη ν΄ανταποκριθή ικανοποιητικώς προς 

την αποστολήν του, προσενεγκών πολυτίμους πράγματι υπηρεσίας τόσον προς το 

Κράτος όσον, και ιδιαιτέρως, προς τους πρόσφυγας αγρότας, και αστούς, τους υπό την 

δικαιοδοσίαν του υπαχθέντας, πάντοτε εννοείται εντός των ορίων των οικονομικών του 

δυνάμεων και ιδιαιτέρων συνθηκών, υφ’ ας υργάσθη. Καίτοι οι πρόσφυγες κάθε άλλο 

παρά δύνανται να επικροτήσουν τους όρους υφ’ ους συνήφθησαν τα προσφυγικά 

δάνειακαι δή το πρώτον, και των οποίων αι επαχθείς συνέπειαι αυτούς κυρίως 

βαρύνουν, αισθάνονται βαθείαν ευγνωμοσύνην προς την Ε.Α.Π., ήτις εις κρισίμους και 

δυσκόλους δι’ αυτούς ημέρας, τόσον ευεργετικώς ηργάσθη υπέρ αυτών, εγκαταστήσασα 

και στεγάσασα ένα αρκετά σημαντικόν αριθμόν αγροτικών και αστικών οικογενειών, 

και εις την οποίαν επί τέλους δεν είναι δίκαιον να καταλογισθούν οι απαχθείς όροι των 

δανείων. Είναι αληθές ότι εγένετο κάποια σπατάλη χρήματος προσφυγικού δια μισθούς 

του προσωπικού της, παρά της Ε.Α.Π., ήτις βεβαίως δεν θα ήτο ακατόρθωτον να 

αποφευχθή. Τούτο όμως δεν μειώνει την επιτυχίαν του έργου της Ε.Α.Π., την 

οφειλομένην, καθ’ ημάς, πρωτίστως εις την κατοχύρωσιν της Ε.Α.Π., από τα ολεθρίας 

κομματικάς, πολιτικάς και οιασδήποτε άλλας επεμβάσεις, και εις το σύστημα των 

εργασιών.» 

Το σχέδιο νόμου 2816 «περί της παροχής εξουσιοδοτήσεως προς την Κυβέρνησιν 

όπως κυρώση την Σύμβασιν περί εκκαθαρίσεως της Επιτροπής 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων και ρυθμίση τα εκ ταύτης απορρέοντα 

ζητήματα
240

» 

1) Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν όπως διά του Διατάγματος εκδιδομένου 

κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου κυρώση την μεταξύ της 

Ελληνικής Κυβερνήσεως και Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

καταρτισθείσαν εν Γενεύη την 24/1/1930 Σύμβασιν περί εκκαθαρίσεως της ως 

είρηται Επιτροπής, μετά την έγκρισιν ταύτης υπό του Συμβουλίου της 
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Κοινωνίας των Εθνών. 

2) Ωσαύτως επιτρέπεται όπως η Κυβέρνησις, διά Διαταγμάτων, εκδιδομένων 

κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, ρυθμίση πάντα τα εκ της ανωτέρω Συμβάσεως 

προκύπτοντα ζητήματα ως: α) την νόμιμον πρώτην υποθήκην εφ’ όλων των 

ακινήτων της Ε.Α.Π. υπέρ του Δ.Ο.Ε την αναφερομένην εν τω άρθρω 8 της 

Συμβάσεως, β) τας παρά των άρθρων 14 και 15 προβλεπομένας συμβάσεις 

μεταξύ των αρμοδίων Τραπεζών και της Ε.Α.Π. διά την μεταβίβασιν της 

Εισπράξεως Χρεών, γ) την εν τω άρθρω 18 αναφερομένην υποχρέωσιν έναντι του 

Δ.Ο.Ε., την παρά του άρθρου 21 προβλεπομένην εξασφάλισιν απολύτου 

κυριότητος της Ε.Α.Π. και των υπ’ αυτής εγκατασταθέντων προσφύγων επί των 

γαιών των εν τω άρθρω τούτων αναφερομένων, ε) την τυχόν σύστασιν ειδικής 

υπηρεσίας αναγκαίας διά την εκτέλεσιν της ως άνω Συμβάσεως, συνέχισιν 

εκκρεμούντων έργων και εκκαθάρισιν λογαριασμών και στ) πάντα τα λοιπά εν 

γένει ζητήματα τα προκύπτοντα εκ της ανωτέρω Συμβάσεως και χρήζοντα 

διακανονισμού. 

3) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ανατίθεται εις τον Υπουργόν 

Γεωργίας 

Ο προσφυγικός κόσμος δέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τις εξαγγελίες του 

πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου για την ανόρθωση της οικονομικής 

κατάστασης των αγροτών. Η Κυβέρνηση, που ανέλαβε τα χρέη των προσφύγων προς 

την Ε.Α.Π., χάρισε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δραχμές, με την ταυτόχρονη 

απαλλαγή από την πληρωμή της γης που παραχωρήθηκε και τους τόκους των 

χρημάτων εγκατάστασης μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου του 1930. Απάλλαξε επίσης τους 

αγρότες από τους φόρους για έργα κοινής ωφέλειας και υποβίβασε τον τόκο του 

χρέους κατά 50%. Επομένως, η συνολική ελάφρυνση των αγροτών, που είχαν 

αποκατασταθεί μέχρι εκείνη την περίοδο γύρω στους 145.000, έφτασε περίπου τις 

9.000.000 λίρες. 
241

 Σημαντική για τους αγρότες υπήρξε και η απόφαση του 

Υπουργείου Γεωργίας να καταρτιστεί ένα τελικό νομοσχέδιο για την αποζημίωσή 

τους. Αυτοί που ορίστηκαν να λάβουν αποζημιώσεις ήταν: όσοι αποκαταστάθηκαν 
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αγροτικά από το ελληνικό Δημόσιο ή την Ε.Α.Π., όσοι είχαν επαρκή επαγγελματική 

αποκατάσταση, όσοι, μετά από άδεια της αρμόδιας εποικιστικής αρχής, 

παραιτήθηκαν από την αγροτική τους εγκατάσταση ή την εγκατέλειψαν αυθαίρετα.
242

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Επιθεωρητής Ανταλλαγής, Πρωτονοτάριος, ταξίδεψε στη 

Θεσσαλονίκη, για να διευθετήσει τις αποζημιώσεις των αγροτών προσφύγων. Η 

έρευνά του φανέρωσε πως ο καταρτισμός του Μητρώου είχε προχωρήσει. Το Α’ 

Αγροτικό Μητρώο είχε ολοκληρωθεί και συμπεριέλαβε 80.177 δικαιούχους αγρότες. 

Στο Β’ Αγροτικό Μητρώο αναμενόταν να καταγραφούν περίπου άλλοι τόσοι, καθώς 

το σύνολό τους ανερχόταν σε 150.000.
243

 Τελικά, ο Υπουργός Γεωργίας, Παπαδάτος, 

τον Αύγουστο του 1931, προχώρησε σε συμψηφισμό των αποζημιώσεων με τα χρέη 

των αγροτών προσφύγων. Για την αποπληρωμή και είσπραξη των υπολοίπων χρεών 

ορίστηκε η Αγροτική, ως τράπεζα συναλλαγών. Από τους περίπου 120.000 

πρόσφυγες της πρώτης σειράς που συμψηφίστηκαν τα ποσά τους, προέκυψε ένα 

πιστωτικό υπόλοιπο της τάξεως των 170.000.000 δραχμών, που προοριζόταν για την 

ενίσχυση της Εθνικής οικονομίας.
244

 

Στην Πτολεμαΐδα, κατά την επίσκεψη του προϊσταμένου της Ε.Α.Π. 

Φλώρινας-Εορδαίας, Ξενοφώντα Ασβεστά, ανακοινώθηκε ο συμψηφισμός των 

αποζημιώσεων των αγροτών προσφύγων της περιοχής με την ταυτόχρονη εκτίμηση 

και χρέωση των γαιών που παραχωρήθηκαν από την Υπηρεσία σε αυτούς. 

Ταυτόχρονα, οριστικοποιήθηκε η ανέγερση εξατάξιου Δημοτικού Σχολείου με την 

χορήγηση πίστωσης 180.000 δραχμών
245

. 

Οι προσδοκίες των προσφύγων της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης ήταν 

πολλές από την Κυβέρνηση Βενιζέλου. Το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας το 1930 

απάλλασσε την Τουρκία από την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους 

πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους. Η περιουσία των Ελλήνων της 

Ανατολής ήταν σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που άφησαν πίσω τους οι 

Μουσουλμάνοι, και ειδικά στον Νομό Κοζάνης, που αποτελούνταν κυρίως από 

πρόσφυγες, οι αντιδράσεις ήταν έντονες και συλλογικές. Ο προσφυγικός κόσμος 

θεώρησε τη συμφωνία ως προδοτική και εθνοκτόνο, ενώ οι προσφυγικής καταγωγής 
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βουλευτές διχογνωμούσαν αν η απόφαση αυτή ευνοούσε ή όχι τα εθνικά συμφέροντα 

και επιδιώξεις.
246

 

 Τον Δεκέμβριο του 1930, το Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης δημοσίευσε στις 

τοπικές εφημερίδες την οριστική λήξη των εργασιών του, προσαρμοζόμενο στις 

επιταγές της Κεντρικής εξουσίας. Η ανακοίνωση ενημέρωνε τους πρόσφυγες για την 

παύση του και την μετάβαση όλων των αρμόδιων οργάνων του σε διαδόχους  

υπηρεσίες, που πλέον ήταν υπό την ευθύνη και λειτουργία του ελληνικού κράτους
247

: 

«Το Γραφείον Εποικισμού Κοζάνης έπαυσε πλέον συναλλασσόμενον με τους 

πρόσφυγας λόγω της διαλύσεώς του. Οι ενδιαφερόμενοι του λοιπού δέον ν’ 

απευθύνονται εις τας διαδόχους υπηρεσίας.» 

 Τις υπηρεσίες της Ε.Α.Π. ξεκίνησε να αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος με τη 

σύσταση ειδικών υπηρεσιών για την προσφυγική αποκατάσταση. Ένας από τους 

πρώτους νόμους που κατετέθησαν στη Βουλή ήταν από τον Υπουργό Γεωργίας για τη 

σύσταση ταμείου ανταλλαξίμων τον Απρίλιο του 1930. Με αυτό το νομοσχέδιο, 

ιδρύθηκε το Ταμείο ανταλλαξίμων του οποίου οι πόροι θα διατίθεντο για ζητήματα 

των προσφύγων. Η περιουσία του Ταμείου ανταλλαξίμων κρίθηκε ακατάσχετη για 

οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση. Κάθε κατάσχεση που επιβάρυνε το ίδιο το Ταμείο 

οριζόταν ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
248

 

 Παρά την λήξη των εργασιών της Ε.Α.Π., το χαρτοφυλάκιο της προσφυγικής 

αποκατάστασης είχε ακόμη πολλά ανοιχτά θέματα, με κυρίαρχο το θέμα της 

στέγασης. Η Μακεδονία και η Θράκη βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

από την Κυβέρνηση, καθώς πολλοί ακόμη πρόσφυγες περίμεναν μόνιμη στέγαση. 

Τον Απρίλιο του 1931, στη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε 

υπουργική σύσκεψη για το ζήτημα της στέγασης των αγροτών προσφύγων. Στη 

σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Δίγκας, Ιασονίδης, Γονατάς, Καλογεράς, καθώς 

και προϊστάμενοι διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών. Η διάλυση της Ε.Α.Π. σήμαινε 

πως και οι οικονομικοί της πόροι περιέρχονταν στο ελληνικό κράτος. Αυτοί οι πόροι 

ανέρχονται σε 72 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 12 είχε συμφωνηθεί με τον 

Υπουργό Γεωργίας να εκταμιευτούν για υδραυλικά έργα. Τα υπόλοιπα 60 
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εκατομμύρια αποφασίστηκε να δοθούν κυρίως στις Νέες Χώρες που είχαν και το 

μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων. Μόλις 10 εκατομμύρια δόθηκαν για τις ανάγκες 

της υπόλοιπης Ελλάδας, που ήταν ούτως ή άλλως μικρές. Εντούτοις, στη Μακεδονία 

υπήρχε η ανάγκη ανέγερσης 9.000 οικημάτων και στη Θράκη 3.400.
249

 

 Τα χρέη των προσφύγων είχαν οριστεί από την Κυβέρνηση να τακτοποιηθούν, 

με σκοπό την ελάφρυνσή τους. Παρόλο που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά στον 

προσφυγικό κόσμο την πληρωμή αποζημιώσεως μειωμένη κατά 25%, αντιλήφθηκαν 

πως αυτό ήταν αδύνατο να γίνει, εξαιτίας της δεινής οικονομικής τους κατάστασης. 

Γι’ αυτό το λόγο καταρτίστηκε νέο Νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο του 1933, στο οποίο 

τα χρέη των προσφύγων χαρίζονταν σε ποσοστό 40%. Η είδηση αυτή έφτασε με 

μεγάλο ενθουσιασμό στους πρόσφυγες και αποτελούσε αντίβαρο για την οικονομική 

τους ανάκαμψη.
250

 

 Η Κυβέρνηση είχε δεσμευθεί πριν το δημοψήφισμα της 3
ης

 Νοεμβρίου του 

1935 σε μια σειρά έργων για τους προσφυγικούς Συνοικισμούς του Νομού Κοζάνης. 

Δια μέσου του νόμου 5151 επικυρώθηκε ξανά η απόφαση αυτή που αφορούσε τη 

σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Τράπεζας και της Αγροτικής 

Τράπεζας, στην οποία ανατέθηκε και η είσπραξη των προσφυγικών χρεών μετά τη 

διάλυση της Ε.Α.Π. Η Τράπεζα όφειλε να, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, να 

συγκεντρώσει το ποσό των 3.000.000. λιρών στερλινών, για να συμπληρώσει την 

αποκατάσταση των προσφύγων. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1934 συγκεντρώθηκε στα 

δημόσια ταμεία το ποσό των 180.000.000 δραχμών σε ομόλογα, που θα 

χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη στέγαση των άστεγων προσφύγων ή σε έργα κοινής 

ωφέλειας για τους προσφυγικούς Συνοικισμούς, κυρίως όμως για την υδροδότησή 

τους. Στον Νομό Κοζάνης δόθηκε από αυτά τα χρήματα το ποσό των 3.000.000 

δραχμών κατά τα έτη 1931 και 1932. Το 1935 δόθηκε το ποσό του 1.000.000 

δραχμών, ωστόσο έμενε αδρανές εξαιτίας της άρνησης της Υπηρεσίας Διοικήσεως 

Γεωργίας και Εποικισμού να δοθεί για τις ανάγκες των γηγενών, μετά και τις 

παρεμβάσεις  του Νομάρχη Κοζάνης, Σχινά και των βουλευτών Πολυζούλη και Βύζα. 

Τελικά, απελευθερώθηκαν κάποια ποσά, μετά από την πρωτοβουλία του Γενικού 

Διοικητή, Μαντά, προς τις κοινότητες της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας: 

                                                           
249

 Β.Ε., 19 Απριλίου 1931, Η στέγασις των αγροτών προσφύγων, σ. 1 
250

 Β.Ε., 3 Σεπτεμβρίου 1933, Τα χρέη προσφύγων, σ. 4 



 

142 
 

Χορηγηθέντα ποσά στις κοινότητες 

Κοινότητα Βλάστης 300.000 

Κοινότητα Κρανιάς Γρεβενών 150.000 

Κοινότητα Καρδιάς Εορδαίας 50.000 

Κοινότητα Ερμακιάς Εορδαίας 75.000 

 Ωστόσο, τα χρήματα αυτά είχε οριστεί να διατίθενται μόνο σε Κοινότητες που 

θα είχαν έναν ικανό αριθμό εγκατασταθέντων προσφύγων. Η προχειρότητα με την 

οποία δόθηκαν τα χρήματα, αλλά και οι πολιτικές σκοπιμότητες έφεραν αντιδράσεις, 

ώστε το 1936 η Κυβέρνηση έκρινε παράνομες τις διαθέσεις των ποσών και 

αναζήτησε τους υπευθύνους.
251

 

 Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, σύμφωνα με τον Τύπο, 

ρυθμίστηκε οριστικά το ζήτημα των ανταλλάξιμων κτημάτων. Η είδηση μεταδόθηκε 

στους ακτήμονες αγρότες πρόσφυγες και τους μικροαστούς, οι οποίοι κατά το 

παρελθόν είχαν αγοράσει ανταλλάξιμα κτήματα. Η νέα Σύμβαση καθόριζε την 

υποχρεωτική παραχώρηση των αγροτικών ανταλλάξιμων κτημάτων σε ακτήμονες, 

σύμφωνα με το σύστημα Αγροτικής Αποκαταστάσεως που ελεγχόταν από το 

δικτατορικό πολίτευμα. Συνεπώς, όσες αγροτικές οικογένειες κατείχαν ανταλλάξιμα 

κτήματα και τα νοίκιαζαν, μπορούσαν πλέον να αποκτήσουν οριστικούς τίτλους 

στους κλήρους τους, με τις τιμές που είχαν καθοριστεί πρωτύτερα από την Ε.Α.Π. 

Όσον αφορά τους ανήμπορους να αποπληρώσουν τα χρέη τους, η δικτατορική 

κυβέρνηση του Μεταξά, επεδείκνυε αυστηρότητα με την επιβολή σκληρών μέτρων. 

Όροι της Σύμβασης
252
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Παραχώρηση στους ακτήμονες αγρότες: 

α) 123.000 στρεμμάτων αγρών, κήπων, ελαιώνων ή αμπελώνων 

β) 552.000 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, κατάλληλων για γεωργική 

εκμετάλλευση 

γ) 1.386.000 στρεμμάτων βοσκοτοπιών και λιβαδιών, για την ενίσχυση της 

μικροκτηνοτροφίας 

Αύξηση προθεσμίας εξόφλησης του χρέους από 20 έτη σε 25 

Μείωση του επιτοκίου από 5,5% σε 3% για το χρέος των αγροτών προσφύγων 

που δεν ξεπερνούσε τις 100.000 δραχμές 

Έκπτωση 40% από την αξία του  αγροτικού κλήρου σε εκτάσεις αξίας μέχρι 

100.000 δραχμές 

Έκπτωση 50% στους αγρότες κληρούχους που αποπλήρωναν άμεσα το χρέος 

τους 

Διαγραφή όλων των καθυστερούμενων τόκων των χρεών μέχρι την 1
η
 

Ιανουαρίου 1937 για τους πρόσφυγες και γηγενείς 

Εξαγορά άνευ δημοπρασίας των κατεχόμενων κτημάτων ή καταστημάτων αξίας 

μέχρι 200.000 δραχμές, με τις τιμές να καθορίζονται από ειδική επιτροπή 

εκτιμήσεως περιουσιών 

Αύξηση προθεσμίας εξόφλησης των αγορασμένων κτημάτων ή καταστημάτων 

από 20 σε 25 έτη 

Μείωση του επιτοκίου από 5,5% σε 3% για τα δάνεια των άστεγων προσφύγων 

που η αξία του ακινήτου δεν ξεπερνούσε τις 250.000 δραχμές 
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Καθορισμός ειδικής έκπτωσης 40% σε χρέη μέχρι 100.000 που αφορούσαν αγορά 

σπιτιού μέχρι 250.000 δραχμές σε πρόσφυγες που δεν είχαν αποκατασταθεί, 

ανάπηρους ή θύματα πολέμου, σε παλιούς πολεμιστές, σε πολεμοπαθείς και 

πολύτεκνους 

Οριστικοί τίτλοι κυριότητας στους κατόχους ανταλλάξιμων οικοπέδων που τα 

έκτισαν 

Καταμερισμός των χρεών μεταξύ των συνιδιοκτητών, για την απαλλαγή από τις 

ευθύνες της αλληλεγγύης 

 

3.5.4. Ο τοπικός Τύπος απέναντι στους πρόσφυγες 

Το κείμενο της Συνθήκης της Λωζάνης βρίσκεται στις πρώτες σελίδες της 

εφημερίδας «Ηχώ της Μακεδονίας», καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εθνικό γεγονός. 

Η άποψη που προβάλλεται, δικαιώνει τις διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας. 

Αναφέρεται ότι η Ανατολική Θράκη είχε απολεσθεί  πριν τη Διάσκεψη και οι 

προσφυγικές ροές από την Ανατολή ξεκίνησαν πριν την Μικρασιατική καταστροφή. 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποκαθιστά την θέση της ως συμμάχου των Μεγάλων 

Δυνάμεων και αίρει τους οικονομικούς αποκλεισμούς που εκδόθηκαν στις 

κυβερνήσεις μετά τις εκλογές της 1
ης

 Νοεμβρίου. Συνεπώς, είναι μια συμφωνία που 

δεν έχει την ευρύτητα της Συνθήκης των Σεβρών, αλλά είναι ανώτερη σε 

διπλωματικό επίπεδο.
253

 

Ο τοπικός τύπος έχει εξαρχής μια φιλοπροσφυγική στάση, καταδεικνύοντας 

τις κακουχίες του προσφυγικού κόσμου, τον ξεριζωμό που υπέστησαν και 

στηλιτεύοντας τις όποιες απόψεις ή ενέργειες ανθρώπων ή υπηρεσιών που βλάπτουν 

συνειδητά ή ασυνείδητα τη ζωή των προσφύγων. Στο φύλλο της «Ηχούς της 

Μακεδονίας», στις 7 Οκτωβρίου 1923 αναφέρονται λεπτομερειακά οι βάναυσες 

συνθήκες που βίωσαν οι πρόσφυγες, μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα: 
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«Μα δυστυχώς απρόοπτα βρέθηκαν ξεσπιτωμένες και τράβηξαν το δρόμο, που 

μπορούσε να ξεκουράση να γελάσουν μπροστά των άλλες πράξεις αδερφικές για να τους 

λιγοστεύσουν το μαρτύριό των, που πέρασαν επάνω στο Γολγοθά.» 

Παράλληλα, καταδικάζεται η στάση ορισμένων γηγενών Ελλήνων, που 

σκέφτονται με μοχθηρία για τους πρόσφυγες. Γελούν με την καταστροφή τους, 

αδιαφορούν για τον πόνο αυτών που έχασαν τα σπίτια τους, θεωρώντας πως αυτή η 

καταστροφή δεν αφορά συνολικά την Ελλάδα, αλλά μόνο τους πρόσφυγες.
254

 

 Οι τοπικοί βουλευτές που αντιτάσσονται σε ενέργειες, οι οποίες έχουν ως 

στόχο την βελτίωση των συνθηκών εγκατάστασης και αποκατάστασης των 

προσφύγων, βρίσκονται πάντοτε αντιμέτωποι με τον Τύπο. Η στάση του τοπικού 

πολιτευτή, Γεώργιου Μπούσιου, να καταδικάσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης, 

σχετικά με τις μετακινήσεις των προσφύγων, τον φέρνουν αντιμέτωπο με σκληρά 

άρθρα της εποχής. Χαρακτηριστικά, γράφεται πως λειτουργεί ψηφοθηρικά και ότι 

είναι ένας από τους συντελεστές της εθνικής καταρρεύσεως: 

«Οι άνθρωποι της καταστροφής δεν ησθάνθησαν και ούτε φαινομενικώς ποτέ 

εξέφρασαν πόνον δια τα θύματά των και σήμερον έρχονται να δείξουν ενδιαφέρον! 

Εντροπή.»
255

 

 Στην αναφορά του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων που κατηγορεί τους 

πρόσφυγες για την φθίνουσα πορεία του τόπου τους, η ένσταση της εφημερίδας «Ηχώ 

της Μακεδονίας» διατυπώνεται έντονα. Τονίζεται η βαρύτητα της κατηγορίας 

απέναντι σε θύματα πολέμου και η ανάγκη για την ανάπτυξη φιλαδελφικών 

συναισθημάτων. Την ίδια στιγμή, επιχειρείται να προβληθεί η συμφορά των 

προσφύγων ως παλλαϊκή που τους αφορά όλους
256

: 

«Υπομιμνήσκω εις τους φίλους και αδελφούς Εμπόρους το εν αρχή υπ’ εμού λεχθέν, ότι 

συνεπιβαίνομεν του αυτού πλοίου και το ναυάγιον είναι Κοινόν. 

Η «Ηχώ της Μακεδονίας», συναισθανόμενη τις ανάγκες των προσφύγων για άμεση 

και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη, χαιρετίζει την προσφορά του Μεγάρου της Ιεράς 

                                                           
254

 Η.Μ., 7 Οκτωβρίου 1923, Απ’ τη ζωή των προσφύγων, σ. 2 
255

 Η.Μ., 15 Οκτωβρίου 1923, Εντροπή, σ. 3 
256

 Η.Μ.,16 Σεπτεμβρίου 1923, Ο κ. Ιασωνίδης εις την πόλιν μας, σ. 4 



 

146 
 

Μητρόπολης από τον Μητροπολίτη Κοζάνης, για την ίδρυση Προσφυγικού 

Νοσοκομείου
257

: 

«Ο Μητροπολίτης μας είναι άξιος της ευγνωμοσύνης των προσφύγων.» 

 Ο τοπικός Τύπος, και συγκεκριμένα η «Ηχώ της Μακεδονίας» στηλιτεύει στα 

άρθρα της, την χρησιμοποίηση των προσφύγων στις εκάστοτε τοπικές εκλογές. 

Αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα και καταστάσεις, καταδικάζει αυτούς που 

εκμεταλλεύονται τη δύσκολη θέση των προσφύγων και τους εμπαίζουν για 

ψηφοθηρικούς λόγους. Συγκεκριμένα, ασκεί πυρά κατά του Νομάρχη και του 

υποδιοικητή Καϊλαρίων, όπως και τοπικών φορέων που φτάνουν στο σημείο να 

απειλούν τους πρόσφυγες ότι θα τους πάρουν πίσω τις περιουσίες τους ή τους λένε 

πως είναι ρητή εντολή να τους ψηφίσουν. Η άποψη της εφημερίδας τίθεται ξεκάθαρα 

και κατηγορηματικά ενάντια στις πρακτικές αυτές και τονίζει την πραγματική ανάγκη 

για επίδειξη αλληλεγγύης. 
258

 

 Όλες οι φιλανθρωπικές ενέργειες ιδιωτών πολιτών στον Νομό Κοζάνης 

φιλοξενούνται στα φύλλα της «Ηχούς» και ενθαρρύνονται σε όλους τους τόνους. 

Παρουσιάζονται τα ονόματα τους και τους συγχαίρουν δημόσια, ζητώντας από τους 

συμπολίτες τους να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες.
259

 

 Η νοοτροπία που υιοθετήθηκε από τους Μουσουλμάνους να πουλήσουν 

σχεδόν τα πάντα πριν αποχωρήσουν καταδικάζεται ρητά από τον Τύπο. Μάλιστα, 

τονίζεται η κερδοσκοπική διάθεση ορισμένων γηγενών που θέλουν να 

εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Η στάση αυτή αποθαρρύνεται και γίνεται 

προσπάθεια να τονιστεί η ανάγκη να περιέλθουν οι κινητές και ακίνητες περιουσίες 

στους ερχόμενους πρόσφυγες.
260

 

 Η αναγγελία της ίδρυσης Προσφυγικού Συνοικισμού υπήρξε το «μήλον της 

έριδος» για τους Κοζανίτες. Πρόσφυγες και γηγενείς άρχισαν μια αντιπαράθεση για 

το μέλλον της Κοζάνης. Η εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας» αντιμετωπίζει την 

αρνητική στάση ορισμένων επιφανών πολιτών, όπως ο φαρμακοποιός Κουπαρούσος, 

με δυναμισμό, τις καταδικάζει και καταδεικνύει την ανάγκη της ενσωμάτωσης των 
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προσφύγων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Προβάλλει την ευεργετική ανάπτυξη 

της οικονομίας, αλλά και αντιπαραβάλλει τον πληθυσμό της Κοζάνης με τον 

αυξανόμενο από τους πρόσφυγες πληθυσμό των Καϊλαρίων. Η άποψη της εφημερίδας 

είναι πως η πιθανή μη εγκατάσταση των προσφύγων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην εξέλιξη των διοικητικών του Νομού Κοζάνης, με την μεταφορά αρχών και 

υπηρεσιών στα Καϊλάρια.
261

 

 Στην εφημερίδα επίσης φιλοξενείται και η καταγγελία της «Προσφυγικής 

φωνής», αθηναϊκής εφημερίδας, η οποία αποκαλύπτει πως ορισμένοι ανταλλάξιμοι 

Μουσουλμάνοι αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως ξένοι υπήκοοι, γεγονός 

που τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν την μετακίνησή τους. Όπως είναι 

φυσικό, το θέμα παίρνει διαστάσεις σκανδάλου και οι εφημερίδες τάσσονται υπέρ της 

παραδειγματικής τιμωρίας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό το ζήτημα. Παράλληλα, 

πολλοί απ’ αυτούς που ήταν αναμεμειγμένοι σε αυτό το σκάνδαλο, είχαν οριστεί σε 

όργανα και υπηρεσίες για την προάσπιση και ανάδειξη των συμφερόντων των 

προσφύγων.
262

 Στον αντίποδα, χαιρετίζεται η αναγνώριση της αλβανικής καταγωγής 

του Καπλάν Βέη από την επαρχία Ανασελίτσης, καθώς υπήρξε υποστηρικτής των 

δικαιωμάτων των Ελλήνων, και γενικότερα των συμφερόντων των ελληνικών 

πληθυσμών της περιοχής.
263

 

 Ανά την επικράτεια ιδρύθηκαν πολλοί σύλλογοι, για να υπερασπιστούν τα 

δικαιώματα των προσφύγων. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός τους, καθώς οι διαιρέσεις 

αφορούσαν τους τόπους καταγωγής (Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες) γίνεται 

αντικείμενο συζήτησης στον τοπικό Τύπο. Αναφέρεται η πολυδιάσπασή τους, ενώ 

υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα και εκφράζουν τις ίδιες επιδιώξεις. Ένας βασικός 

λόγος δημιουργίας τόσων συλλόγων αφορούσε τις προσωπικές επιδιώξεις ορισμένων 

προσφύγων για συμμετοχή στην άσκηση εξουσίας. Επιπλέον, προτείνεται η διάλυση 

όλων των Συλλόγων και η ίδρυση ενός Παμπροσφυγικού Συλλόγου κατά Νομαρχία 

που θα θέσει βασικούς στόχους, παραμερώντας τα επιμέρους ζητήματα, για να 

αποτελέσει έναν μοχλό πίεσης προς την Επίσημη Πολιτεία.
264
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 Ένα μεγάλο ζήτημα που έγειρε ο τοπικός Τύπος και συγκεκριμένα η 

εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας» ήταν η ανάδειξη της στάσης ορισμένων 

πολιτευτών σχετικά με την παροχή ψήφου στους πρόσφυγες. Τα πρωτοσέλιδα του 

1927 καταμαρτυρούν την επίθεση της εφημερίδας απέναντι στους βουλευτές που 

αντιτάσσονται στη Βουλή για την παροχή ψήφου. Μάλιστα, προχωρούν περαιτέρω 

αντιπαραθέτοντας την «ελληνικότητα» των προσφύγων από την Ανατολή εν 

αντιθέσει με σλαβόφωνους ή αλβανόφωνους πληθυσμούς και βουλευτές.
265

 

 Το καλοκαίρι του 1927, η κατάσταση των προσφύγων έφτασε σε οριακά 

επίπεδα, λόγω των δυσβάσταχτων χρεών τους σε συνάρτηση με την καταστροφή της 

σοδειάς. Η εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας» προσπαθεί να κινητοποιήσει τους 

πρόσφυγες, για να οργανωθούν και να απαιτήσουν την εξασφάλιση της κρατικής 

μέριμνας. Προτείνεται να ζητήσουν την καθυστέρηση της αποπληρωμής των χρεών 

τους και την έναρξη έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως η αποξήρανση ελών της 

περιοχής ή η επίσπευση των εργασιών για τη σιδηροδρομική γραμμή, για να 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και προοπτικές στους πρόσφυγες.
266

 

 Το σκάνδαλο που ξέσπασε στην επαρχία του Κιλκίς και αφορούσε την 

κατάχρηση χρημάτων από υπαλλήλους των Γραφείων Εποικισμού εις βάρος των 

προσφύγων υπήρξε κεντρικό θέμα συζήτησης σε όλη τη Μακεδονία, τον Σεπτέμβριο 

του 1928. Ο Τύπος της Κοζάνης καταδικάζει το γεγονός, προτείνει τον άμεσο έλεγχο 

όλων των Γραφείων Εποικισμού και για μια ακόμη φορά δρα προς όφελος των 

προσφύγων, εκφράζοντας οργή για τις αυθαιρεσίες.
267

 

 Η εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς» φιλοξένησε πολλά πρωτοσέλιδα για την 

κατάσταση των προσφύγων. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στον ρόλο των κρατικών 

εποικιστικών υπηρεσιών. Τον Δεκέμβριο του 1928, παρουσίαζε οικογένειες 

προσφύγων που μετεγκαταστάθηκαν, με τη συνοδεία χωροφυλάκων, από την 

Κασσάνδρα Χαλκιδικής στην επαρχία Μορανλή, σε σπίτια ακατάλληλα, αφού 

εγκατέλειψαν ό,τι είχαν. Οι διαμαρτυρίες των οικογενειών αυτών δημοσιεύθηκαν 

στην εφημερίδα ως αντεπιχείρημα στην άρτια και ομαλή αποκατάσταση των 
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προσφύγων.
268

 Έντονη κριτική άσκησε επίσης στους χειρισμούς του Γενικού 

Διοικητή, Πετρόπουλου στο θέμα της διανομής σποράς το 1928, αλλά και στην 

κατάχρηση χρημάτων από υπαλλήλους του Εποικισμού.
269

 Ο Γενικός Διοικητής 

επικρίθηκε ιδιαίτερα από την εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς», για τη γενικότερή του 

δράση. Τον χαρακτήριζαν «δικτάτορα της Δυτικής Μακεδονίας», που, έχοντας στενές 

σχέσεις με διάφορους «προσφυγοπατέρες», διοικούσε μεροληπτικά. Ακόμη, του 

προσέδιδαν πως απομάκρυνε για λόγους μικροπολιτικής ικανούς υπαλλήλους, τη 

στιγμή που διόριζε γεωπόνους στα γραφεία Εποικισμού που δεν είχαν καμία επαφή 

με την αγροτική πραγματικότητα.
270

 

 Η είδηση της κατάργησης του Γραφείου Εποικισμού Πτολεμαΐδας και της 

μεταφοράς του γραφείου της Ε.Α.Π. στη Φλώρινα ξεσήκωσε αντιδράσεις στην πόλη, 

με πρωτοστάτρια την εφημερίδα «Επαρχιακή Φωνή». Στο πρωτοσέλιδο του 

Οκτωβρίου του 1929, ζητείται η αναθεώρηση της απόφασης της Γενικής Διοίκησης 

Εποικισμού Μακεδονίας, με το αιτιολογικό ότι οι πρόσφυγες της επαρχίας αυτής 

ξεπερνούν τους 40.000 και τα προβλήματά τους δεν έχουν φτάσει σε οριστικές 

λύσεις. Εκτός από τις δημοσιευμένες διαμαρτυρίες, μέσω της εφημερίδας 

κινητοποιήθηκαν όλες οι τοπικές προσφυγικές ομάδες, οι Συνεταιρισμοί, οι 

Κοινότητες και οι Σύλλογοι σε γενικευμένες διαμαρτυρίες.
271

 

 Η είδηση για τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων έγειρε 

ποικίλες και αντιτιθέμενες αντιδράσεις στις τοπικές εφημερίδες. Η εφημερίδα «Το 

Μακεδονικό Βήμα» είχε εκείνη την περίοδο τις πιο ακραίες αντιδράσεις ενάντια σ’ 

αυτή την υπηρεσία. Θεωρούσε πως το έργο της ήταν εξ ολοκλήρου ανεπιτυχές και 

δυσχέραινε αντί να βελτιώσει τη ζωή των προσφύγων. Στο ζήτημα της αγροτικής 

αποκατάστασης, είχε την άποψη πως δεν επετεύχθη κανένας στόχος και σε αυτό 

συντελούσαν οι περιορισμοί των Διεθνών Συνθηκών. Η αναγγελία της παύσης των 

εργασιών της ΕΑΠ χαιρετήθηκε από την εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, 

επικροτώντας την πολιτική πρωτοβουλία του Ελευθέριου Βενιζέλου και 

στηλιτεύοντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις που υπέκυψαν σε ξένες παρεμβάσεις 
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στο ελληνικό κράτος. Όπως δημοσιοποιήθηκε, στη λήψη της απόφασης του 

Πρωθυπουργού συνετέλεσε και η αντίθετη προς την ΕΑΠ στάση του βουλευτή 

Κοζάνης Κουπαρούσου, που στάθηκε επικριτικά απέναντί της σε όλη την περίοδο της 

λειτουργίας της.
272

  

Ιδιαίτερα κατακριτέα υπήρξε  από την ίδια εφημερίδα η στάση της Υπηρεσίας 

απέναντι στο ζήτημα της είσπραξης χρεών από τους πρόσφυγες πριν από τη διάλυσή 

της. Τα γραφεία της επιτροπής προχωρούσαν σε βίαιες εισπράξεις των 

βραχυπρόθεσμων δανείων στους οφειλέτες. Συγκεκριμένα, χωροφύλακες 

προχωρούσαν σε συλλήψεις στην ύπαιθρο όσων αγροτών είχαν ανεκπλήρωτα χρέη 

και τους αποσπούσαν από την αγροτική γη, σε περίοδο μάλιστα που οι εργασίες για 

την προετοιμασία της σποράς ήταν πολλές. Το θέμα αυτό έγινε αντικείμενο 

σχολιασμού στον Τύπο, αλλά και στη Βουλή, μετά από εισηγήσεις των προσφύγων 

Βουλευτών. Η στάση της Ε.Α.Π. παρουσιαζόταν ως τοκογλυφική, που για μικρά 

ποσά διατάρασσε την ηρεμία των προσφύγων μέσα σε πολλά άλλα προβλήματα. 

Ακόμη, στηλιτεύεται το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το σημείο τα Γραφεία Εποικισμού 

δρούσαν ανεξέλεγκτα, χωρίς την παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την 

προστασία των προσφύγων. Χαρακτηριστικός της οργής του Τύπου αποτελεί ο 

παρακάτω τίτλος πρωτοσέλιδου άρθρου στην εφημερίδα «Μακεδονικό Βήμα» στις 21 

Μαρτίου 1930
273

: 

«Πρέπει να σταματήση η Ε.Α.Π.» 

Παρόμοια άποψη για την Ε.Α.Π. και την πολιτική που ακολούθησε απέναντι 

στους πρόσφυγες, είχε και η εφημερίδα «Επαρχιακή Φωνή». Παρόλο που επικρίθηκε 

η γρήγορη και πρόχειρη παύση των εργασιών της, καθώς, σύμφωνα με την άποψη της 

εφημερίδας, αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στους αστούς και αγρότες πρόσφυγες, 

η Ε.Α.Π. διασκόρπισε πολλά δισεκατομμύρια, που δεν αξιοποιήθηκαν οργανωμένα, 

με αποτέλεσμα ο προσφυγικός κόσμος να έχει μεγάλα έντοκα χρέη προς την 

Υπηρεσία. Το συνολικό συμπέρασμα της εφημερίδας ήταν πως οι στόχοι που έθεσε η 

Ε.Α.Π., δεν πραγματοποιήθηκαν, το έργο της ολοκληρωτικής αποκατάστασης 
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παρέμεινε ημιτελές, και οι πρόσφυγες, μετά και τη διάλυσή της, θα έρχονταν σε 

ακόμα δυσκολότερη θέση.
274

 

Με αφορμή την επίσκεψη του καθηγητή του Εθνικού Πανεπιστημίου, 

Αδαμαντίου στην Κωνσταντινούπολη και τον θαυμασμό που εξέφρασε δημόσια για 

το εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολικά κτίρια, ξεκίνησε μια δημόσια συζήτηση τον 

Μάιο του 1931 για την κατάσταση της Παιδείας των προσφύγων. Ο τοπικός Τύπος 

προσπαθεί να συγκεντρώσει το βλέμμα της κοινωνίας προς την άθλια κατάσταση των 

σχολείων που βρίσκονται εντός των προσφυγικών συνοικισμών. Αντιπαραβάλλεται 

το πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα και οι άρτιες υποδομές που είχαν αναπτυχθεί στην 

Ανατολή σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. Τα σχολεία στεγάζονται σε τρώγλες 

και σε κτίρια αμφιβόλου ποιότητας, με τις εφημερίδες να χαρακτηρίζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως πρωτόγονη, εγείροντας φυσικά τις διαμαρτυρίες των 

προσφύγων.
275

 

Οι εκλογές δεν άφηναν αδιάφορες τις τοπικές εφημερίδες, οι οποίες έπαιρναν 

ξεκάθαρη θέση υπέρ κάποιων Συνασπισμών, καταδικάζοντας ταυτόχρονα άλλους. Η 

εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς», προσπάθησε μέσα από τις στήλες της να επηρεάσει την 

ψήφο των προσφύγων, αναπτύσσοντας μια επιχειρηματολογία εναντίων πολιτικών 

Συνδυασμών. Υποστήριξε ανοικτά την υποψηφιότητα του Βενιζέλου, όπως και αυτές 

των Καφαντάρη, Παπαπαναστασίου και Μιχαλακόπουλου, που συγκροτούσαν τον 

Εθνικό Συνασπισμό. Αντίθετα, εξαπέλυε λίβελλους κατά του Λαϊκού Κόμματος του 

Κονδύλη, κατηγορώντας το ότι υπήρξε το πρωταίτιο για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τον ξεριζωμό χιλιάδων προσφύγων από τις πατρογονικές του εστίες. 

Για την υποστήριξη του Εθνικού Συνασπισμού, πρόβαλλε το επιχείρημα της 

διεύρυνσης των συνόρων, από το 1909 που την παρέλαβαν μέχρι και την παράδοση 

της Κυβέρνησης στο Λαϊκό Κόμμα το 1920. Επίσης, προσπάθησε να πείσει τον 

προσφυγικό κόσμο πως οι εξαγγελίες του Κονδύλη για οικονομικές παροχές στους 

πρόσφυγες, όπως το 20% της προσφυγικής αποζημίωσης, ήταν ψευδείς και 

απραγματοποίητες. Στόχος τους ήταν η ψηφοθηρία, καθώς τα οικονομικά του 

κράτους δεν επέτρεπαν τέτοιες οικονομικές παροχές. Στα ψηφοδέλτια, προτείνονταν 

από την εφημερίδα οι 4 υποψήφιοι του Εθνικού Συνασπισμού, Γ. Βαρβούτης, Κ. 
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Κοντοδίνας, Η. Παπαδόπουλος και Κ. Προκοπίδης.
276

 Στον πολιτικό πόλεμο που 

άρχισε η εφημερίδα εναντίον του Λαϊκού Κόμματος του Κονδύλη,  πήγαζε και η 

έλλειψη βουλευτικών εκπροσώπων από τη Μακεδονία και τη Θράκη στις υπουργικές 

θέσεις της Κυβέρνησής του. Από τις 22 Κυβερνητικές θέσεις, δεν υπήρχε κανένας 

βορειοελλαδίτης. Τα συμφέροντα των Νέων Χωρών εκπροσωπούνταν, σύμφωνα με 

τον Κονδύλη, από τον βουλευτή Φλώρινας, Δραγούμη.
277

 

 Η εφημερίδα «Επαρχιακή Φωνή» στεκόταν με προσοχή απέναντι στα 

προβλήματα των προσφύγων της περιοχής. Το καλοκαίρι του 1933 δημοσιοποίησε τις 

απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας απέναντι στους πρόσφυγες. Οι απαιτήσεις αυτές 

αφορούσαν τα χρέη προς την Ε.Α.Π. που αργότερα μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο. 

Ωστόσο, η εφημερίδα επικρίνει τη στάση της Τράπεζας απέναντι σε πρόσφυγες που 

βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και ρακένδυτοι προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν το ζήτημα της τροφής γι’αυτούς και τις οικογένειές τους.
278

 Το ίδιο 

επικριτική στάθηκε και απέναντι στην Κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος. 

Καταδίκαζε την αδιαφορία που υπήρχε για την περιοχή της Εορδαίας. Συγκεκριμένα, 

στηλίτευε τη στάση της Κυβέρνησης και των τοπικών πολιτευτών, που δεν 

ολοκλήρωναν τη στέγαση των προσφύγων, αλλά και άλλα μείζονος σημασίας 

ζητήματα, όπως η αποξήρανση των ελών, η κακή συγκοινωνία με τις γύρω περιοχές, 

η ολοκλήρωση των ημιτελών σχολικών κτιρίων, η μεταφορά του Στρατού και η 

ίδρυση Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας.
279

 

 Σε μια περίοδο που το πολίτευμα της δημοκρατίας βρισκόταν υπό κατάλυση, 

η εφημερίδα «Επαρχιακή Φωνή» συντασσόταν ανοιχτά με αυτό και  καλούσε τον λαό 

να ακολουθήσει μια πατριωτική στάση κατά του πραξικοπήματος του Κονδύλη. Η 

«Επαρχιακή Φωνή» το 1935 αναφέρει τις κομματικές πεποιθήσεις του λαού της 

Εορδαίας. Το μεγάλο ποσοστό των προσφύγων από Πόντο, Μικρά Ασία και Θράκη 

υπήρξαν υποστηρικτές του Ελευθερίου Βενιζέλου και των άλλων Δημοκρατικών 

Κομμάτων, ενώ ήταν ενάντιοι της βασιλείας, που θεωρούνταν ότι  ήταν η υπαίτιος 

του ξεριζώματος των Ελλήνων της Ανατολής.
280
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 Στον αγώνα κατά του Λαϊκού κόμματος ήταν επιστρατευμένος και ο εκδότης 

της «Επαρχιακής Φωνής», Τάκης Πιπιλιαγκόπουλος, ο οποίος δημόσια κατήγγειλε τις 

αυθαιρεσίες τους, καταδικάζοντας όσους ήταν ενάντιοι των προσφύγων. Κατά την 

περίοδο διακυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος, όπως αναφέρει, οι πρόσφυγες 

απομακρύνθηκαν από όλες τις δημόσιες θέσεις και αξιώματα. Η κατάσταση από το 

1933 κι έπειτα υπήρξε δύσκολη για τους πρόσφυγες, αφού η κυβέρνηση είχε 

αναπτύξει ένα υβρεολόγιο απέναντί τους, θεωρώντας τους πολίτες δεύτερης 

κατηγορίες. Ενδεχομένως, οι Λαϊκοί να είχαν στραφεί κατά των προσφύγων, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι δεν είχαν την απόλυτη στήριξή τους στις προηγούμενες εκλογές.
281

 

Η έλευση των προσφύγων στη Μακεδονία απάλλαξε το ελληνικό κράτος από την 

έγνοια των ξενικών κομμάτων, όπως αυτά της Βουλγαρίας, που διεκδικούσαν 

περιοχές και συμφέροντα. Ο κατεξοχήν ελληνόφωνος πληθυσμός των προσφύγων 

αποτέλεσε, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, προπύργιο ελληνισμού. Μελανό σημείο, το 

οποίο στηλιτεύεται και καταδικάζεται, είναι το μποϊκοτάζ που εξαπέλυσε η 

Κυβέρνηση στους πρόσφυγες, δυσχεραίνοντας τις ήδη προϋπάρχουσες δεινές 

συνθήκες.
282

 

3.5.5.  Η εκκλησία απέναντι στους πρόσφυγες 

Τον Ιούνιο του 1923 ο Μητροπολίτης Κοζάνης, μαζί με τον Δήμαρχο Κοζάνης και 

τον διευθυντή της εφημερίδας «Ηχώ της Μακεδονίας», Μιλτιάδη Τζώνη 

επισκέφθηκαν τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Κοζάνη, όπως και αυτούς 

που ήταν προσωρινά εκεί. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να καταγραφούν αναλυτικά 

οι συνθήκες διαβίωσης και οι δυσχέρειες που υφίστανται, αλλά και για να ενισχυθεί 

το φρόνημά τους στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν.
283

 

 Τα τοπικά μέσα καταδεικνύουν την ενεργή δράση του Μητροπολίτη Κοζάνης. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουν την συμμετοχή του στο Παμπροσφυγικό Συνέδριο στις 13 

Οκτωβρίου 1923.
284

 Τον Νοέμβριο του 1923, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη 

Ιωακείμ, ιδρύεται το Προσφυγικό Νοσοκομείο στο μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως 
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Κοζάνης, για την περίθαλψη των προσφύγων.
285

 Το νοσοκομείο των Προσφύγων 

υπήρξε πολύτιμος αρωγός για την υγεία των αναξιοπαθούντων προσφύγων. Ωστόσο, 

η λύση της στέγασής του στην Ιερά Μητρόπολη ήταν μόνο προσωρινή. Ήδη, ένα 

χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 1924, δημοσιεύεται η ανάγκη για την ύπαρξη ενός 

μόνιμου χώρου για την στέγαση του Νοσοκομείου. 
286

 

 Στη Μητρόπολη Φλώρινας υπαγόταν, μεταξύ άλλων, και η επαρχία 

Καϊλαρίων. Η εφημερίδα «Ηχώ της Μακεδονίας» καταγγέλλει την αδιαφορία της 

Μητρόπολης για τα χωριά που βρίσκονταν γύρω από την Κοζάνη και τα Καϊλάρια, 

που στην πλειονότητά τους κατοικούνταν από προσφυγικές οικογένειες και 

βοηθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Εκκλησία της Κοζάνης. Την εποχή της 

συγκομιδής, ωστόσο, φανερώνεται η διεκδίκηση από τη μεριά της Μητρόπολης 

Φλώρινας για την περιφέρεια Τζουμά. Η άποψη του Τύπου είναι πως η στάση της 

Μητρόπολης είναι υποκριτική, γιατί ενδιαφέρθηκε για τους χριστιανούς των 

περιοχών αυτών μόνο κατά την περίοδο της «εκκλησιαστικής συγκομιδής» και ότι η 

περιφέρεια Καϊλαρίων με τα χωριά Τζουμά πρέπει να υπαχθούν στην Μητρόπολη 

Κοζάνης, καθώς αποτελούν κοντινότερο χιλιομετρικά κέντρο σε σχέση με την 

Φλώρινα. Ίδια στάση φαίνεται να έχει και ο Μητροπολίτης Καστορίας στις επαρχίες 

Σισανίου και Σιατίστης που επιχειρεί να εντάξει στην Μητρόπολή του χωριά που 

βρίσκονται εντός της περιφέρειας Ανασελίτσης. Οι ενέργειες αυτές φαίνεται να έχουν 

ξεσηκώσει διαμαρτυρίες και από τους πιστούς της περιοχής, καθώς δεν αναγνωρίζουν 

την εκκλησιαστική του κυριαρχία.
287

 

 Η Ιερά Σύνοδος του Φαναρίου αποφάσισε τη σύσταση ξεχωριστής 

εκκλησιαστικής επαρχίας για την περιφέρεια Καϊλαρίων, η οποία μέχρι εκείνο το 

σημείο ανήκε στην Μητρόπολη Φλωρίνης. Μητροπολίτης της νεοσύστατης 

εκκλησιαστικής επαρχίας διορίστηκε ο τέως Μητροπολίτης Πελαγονίας, 

Χρυσόστομος. Η απόφαση αυτή αγκαλιάστηκε από τους πρόσφυγες της περιοχής, 

εντούτοις δεν λήφθηκε υπόψη ότι είχαν ήδη αναπτύξει δεσμούς με τοπικούς 

ιεράρχες.
288

 Η είδηση της ίδρυσης της Νέας Μητρόπολης Ν. Πελαγονίας και, 

μετέπειτα, Μητρόπολης Πτολεμαϊδας, έγινε αφορμή αντιδράσεων από τοπικούς 
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ιεράρχες, που έβλεπαν τη μείωση του ποιμνίου τους στις περιφέρειες των 

Μητροπόλεών τους. Χαρακτηριστική της αντίδρασης αυτής είναι η επιστολή του 

πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης και νυν Βεροίας και Ναούσης στον Μητροπολίτη 

Βασίλειο, στην οποία διαμαρτυρόταν έντονα στη διάσπαση της Μητρόπολης
289

: 

«Εις τα αρχεία  της Μητροπόλεως Φλωρίνης ευρίσκονται πάντα τα σχετικάς ως και 

διαμαρτυρία μου έντονος προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια την απόσπασιν του 

τμήματος τούτου εκ της Μητροπόλεως Φλωρίνης.» 

 Οι αντιδράσεις για την ίδρυση της Μητρόπολης καταλάγιασαν για μια 10ετία, 

μεταξύ του 1925-1935. Ωστόσο, το ποίμνιο της περιοχής, αποτελούμενο πλέον από 

σημαντικό αριθμό προσφύγων, διεκδικήθηκε και από την Μητρόπολη Κοζάνης, 

δημιουργώντας μια δυναμική κόντρα, που είχε ως απώτερο στόχο την οικονομική και 

πολιτική ενδυνάμωση των περιοχών Κοζάνης και Φλώρινας.
290

 

 Τον Δεκέμβριο του 1923, οι πρώτοι πρόσφυγες ιερείς συνέταξαν αιτήσεις, 

στις οποίες ζητούσαν από τον Μητροπολίτη Μογλενών και Φλωρίνης την ένταξή 

τους στην τοπική εκκλησιαστική ζωή. Το περιεχόμενο των πρώτων 18 αιτήσεων 

αποτελούσε ένα είδους ιστορικό, στο οποίο εξιστορούνταν οι δυσκολίες του 

ξεριζωμού τους
291

: 

Οι 18 πρώτοι πρόσφυγες ιερείς της επαρχίας Καϊλαρίων 

Παύλος Χ’’ Απ. Χαριτίδης Κάτω Καϊλάρια, Πτολεμαΐδα 

Νεόφυτος Κ. Μαλακόζης Άνω Καϊλάρια, Πτολεμαΐδα 

Σάββας Μ. Τσιροζίδης Άνω Καϊλάρια, Πτολεμαΐδα 

Στυλιανός Ανδρεάδης Δέβρη-Αναρράχη 

Λαυρέντιος Παπουλίδης Δέβρη-Αναρράχη 

Παύλος Παπουλίδης Δέβρη-Αναρράχη 
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Λάζαρος παπά Διαμαντού Εξακουστίδης Σούλποβον- Άρδασσα 

Ηλίας Τσαγκαλίδης Σούλποβον- Άρδασσα 

Χρήστος Τσαγκαλίδης Σούλποβον- Άρδασσα 

Παρασκευάς Παπαπαναγιώτου Παλαιόχωριον-Φούφας 

Αθανάσιος Αν. Κοντογιάννης Τσαλτζιλάρ-Φιλώτας 

Αθανάσιος Δ. Φωτιάδης Τσαλτζιλάρ-Φιλώτας 

Δαυΐδ Παπαδόπουλος Σούλποβον- Άρδασσα 

Γεώργιος Παπαδόπουλος Τσαλτζιλάρ-Φιλώτας 

Σάββας Παρχαρίδης Κρέμσια-Μεσόβουνο 

Ιωάννης Ευστρατίου Μαυρογένης Ίνελι- Ανατολικό 

Δημήτριος π’’ Ι. Παπαδόπουλος Ούτσανα-Κομνηνά 

Κωνσταντίνος π’’ Ν. Κανίδης Κιοσελέρ-Αντίγονον 

 Κατά την έλευση των προσφύγων και πριν από την ίδρυση της Μητροπόλεως 

Πτολεμαϊδας, οι πρόσφυγες ιερείς της πόλης οργανώθηκαν και ίδρυσαν τον 

«Προσφυγικό Ιερατικό Σύνδεσμο Καϊλαρίων». Το βασικό μέλημα του Συνδέσμου, το 

οποίο αντικατοπτρίζεται από την σωζόμενη ιδρυτική εγκύκλιο είναι η οργανωμένη 

και συλλογική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και η περίθαλψη των 

αναξιοπαθούντων. Βασικά έσοδα του Συνδέσμου ήταν οι εισφορές των πιστών και το 

αντίτιμο που έδιναν οι νυμφευμένοι πρόσφυγες, για να λάβουν το πιστοποιητικό 

στέψεως, που κατοχύρωνε τον γάμο τους.
292

 

 Η στάση του Μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακείμ υπήρξε σημαντική για την 

επιβίωση των προσφύγων. Ωστόσο, η υπόληψη του Μητροπολίτη φαίνεται πως 

διασύρεται από τον Θ. Τιάλιο, που δημοσιεύει στη «Μακεδονική Φωνή», 

συκοφαντίες και παρουσιάζεται ο ίδιος ως τιμητής των συμφερόντων των 

προσφύγων. Ο Κεντρικός Προσφυγικός Σύνδεσμος Κοζάνης, μέσα από τη 
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δημοσίευση του προέδρου του, Δ. Χατζηγιαχισίδη, σπεύδει να υπερασπιστεί τον 

Μητροπολίτη, εξαίροντας το έργο και την μέριμνά του για τους πρόσφυγες. Μάλιστα, 

αμφισβητεί και το κύρος του Θ. Τιάλιου, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενά του 

«κακόβουλες σκηνοθεσίες».
293

 Ο προσφυγικός κόσμος θίχτηκε σε τέτοιο βαθμό από 

τις συκοφαντίες κατά του Μητροπολίτη, ώστε προχώρησε στην τηλεγραφική 

διάσκεψη των συκοφαντιών και ζήτησε άδεια για συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Ο 

ίδιος ο Μητροπολίτης υπέβαλε μήνυση για συκοφαντία και εξύβριση
294

: 

«Η Παμπροσφυγική Ένωσις Κοζάνης, θιγουμένου του προσφυγικού κόσμου διά των 

συκοφαντικών δημοσιευμάτων της Ημερεσίας κατά του Μητροπολίτου Κοζάνης προέβη 

εις έντονον τηλεγραφικήν διάψευσιν των αναγραφέντων. Συγχρόνως δε εζήτησε παρά 

της αρμοδίας αρχής παροχήν αδείας συγκροτήσεως συλλαλητηρίου σφοδρά 

διαμαρτυρίας. Ο τόσον εμπαθώς και εν συστήματος συκοφαντούμενος ιεράρχης 

υπέβαλλε μήνυσιν επί συκοφαντία και εξυβρίσει.» 

3.5.6. Οι πολιτικοί(τοπικοί) φορείς και η σχέση τους με τους πρόσφυγες 

Τα κομματικά πάθη βρίσκονται σε εγρήγορση κατά την εγκατάσταση των 

πρώτων προσφύγων στην Ελλάδα. Στις 15 Οκτωβρίου 1923, ο πολιτικός Γεώργιος 

Μπούσιος, πρώην εκλεγμένος βουλευτής στο Νομό Κοζάνης με τον συνδυασμό του 

Ίωνα Δραγούμη, χαρακτήρισε «άσπλαχνη και κομματική» την εσπευσμένη 

εγκατάσταση των προσφύγων. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν τις οξείες αντιδράσεις 

του προσφυγικού κόσμου, που έτρεξε να υποστηρίξει τις ενέργειες της κυβέρνησης, 

καθώς εξασφάλιζε την ομαλή διαβίωση τους.
295

 

Ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων στον Νομό Κοζάνης, σε συνδυασμό με 

την πολιτογράφησή τους στα δημοτολόγια των επαρχιών, τους καθιστούσε πόλο 

έλξης για τους τοπικούς πολιτευτές και την εκπλήρωση των επιδιώξεών τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο υποδιοικητής Καϊλαρίων που υποχρέωσε τις 

επιτροπές των προσφύγων να ορκιστούν ότι θα ψηφίσουν τον συνδυασμό των 

συντηρητικών στις τοπικές εκλογές. Ο ιατρός των προσφύγων στην επαρχία 

Ανασελίτσης προειδοποίησε τους πρόσφυγες πως, αν δεν ψηφίσουν τον Νομάρχη, θα 

έχαναν τα αγροκτήματα και τα ζώα τους. Το ίδιο συνέβη και στην Κοζάνη, όπου την 

                                                           
293

 Η.Μ., Δ. Χατζηγιαχισίδης, 15 Φεβρουαρίου 1925, Ανακοινωθέν, σ. 1 
294

 Η.Μ., 26 Ιανουαρίου 1925, σ. 1 
295

 Η.Μ., 15 Οκτωβρίου 1923, Εντροπή, σ. 1 



 

158 
 

παραμονή των εκλογών προσκλήθηκαν επιτροπές των προσφύγων, για να τους 

ανακοινωθεί ότι οφείλουν να στηρίξουν τον συνδυασμό του Νομάρχη Κοζάνης 

Στέφανου Παλλαντζά με τον Κουπαρούσο και άλλους
296

: 

«Αντάξιος του Νομάρχου ο υποδιοικητής Καϊλαρίων κ. Κοζύρης, όστις δεν εδύστασε 

και επί του ιερού Ευαγγελίου να ορκίση τας επιτροπάς των προσφύγων να ψηφίσωσι 

τον συνδυασμόν των συντηρητικών άλλως απήλει γην και ουρανόν. Και επειδή ο 

υποδιοικητής κ. Λουκάκης ως μόνιμος υπάλληλος δεν ήτο δυνατόν να μιμηθή τον 

συνάδελφον Καϊλαρίων, έπρεπε να φύγη και έφυγε εκ Σιατίστης. Και αντί του 

συστηθέντος υπό του κ. Κωτούλα Χρ. Πιπιλιάγκα, την θέσιν κατέλαβεν ο κ. Χατζημίχος, 

(ίνα ικανοποιηθή ο υποψήφιος Καλανιζόπουλος) και διά να αμοιφθή ο κ. Χατζημίχος 

διά τας καθαρώ δημοκρατικάς αντιλήψεις του. Και πράγματι μετεβλήθη η υποδιοίκησις 

αμέσως εις εκλογικό κέντρο του εκ Τριπόλεως κ. Καλαντζοπούλου του ήδη 

τιτλοφορηθέντος πληρεξουσίου Κοζάνης, προς τελείαν ένδειξιν της κατισχύσεως της 

θελήσεως των Κουπαρούσων και Σια. Και δια να μη μείνη αμέτοχος και η υγιονομική 

υπηρεσία των προσφύγων τίθεται εις κίνησιν και ενέργειαν και ο ιατρός των 

προσφύγων κ. Στέφανος Χρυσαφόπουλος εξορκίζων συμβουλεύων, και εντελόμενος 

τους πρόσφυγας Ανασελίτσης να ψηφίσωσι κορδώνι τον συνδυασμό του 

νομάρχου!άλλως παν τα χωράφια, άλλως παν τα…ζώα. Εάν ο εν λόγω ιατρός και 

πολλοί άλλοι υπάλληλοι υπεδείκνυον τον αυτόν ενθουσιασμόν εις το καθήκον των 

πόσον διαφορετική θα ήτο η θέσις των δυστυχώς προσφύγων μας!» 

 Τα κομματικά συμφέροντα δεν λείπουν και από την λειτουργία του 

Νοσοκομείου Προσφύγων Κοζάνης. Οι επιδιώξεις των πολιτικών πολλές φορές 

καθορίζουν την τύχη των προσφύγων σε θέματα υγείας. Οι αναφορές παρουσιάζουν 

την αποπομπή άρρωστων ανθρώπων, ακόμη και παιδιών, από το νοσοκομείο για 

λόγους που αφορούν πολιτικές διενέξεις. Στην κακή λειτουργία του Νοσοκομείου 

προστίθεται και η αποπομπή από το ιατρικό προσωπικό, του Διευθυντή του 

Νοσοκομείου, του Παδιώτη, ο οποίος φαίνεται πως είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, και οι λόγοι της απομάκρυνσής του συνδέονται με 

πολιτικές παρεμβάσεις
297

: 
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«Δεν ηθελήσαμεν μέχρι σήμερον να γράψωμεν ουδέν δια το νοσοκομείον προσφύγων 

μήπως χαρακτηρισθώμεν ως μεροληπτούντες. Καίτοι εκ του σύνεγκυς 

παρακολουθούμεν την κατάστασιν, καίτοι παριστάμεθα μάρτυρες των καθ’ εκάστην 

εξαποστελουμένων προς το νεκροταφείον. Αλλά όταν βλέπομεν με τέτοια παγερή ψυχή, 

όρθρου βαθέως, να πετάζωνται εις τους δρόμους αναρονίοντα ανθρώπινα πλάσματα, 

τότε εξανίσταται η ψυχή μας και μας επιβάλλει το καθήκον να υψώσωμεν φωνήν υπέρ 

αυτών. Το νοσοκομείον έχει προορισμόν να περιθάλψη την υγεία και την ζωήν των 

ατυχών προσφύγων και όχι να ικανοποιήση κομματικάς συμφέροντα 

επιτηδείων….Κύριοι αρμόδιοι δεν πετάζονται ως ράκη μικρά αθώα πλάσματα τα οποία 

διαφυγόντα την μαχαίρα του Κεμάλ ευρίσκουσι σκληροτέραν την ψυχήν υμών, οίτινες 

μισθοδοτήσθε δια να περιθάλψητε την υγείαν και την ζωήν αυτών. Οι λόγοι της 

παύσεως του τόσον κοπιάσαντος και τόσον εργασθέντος διά την ίδρυσιν του 

νοσοκομείου Διευθυντού ιατρού κ. Παδιώτη ουδένα διαφεύγουν.» 

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του ιατρού της περιφέρειας 

Τσοτυλίου, Παντζόπουλου. Υπήρξε ένας γιατρός με επιστημονικές δεξιότητες, που 

διακρινόταν για την εργατικότητά του. Συγκεκριμένα, είχαν γίνει ευχαριστήρια 

υπομνήματα για την δράση του στην περιφέρεια από τον προσφυγικό κόσμο. 

Ωστόσο, όπως γράφεται στις στήλες του Τύπου, οι κομματικές επιδιώξεις ορισμένων 

πληρεξουσίων απομάκρυναν τον ιατρό από τα καθήκοντά του στην περιφέρεια 

Τσοτυλίου. 
298

 

 Στις διενέξεις γηγενών και προσφύγων προσπάθησε να σταθεί ως 

διαμεσολαβητής ο Νομάρχης Κοζάνης, Ι. Κοζύρης. Με εγκύκλιο προς τον λαό της 

Κοζάνης επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα και να εξηγήσει στις δύο πλευρές την 

ανάγκη συναδέλφωσης. Χαιρετίζει τις αφίξεις των προσφύγων και τους 

συμπεριλαμβάνει στον μακεδονικό λαό. Επισημαίνει την ανάγκη της ενότητας 

απέναντι σε επερχόμενους κινδύνους και κακίζει όσους προσπαθούν να 

υποδαυλίσουν τη θέση των προσφύγων.
299

 Ο Νομάρχης, σε περιοδεία του στα χωριά 

και τις κοινότητες της Κοζάνης, παρατήρησε τις φιλονικίες των προσφύγων που, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, έφτασε και σε ακραίες συμπεριφορές λόγω των φιλονικιών 

για περιουσιακά στοιχεία. Το ενδιαφέρον του είναι τόσο μεγάλο, ώστε υπαγορεύει 

στους Υποδιοικητές των κοινοτήτων να τοιχοκολλήσουν την εγκύκλιό του στο πιο 
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επιφανές μέρος της Κοινότητας τους και να διαβαστεί η επιστολή, κατά τη διάρκεια 

του εκκλησιασμού
300

: 

«Κατά την περιοδείαν την οποίαν ενήργησα εις τα διαφόρους περιφερείας του Νομού 

παρετήρησα μετά μεγάλης μου λύπης ότι μεταξύ των εντοπίων κατοίκων και των 

εγκατασταθέντων προσφύγων δεν υπάρχουν ομαλαί σχέσεις. Εις μερικά μάλιστα μικτά 

χωριά αι σχέσεις έχουν διακοπή μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε και φιλονεικίαι και 

διαπληκτισμοί έλαβον χώραν. Οι εντόποιοι θεωρούν τους πρόσφυγας ως επιδρομείς, οι 

οποίοι ήλθαν να τους πάρουν το ψωμί των μερικοί πάλιν από τους πρόσφυγας απειλούν 

τους εντοπίους ότι θα τους πάρουν και τα σπίτια και τα χωράφια των. Τινές μάλιστα 

πρόσφυγες, ευτυχώς ελάχιστοι, υβρίζουν τους βουλγαροφώνους εντοπίους 

αποκαλούντες αυτούς Βουλγάρους. Σας βεβαιώ ειλικρινώς ότι η κατάστασις αυτή με 

θλίβει. Εντόποιοι και πρόσφυγες εις το εξής θα ζήσετε μαζύ. Όλοι τώρα είσθε 

Μακεδόνες οι μεν εντόπιοι παλαιοί, οι δε πρόσφυγες νέοι.» 

 Στους ίδιους τόνους ο Νομάρχης Κοζάνης απευθύνεται στον λαό της Κοζάνης 

τον Νοέμβριο του 1924 και ζητάει να καταπαύσει η οργή και από τις δύο πλευρές. 

Αφορμή για τη νέα επιστολή υπήρξαν τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο 

Κιούπκιοϊ της Ανατολικής Μακεδονίας, στα οποία γηγενείς επιτέθηκαν σε πρόσφυγες 

με αιματηρές συνέπειες. Ο Νομάρχης ζητάει από τους γηγενείς να καταλάβουν πως η 

περιουσία που άφησαν οι Μουσουλμάνοι ανήκει πλέον στους πρόσφυγες. 

Παράλληλα, επισημαίνει πως πρέπει να διατηρηθεί η νομιμότητα και η υπακοή στους 

νόμους της Πολιτείας.
301

 

 Οι εντάσεις μεταξύ προσφύγων και γηγενών βαθμιαία κλιμακώθηκαν και σε 

επίπεδο πολιτικών φορέων. Ο φαρμακοποιός Κουπαρούσος, αυτοαποκαλούμενος ως 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Κοζάνης, κατέβαινε στις τοπικές εκλογές 

του 1924, για τη Δημαρχία της Κοζάνης, με κεντρικό σύνθημα την άρση της ίδρυσης 

αστικού προσφυγικού συνοικισμού και την αποπομπή των προσφύγων από την 

Κοζάνη. Μάλιστα, πρότεινε την μετακίνηση των προσφύγων στη Βραζιλία.  

Στην αντίπερα όχθη στεκόταν ο εκδότης της εφημερίδας «Ηχώ της 

Μακεδονίας», Μιλτιάδης Τζώνης. Στα πρωτόστηλά του, στηλιτεύει την μανία του 

Κουπαρούσου για την απόκτηση εξουσίας και τον θεωρεί ηθικό αυτουργό για τα 
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αιματηρά επεισόδια στο Τζιτζελέρ και το ένοπλο συλλαλητήριο για την ανάκληση 

της απόφασης της αστικής εγκαταστάσεως του προσφυγικού κόσμου.
302

 Οι ενέργειες 

του Κουπαρούσου μεταδόθηκαν και σε ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στην 

Αθήνα, όπως η «Παμπροσφυγική Αθηνών» δημοσιοποιώντας τις ξενοφοβικές 

επιστολές του και τις προτάσεις του για αιματηρή υπεράσπιση των συμφερόντων των 

γηγενών. 
303

 Την ίδια στάση έχουν και δεκαέξι επίλεκτα μέλη του τέως Διοικητικού 

Συμβουλίου Φιλελευθέρων, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον Γ. Φλωρίδη, 

δηλώνουν σε υψηλούς τόνους ότι καταδικάζουν τις ενέργειες Κουπαρούσου. 
304

 

Βοήθεια οικονομική δόθηκε και στους πρόσφυγες ιερείς, μετά τις ενέργειες 

του Νομάρχη Κοζάνης. Αποφασίστηκε η έγκριση της καταβολής εξηκοντάδραχμου 

επιδόματος για κάθε μέλος της οικογένειάς τους σε μηνιαία βάση. Αυτή η ενέργεια 

υπήρξε σημαντική, καθώς εξασφάλισε τα αναγκαία για την επιβίωσή τους, για την 

προσήλωση των πνευματικών ανθρώπων στο ιερατικό τους έργο.
305

 

Τον Σεπτέμβριο του 1928, ο Νομάρχης Κοζάνης, Γ. Παπαλεξανδρής 

προσκάλεσε τους εκπροσώπους των προσφυγικών κοινοτήτων, για να συζητήσουν τα 

επιμέρους προβλήματα που τους ταλανίζουν. Στο συνέδριο προσκλήθηκαν οι 

βουλευτές του Νομού Κοζάνης, ο Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζα και εκπρόσωποι 

των Γραφείων Εποικισμού. Τα καθορισμένα θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν την 

ενίσχυση των αγροτών προσφύγων
306

: 

Θέματα προς συζήτηση στη σύσκεψη των προσφύγων υπό τον Νομάρχη 

Εφοδιασμός σε ζώα και άμαξες 

Εφοδιασμός σε σπόρους 

Συμπλήρωση στέγασης 
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Υποδειγματική καλλιέργεια 

Κατηγορίες κληρούχων οικογενειών 

Συμπλήρωση κτηματολογίου 

Ενίσχυση κτηνοτροφίας 

Υδρεύσεις και αρδεύσεις 

Αποξηράνσεις 

Εξεύρεση πόρων 

Αγροτικές προσφυγικές αποζημιώσεις 

Χρέη προς την Εθνική Τράπεζα 

 

Αποφάσεις που ελήφθησαν στο συνέδριο 

Έκφραση συγχαρητηρίων για τη διάσωση του Ελ. Βενιζέλου από ασθένεια 

Αίτημα για παροχή σπόρων, ζώων, γεωργικών εργαλείων 

Γρήγορη ρύθμιση των αγροτικών αποζημιώσεων 

Διακανονισμός των χρεών των προσφύγων προς την Εθνική Τράπεζα και την 

ΕΑΠ 

 Άλλος ένας Νομάρχης που είχε θετικό πρόσημο στη στάση του απέναντι 

στους πρόσφυγες ήταν το 1931, ο Πασσαδάκης, που απολάμβανε της στήριξης του 
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Τύπου για τις δράσεις του. Οι ενέργειές του για τον αστικό Συνοικισμό Κοζάνης 

αποσκοπούσαν στο κοινό συμφέρον και τη συλλογική αντιμετώπιση του 

προβλήματος, χωρίς να εξυπηρετεί ιδιοτελή συμφέροντα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο 

λόγος που ήρθε σε διαφωνία με τη Γενική Διοίκηση. Μετά τα έκτροπα με την 

κατάληψη οικημάτων του Συνοικισμού από άστεγους πρόσφυγες, ο Νομάρχης 

ταξίδεψε στην Αθήνα, για να διευθετήσει το ζήτημα και να δώσει λύση σε 

συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Πρόνοιας, Ιασωνίδη. Μεριμνούσε κυρίως για τη 

στήριξη της λαϊκής τάξης και την αποκατάσταση των χαμηλότερων οικονομικών 

στρωμάτων των προσφύγων.
307

 

 Το 1934 έρχεται στα πράγματα ο δικηγόρος και πολιτευτής Κοζάνης, 

Παναγιώτης Δαδούλης, ο οποίος με μια σειρά άρθρων στην «Επαρχιακή Φωνή» 

επέκρινε τη στάση του Λαϊκού Κόμματος απέναντι στους πρόσφυγες. Θεωρούσε πως 

ως Κυβέρνηση λειτουργούσε αντιδημοκρατικά, γιατί δεν πίστευε στη δημοκρατία και 

ξεγέλασε τους πρόσφυγες, για να καταφέρει να εξασφαλίσει τις πολυάριθμες ψήφους 

τους. Απ’την άλλη ήταν υπέρμαχος της πολιτικής του Βενιζέλου, εξαίροντας τη 

θητεία του και δικαιολογόντας λάθη, προχειρότητες ή αβλεψίες. Πίστευε μάλιστα ότι 

η επιρροή του και το πολιτικό του κύρος στο εξωτερικό ήταν τόσο μεγάλο, ώστε μετά 

από τα ταξίδια του με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, άλλαζαν αποφάσεις και 

εξομαλύνονταν σχέσεις με άλλες χώρες.
308

 Ουσιαστικά, ο Π. Δαδούλης με το μανδύα 

της υπεράσπισης των προσφυγικών ζητημάτων, εξ ου και ο τίτλος της σειράς των 

άρθρων του «Η πολιτική θέσις του προσφυγικού κόσμου» προσπαθούσε να 

επηρεάσει τους πρόσφυγες της Εορδαίας υπέρ της πολιτικής του Ελευθέριου 

Βενιζέλου. 

3.5.7. Οι κοινωνικοί φορείς 

Η ιατρική περίθαλψη των προσφύγων τον Οκτώβριο του 1922 ήταν 

επιτακτική ανάγκη. Στη δύσκολη αυτή κατάσταση συνέδραμαν οι διακεκριμένοι 

γιατροί της πόλης της Κοζάνης, Γ. Κουπαρούσος και Γ. Ζωγράφου, παρέχοντας 

αμισθί ιατρικές υπηρεσίες στην κλινική τους.
309
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Το έργο των φιλανθρωπικών συλλόγων στον Νομό Κοζάνης υπήρξε 

τεράστιας σημασίας και βοήθησε έμπρακτα τις οικογένειες προσφύγων. Στις στήλες 

της εφημερίδας «Ηχώ της Μακεδόνιας» προβάλλεται ο αλτρουισμός ορισμένων 

Κυριών της πόλης της Κοζάνης που διοργάνωναν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ενέργειες για τη συγκέντρωση χρημάτων, τροφίμων και φαρμάκων. Μια τέτοια 

εκδήλωση έλαβε χώρα στην Κοζάνη στις 22 Δεκεμβρίου 1923, όπου παρουσίασαν 

θεατρική παράσταση, με τη διάθεση των εσόδων σε άπορους γηγενείς και πρόσφυγες. 

Μερικά από τα ονόματα των κυριών που συνέδραμαν σ’ αυτή την παράσταση 

ήταν
310

:  

Συμμετέχουσες στη θεατρική παράσταση 

Άννα Ι. Χαλκιά 

Αγνή Κ. Τσιτσελίκη 

Αναστασία Ηλ. Βαμβακά 

Αθηνά Θ. Παπαδέλη 

Ματιώ Κ. Ρακά 

Αναστασία Σ. Γκορτσούλη 

Ελευθερία Δουδούλη 

Στις στήλες της εφημερίδας «Ηχώ της Μακεδονίας» παρουσιάζεται πως ο 

Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κοζανιτών, «Λευκός Σταυρός», που εδρεύει στη Νέα 

Υόρκη Αμερικής απέστειλε 20.320 δραχμές τον Φεβρουάριο του 1923 στην 

«Επιτροπή χρηματικών εράνων περιθάλψεως προσφύγων Κοζάνης», καθώς και 87 

επιταγές με αναγραμμένο το ποσό των 180 δραχμών στον «Πατριωτικό Σύνδεσμο 

Ελληνίδων Κυριών» για τις άπορες οικογένειες των Στρατιωτών της Κοζάνης. Στην 
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εφημερίδα, εξαίρεται η κίνησή τους και τονίζεται η φιλοπατρία τους σε, δύσκολες για 

τους Έλληνες, συγκυρίες. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
311

 

Σπύρος Ν. Λάκας 800(δραχμές) 

Κωνσταντίνος Ν. Τσιόπτσιας 480 

Ιωάννης Ξεν. Κόμπας 400 

Αδελφοί Κ. Γκοβεδάρου 4.000 

Ευάγγελος Εμ. Τσιόπτσιας 400 

Γεώργιος Δ. Βιδιάς 400 

Ανώνυμος 240 

Νικόλαος Κατζούρης 400 

Νικόλαος Γκούτας 400 

Χαρίσιος Πατσιόνας 400 

Άννα Πατσιόνα 400 

Ιωάννης Κάλφας 240 

Ιωάννης Γκολέμας 400 
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Μερκούρης Πλιάκης 160 

Αδελφοί Γ. Δραγατσίκα 800 

Ανώνυμος 160 

Ανώνυμος 160 

Ιωάννης Μιχ. Βάμβας 400 

Ιωάννης Σ. Αραμπατζής 800 

Ελένη Ιωάν. Αραμπατζή 400 

Ανώνυμος 160 

Νικόλαος Γ. Πάλλας 400 

Ζήσης Δ. Βιδιάς 400 

Ανώνυμος 160 

Χρίστος Μπίθας 400 

Μανώλης Στώικος 400 

Θεόδωρος Στώικος 400 

Δημήτριος Τσιάκας 240 

Αθανάσιος Κούκος 80 
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Γεώργιος Μαχραματζής 80 

Ηλίας Αντ. Τζατζαλής 400 

Νικόλαος Αμπράβη 80 

Απόστολος Τσατσάνης 160 

Μάρκος Ρεπανάς 400 

Δημήτριος Παγούνης 80 

Νικόλαος Πάτσιος 320 

Αθανάσιος Δ. Θάνου 400 

Νικόλαος Λιούτσιας 400 

Πωλαγιά Δ. Θάνου 160 

Παναγιώτης Ρεπανάς 240 

Θεόδωρος Ζάχου 400 

Βασίλειος Παπανικολάου 160 

Νικόλαος Δ. Ζάμπρος 400 

Παναγιώτης Πάλλας 400 

Ζήσης Καζαντζόπουλος 160 
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Κώστας Δραγατάς 160 

Χαρίσιος Γκολιάρας 160 

Παναγιωτίτσα Καπετανάκη 80 

Αναστάσιος Δ. Σιόμτας 400 

Δημήτριος Κ. Αντωνιάδου 240 

Γεώργιος Αθ. Καρακλάνης 160 

Ανώνυμος 240 

Ανώνυμος 80 

Ανώνυμος 80 

Συνολικό Ποσό 20.320 

Ένας ακόμη σύλλογος που ενέδρευε στη Νέα Υόρκη της Αμερικής και 

συνέδραμε χρηματικά τους πρόσφυγες ήταν ο Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος η 

«Κοζάνη». Εστάλησαν 16.414 δραχμές στην επιτροπή χρηματικών εράνων 

περιθάλψεως προσφύγων, με μια συνοδευτική επιστολή από την επιτροπή που 

συνέλεξε τα χρήματα και αποτελούνταν από τους Δ. Χ. Μόσχου, Ν. Ι. Τσιώρα, Χαρ. 

Ι. Βλιαγκόφτη, Ιωάν. Πάλλα, Χρ.Ν. Ζώρα και Θωμά Γκέσα. Η χρηματική αυτή 

βοήθεια προκάλεσε θετικά σχόλια στον τοπικό Τύπο, τονίζοντας την αλληλεγγύη που 

συνδέει μετανάστες και πρόσφυγες.
312

 

Ένα μεγάλο ζήτημα για τους πρόσφυγες υπήρξε η ένταξη στην εκπαίδευση 

των νέων γενεών. Για τον λόγο αυτό, με υπόμνημα της, η Επιτροπή των 

συνεργαζόμενων Μακεδόνων πληρεξουσίων αναφέρεται στην ανάγκη επίλυσης 
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διάφορων τοπικών ζητημάτων, όπως είναι η εκπαίδευση των ξενοφώνων. Η 

απάντηση του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, υπήρξε θετική. 
313

 

Στους γιατρούς που συνέδραμαν στην περίθαλψη των προσφύγων 

συγκαταλέγεται και ο Γεώργιος Πανταζόπουλος, ο οποίος ευχαριστείται δημόσια από 

την περιφέρεια Τσοτυλίου για την αδιάκοπη μέριμνά του στους κατοίκους της 

περιοχής κάτω αντίξοες συνθήκες. Η επιτροπή προσφύγων του Τσοτυλίου που 

ευχαριστή δημόσια τον εν λόγω ιατρό παρατίθεται, χωρισμένη σε χωριά, στον 

παρακάτω πίνακα: 

Η επιτροπή προσφύγων του Τσοτυλίου
314

 

Τσοτυλίου Κ. Κυριακίδης, Παπαδημήτριος 

Οικονομίδης, Χρήστος Κονταξής 

Βουδωρίνης Βασίλειος Δημητριάδης, Βασίλειος 

Κουλκημανίδης, Αβραάμ Σωλομωνίδης 

Πλάζομης Γεώργιος Κατσικάς, Κ. Καραγιώργος, Ν. 

Μαυρομάτης 

Σιρότσιανης Δημήτριος Γεραμίδης, Χοϊκ Πετροσιάν 

Τραποτούτσης Ηλίας Μαρσάληγλου, Αβραάμ 

Παρσάλογλου, Θεόδωρος Σπίρογλου 

Μαζκάν Αλέξανδρος Στεφανίδης, Ιωάννης 

Στεφανίδης 

Τσαρόσιανης Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, Αρίστης 

Δίγκου, Νερσίς Οβανισισιάν 
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Τσακνοχωρίου: Κων. Ναγμπάντης, Κ. Μιμικάκης, 

Παρασκευάς, Τιοεκετζής 

Ρέντας Καραμπέτ Αδαμιάν, Γ. Γεωργιάδης, Γ. 

Μισηκλίδης 

Δισλάκου Στέργιος Τσανίδης, Μικιρδίτς Οβανιάν 

Ρέζνης Ιωάννης Μανζανίδης, Λάζαρος 

Τσιλφίδης, Φώτιος Μαραγκίδης 

Βρότσιανη Κ. Μπουγιοκίδης, Ιωάννης Αβραάμ 

Τσαβολέρ Κ. Σιαϊνίδης, Γ. Σιαϊνίδης 

Σιαραπχιανή Μισαήλ Τερζιάν 

 Ο ιατρός Πανταζόπουλος, όπως προαναφέρθηκε, μετατράπηκε σε έρμαιο 

πολιτικών επιδιώξεων και κομματικών παθών, και απομακρύνθηκε από το Τσοτύλι. 

Ωστόσο, ο τοπικός Τύπος υποδέχεται με μεγάλη χαρά την επαναπροώθησή του ως 

ιατρός προσφύγων και την φιλοξενεί στις στήλες του τον Ιούλιο του 1925.
315

 

Τον Απρίλιο του 1924 επισκέφθηκε την Κοζάνη ο Γενικός Αρχίατρος της 

Κοινωνίας των Εθνών, Γκωτιέ με τη συνοδεία του γιου του, για να εποπτεύσει στα 

προσφυγικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές οργανώσεις της μουσουλμανικής 

πλευράς. Ο Γκωτιέ έμεινε ευχαριστημένος από τις δράσεις των υγειονομικών 

κέντρων και, πριν αποχωρήσει για να επιθεωρήσει τις κατασκηνώσεις των 

ανταλλάξιμων Μουσουλμάνων στη Βέροια, βρέθηκε με τους δύο αντιπροσώπους της 

10
ης

 υποεπιτροπής , τον Μεμέτ Σαφέτ βέη και τον Γ. Φλωρίδη, για να τον 

ενημερώσουν για τις διαδικασίες των μετακινήσεων.
316
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Σπουδαία για την περίθαλψη των προσφύγων υπήρξε και η «Αμερικανική 

Περίθαλψη της Εγγύς Ανατολής». Η φιλανθρωπική αυτή οργάνωση παρείχε 

εξαιρετική βοήθεια στους Έλληνες της Ανατολής. Κύρια έργα της υπήρξαν η ίδρυση 

νοσοκομείων, ορφανοτροφείων, σταθμών πρώτων βοηθειών και η παροχή τροφίμων 

και ειδών πρώτης ανάγκης. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ίδρυσε 

Νοσοκομείο στον Τζουμά για τους πρόσφυγες, όπου πολλοί κατάφεραν να σωθούν 

και να περιθάλπονται. Επίσης, ιδρύθηκε πρατήριο ιματισμού στα Καϊλάρια, το οποίο 

λειτούργησε επί 8 μήνες, και είχε ως κύριο στόχο την παροχή αγαθών σε ευτελείς 

τιμές για τους πρόσφυγες. Τέτοια πρατήρια λειτούργησαν στη συνέχεια στη 

Λειψίστη, στα Γρεβενά και στη Φλώρινα μέχρι το τέλος του 1925. Τα προϊόντα των 

πρατηρίων αφορούσαν κυρίως ρούχα, με τα οποία οι πρόσφυγες προσπαθούσαν να 

καλύψουν τη γύμνια τους.
317

 

Εξέχον έργο προς τους πρόσφυγες προσέφερε και το «Πατριωτικόν Ίδρυμα 

Περιθάλψεως». Ο απολογισμός του ιδρύματος κατά την περίοδο του Απριλίου- 

Σεπτεμβρίου του 1925 φανερώνει το τεράστιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο 

σε όλη την κοινωνία, αλλά και στους πρόσφυγες που αποτελούσαν την περίοδο 

εκείνη ευπαθή ομάδα, όπως κωδικοποιείται στον παρακάτω πίνακα
318

: 

Φιλανθρωπικές δράσεις «Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως» 

Χρηματικά βοηθήματα σε άπορες οικογένειες επιστράτων, απόρων και 

προσφύγων 

Σύσταση δεκαήμερου συσσιτίου για τους πρόσφυγες  

Εξασφάλιση ένδυσης για 100 προσφυγόπαιδα 

Αποστολή βαριά αρρώστων στη Θεσσαλονίκη 

Χορήγηση φαρμάκων 

                                                           
317

 Η.Μ., 31 Μαΐου 1925, Αμερικανική Περίθαλψις, σ. 1 
318

 Η.Μ., 19 Μαΐου 1926, Πατριωτικόν Ίδρυμα, σ. 2 



 

172 
 

Πληρωμή κηδειών απόρων 

Έξοδα αποφυλακίσεως απόρων 

Συντήρηση διδασκάλισσας προσφυγικής καταγωγής σε 2 παρθεναγωγεία 

δημοτικά, σε ανώτερο και σε νυχτερινή σχολή 

Οικονομική βοήθεια σε πρόσφυγες από την δωρεά του κ. Σταύρου, με υποδείξεις 

του Νομάρχη 

Εξασφάλιση εξόδων γάμου 

Διευκόλυνε με χρηματικά βοηθήματα τις μετακινήσεις προσφύγων 

Ανέλαβε έξοδα αποφυλακίσεως 

Στο προσφυγικό νοσοκομείο Κοζάνης προσέφερε τις υπηρεσίες του και ο 

ιατρός Γεώργιος Κουπαρούσος, στη θέση του Διευθυντή. Παρά τις άμισθες υπηρεσίες 

κατά τα πρώτα χρόνια, η πολιτική του στάση τον έφερε σε ρήξη με τους πρόσφυγες. 

Όπως καταγγέλθηκε από τους πρόσφυγες Κοζάνης τον Μάρτιο του 1933, ο 

Κουπαρούσος προέβη σε κομματική εκμετάλλευση του Νοσοκομείου, για να στηρίξει 

τον αδερφό του, που ήταν βουλευτής. Όσοι αποδεδειγμένα δεν στήριζαν τη 

βουλευτική υποψηφιότητα του αδερφού του ή καταφαίνονταν δημόσια εναντίον του, 

αποπέμπονταν από το Νοσοκομείο. Οι ενέργειες αυτές, παράλληλα με τις 

διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει 

τηλεγραφική διαταγή, με την οποία απομάκρυνε τον Κουπαρούσο από το 

Νοσοκομείο. Τη διεύθυνση του Νοσοκομείου ανέλαβε προσωρινά ο Νομίατρος 

Παδιώτης, μέχρι να οριστεί ο διορισμός του αντικαταστάτη.
319

 

Στις ιατρικές ανάγκες των προσφύγων πολύτιμος αρωγός στην επαρχία 

Εορδαίας υπήρξε ο Δημήτριος Γ. Νικολαΐδης. Ήταν ποντιακής καταγωγής και 

άσκησε το επάγγελμά του πριν από την ανταλλαγή πληθυσμών, ως Διευθυντής του 
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Στρατιωτικού Τουρκικού Νοσοκομείου στη Χαλδία του Πόντου. Κατά τη διάρκεια 

της ανταλλαγής, διορίστηκε ιατρός των προσφύγων στο ατμόπλοιο «Θρασύβουλος» 

από τον Διευθυντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Τραπεζούντα, 

Κωνσταντίνο Καλλιεράκη. Εγκατεστημένος από το 1924 στην περιοχή της 

Πτολεμαΐδας, εξάσκησε το επάγγελμά του με την προσωρινή άδεια,  υπ’ αριθμόν 

113413/1813-Σ0-10. Στην τοπική κοινωνία και ειδικά στις τάξεις των προσφύγων η 

προσφορά του ήταν αναγνωρισμένη. Ωστόσο, καταδικάστηκε από το Πρωτοδικείο 

Κοζάνης σε τρίμηνη φυλάκιση για παράνομη εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 

Οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας διαμαρτυρήθηκαν επώνυμα με επιστολή τους προς τον 

Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγω για μικροσυμφέροντα άλλων γιατρών της περιοχής 

που επηρέασαν τη δικαστική απόφαση.
320

 

3.5.8. Οι βουλευτές 

Οι εκλογές του 1926 βρίσκουν τους πρόσφυγες στις πρώτες συζητήσεις για 

μια γενικότερη οργάνωση πέρα από τα σωματεία τους. Οι πρωτοστάτες των 

σωματείων στις εκλογές αυτές ξεκινούν να συζητούν για συμμαχίες ή συμπράξεις. Το 

κύριο αίτημα του προσφυγικού κόσμου αποτελεί η αποκατάστασή τους σε αστικές ή 

αγροτικές περιοχές με δίκαιους όρους. Ωστόσο, εμφανίζεται μια διάσταση απόψεων 

μεταξύ των προσφύγων όσον αφορά το θέμα των συνδυασμών στις εκλογές. Οι 

επικρατέστερες απόψεις διχογνωμούν ανάμεσα στη σύσταση αμιγώς προσφυγικού 

πολιτικού προσωπικού ή στη συναίνεση με προοδευτικούς γηγενείς, κάτω από ένα 

δημοκρατικό τόξο συμφωνημένων ενεργειών για τους πρόσφυγες.  

Είναι ευκόλως εννοούμενο ότι οι πρόσφυγες μετά την πολιτογράφησή τους 

στους εκλογικούς καταλόγους της ελληνικής επικράτειας αποτελούν μια πολυάριθμη 

ομάδα που πολλοί προσπαθούν να προσεταιριστούν. Στον νομό Κοζάνης, ο 

Συνδυασμός της Δημοκρατικής Ενώσεως σχηματίζεται από τους Στ. 

Παπακωνσταντίνου, Κ. Πανταζόπουλο και Στέργιο Προκοπίου από τα Γρεβενά. 

Ωστόσο, η άποψη για τον αμιγή προσφυγικό συνδυασμό φαίνεται πως βρίσκει 

εκπροσώπους τους Ανδρεάδη και Πολάτογλου. Ο Πολάτογλου, προερχόμενος από 

την αστική τάξη, Διευθυντής της αθηναϊκής προσφυγικής εφημερίδας «Προσφυγική 
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Φωνή» εργάζεται για τον σχηματισμό συνδυασμού που θα αποτελείται μόνο από 

ανθρώπους του προσφυγικού κόσμου.
321

 

Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων στη χώρα δημιούργησε ανακατατάξεις στο 

πολιτικό σύστημα. Όπως είναι φυσικό, η υφαρπαγή της ψήφου των προσφύγων 

υπήρξε πρώτο μέλημα από τους παλαιοελλαδίτες πολιτικούς για τη διατήρηση της 

εξουσίας. Όπου αυτό δεν συνέβη, οι πολιτικοί παράγοντες και βουλευτές στράφηκαν 

κατά του προσφυγικού κόσμου. Οι βουλευτές Μερκούρης, τέως Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας , ο Κρανιωτάκης και ο Κίνιας υποστήριξαν στη Βουλή πως στη δεδομένη 

χρονική στιγμή ήταν λανθασμένη η απόφαση της παροχής ψήφου στους πρόσφυγες. 

Η αιτιολόγηση του επιχειρήματός των εκπροσώπων της λαϊκής παράταξης βασίστηκε 

στην έλλειψη ωριμότητας των προσφύγων για τα ελληνικά ζητήματα.
322

 Οι 

βουλευτές, έχοντας βασίσει τις εκλογικές τους ομάδες στους προαναχωρήσαντες 

Μουσουλμάνους, προσπάθησαν να καθυστερήσουν  την παροχή εκλογικών 

δικαιωμάτων σε πρόσφυγες, για να μην χάσουν την εξουσία: 

«Οι βουλευταί Μερκούρης, τέως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κρανιωτάκης και ο 

περίφημος Κίνιας, ο γνωστός εις τον Μακεδονικόν κόσμον υβριστής της Γ΄περιφήμου 

εθνοσυνελεύσεως, ισχυρίσθησαν και ετόνισαν και εν τη Βουλή ότι ήτο πρόωρος η 

παροχή του δικαιώματος ψήφου εις τους πρόσφυγας και ουχί επίκαιρος η συμμετοχή 

αυτών εις τα πολιτικά πράγματα της χώρας.!» 

Οι προσφυγικές διεκδικήσεις για την ανέγερση αστικού προσφυγικού 

Συνοικισμού στην Κοζάνη έγιναν πεδίο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στον βουλευτή 

Κοζάνη Κουπαρούσο και των τέως Νομάρχη Κοζάνης, Ι. Κοζύρη και έναν 

εκπρόσωπο των προσφύγων, τον Ηλιάδη. Ο βουλευτής Κοζάνης εξαπολύει πυρά 

εναντίον των δύο προσώπων, καθώς αναφέρει την βραδύτητα που επέδειξαν στην 

ανέγερση του Συνοικισμού, που αφορούσαν ιδιωτικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα, 

τους καταδικάζει που δεν προχώρησαν στην επίταξη οικοπέδων, τη στιγμή που 

υπήρχαν χρήματα στα δημόσια ταμεία, για να κατασκευαστεί ο Συνοικισμός και τους 

κατακρίνει για την διασπαστική πολιτική τους ανάμεσα στους πρόσφυγες. 
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Ταυτόχρονα, εξαίρει τις δικές του προσπάθειες που, παραμερίζοντας προσωπικές 

φιλίες και τα συμφέροντά τους σε οικόπεδα της πόλης, προχώρησε το έργο
323

: 

«Είναι ή δεν είναι αληθές ότι την εις βάρος των προσφύγων ανωτέρω πράξιν 

της επιτροπής εματαίωσα εγώ θυσιάσας και τα συμφέροντα φίλων μου αγαπητών και 

ισχυρών κατ’ απαίτησιν δικαίαν της ολότητος των ενταύθα προσφύγων, εκτός του 

Ηλιάδου ενδιαφερομένου δια τα οικόπεδα κ…..;-Είναι ή δεν είναι αληθές ότι και εις 

τον σημερινόν ακόμη διακανονισμόν των επιταχθησομένων οικοπέδων μεροληπτικώτα 

εφέρθη ο Ηλιάδης προσφέρας και βοήθειαν τηλεγραφικήν προς το Υπουργείον 

Υγιεινής.» 

Στη δίνη των πολιτικών αντιπαραθέσεων, ο βουλευτής Κοζάνης Γ. 

Κακουλίδης επιχείρησε, με δημόσια επιστολή, να δημοσιοποιήσει την πολιτική του 

δράση. Παραθέτει τις ενέργειες του με τους υπόλοιπους  Δημοκρατικούς βουλευτές 

Κοζάνης για την εξασφάλιση αποζημίωσης των αγροτών προσφύγων, εκφράζοντας 

τα παράπονά του για μερίδα συμπολιτών του που τον κατηγορούσε για αδράνεια, από 

τη στιγμή της εκλογής του. Την ίδια στιγμή, διατυπώθηκαν ανησυχίες για το μέλλον 

των αστών προσφύγων. Όπως φαίνεται, τα μουσουλμανικά κτήματα που πουλήθηκαν 

ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές που απαιτούνται για τους αστούς 

πρόσφυγες. Γι’ αυτό τον λόγο ο βουλευτής Κακουλίδης πρότεινε την διανομή των 

υπόλοιπων χρημάτων, που υπολογίζονταν σε άλλα 4 δισεκατομμύρια, στους 

αγροτικούς πληθυσμούς των προσφύγων.
324

 

Ο λαός της Κοζάνης στο τέλος Νοεμβρίου του 1927 υποδέχθηκε τον αρχηγό 

του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, Γεώργιο Κονδύλη. Στη συγκέντρωση του 

Κονδύλη, που έτυχε ευρείας απήχησης, παρουσιάστηκαν και πολλές αντιπροσωπείες 

προσφυγικών οργανώσεων, όπως και προσφυγικός κόσμος. Οι πρόσφυγες 

αναγνώρισαν στον Κονδύλη, πως κατά το σύντομο διάστημα της ανόδου του στην 

εξουσία, ευεργέτησε τους πρόσφυγες. Εκτός από τη μέριμνα για τα εθνικά ζητήματα, 

προχώρησε την τακτοποίηση των προσφυγικών αποζημιώσεων στους αγροτικούς 

πληθυσμούς.
325
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Τα ζητήματα των προσφύγων του Νομού Κοζάνης οδήγησαν σε σύσκεψη των 

προσφύγων βουλευτών στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1928. Οι κυβερνητικοί 

Φιλελεύθεροι πρόσφυγες βουλευτές συνέταξαν ένα κοινό ανακοινωθέν στο οποίο 

αιτούνταν την κτηματογράφηση των αστικών και αγροτικών ακινήτων, για την 

ταχύτερη αποκατάσταση όσων δεν είχαν ακόμη λάβει περιουσίες, Επίσης, 

διεκδικούσαν την βελτίωση των πόρων για τις αποζημιώσεις των προσφύγων. Η 

ανακοίνωση δημοσιεύτηκε και ορίστηκαν συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, 

για να τεθούν τα θέματα
326

: 

«ΑΘΗΝΑΙ 7 Συνήλθον χθες εις σύσκεψιν οι Κυβερνητικοί Φιλελεύθεροι πρόσφυγες 

βουλευταί, άμα τω πέρατι δε εξέδωσαν το κάτωθι ανακοινωθέν: Οι Κυβερνητικοί 

πρόσφυγες βουλευταί εξακολουθούντες την μελέτην των προσφυγικών αιτημάτων και 

ζητημάτων συνεδρίασαν χθες και επελήφθησαν των εξής θεμάτων: 1) Της 

κτηματογραφήσεως των αστικών και αγροτικών ακινήτων 2) Της βελτιώσεως των 

πόρων της αποζημιώσεως των Ελλήνων υπηκόων. Επί των θεμάτων τούτων 

απεφασίσθη, όπως ο βουλευταί επικοινωνήσουν μετά των αρμοδίων υπουργών εντός 

της εβδομάδος.» 

Στην εκλογική μάχη για τα δικαιώματα των προσφύγων μπήκε και ο Χαρίτων 

Πολάτογλου, εκδότης της εφημερίδας «Προσφυγική Φωνή», παρατασσόμενος με τον 

Βενιζελικό Συνδυασμό, ωστόσο το 1926 δεν εκλέχθηκε. Με καταγωγή από τη Μικρά 

Ασία, υπήρξε επιφανής δικηγόρος στα τουρκικά δικαστήρια και μέλος του 

Συμβουλίου Καισαρείας. Η ανταλλαγή των πληθυσμών τον έφερε στην Αθήνα, όπου 

ξεκίνησε την έκδοση της τουρκόφωνης εφημερίδας «Προσφυγική Φωνή», 

εργαζόμενος για τις απαιτήσεις των προσφύγων. Η επιμονή του και η 

αποφασιστικότητά του στα αιτήματα των προσφύγων τον καθιστούσαν ως έναν από 

τους δημοφιλείς υποψήφιους βουλευτές στις εκλογές του 1928.
327

 Στις εκλογές 

συμμετείχε ως υποψήφιος της Δημοκρατικής Ενώσεως, με τις τοπικές εφημερίδες να 

παρουσιάζουν το πάθος και την αφοσίωση που του έδειχναν οι εκλογικές δυνάμεις 

των προσφύγων.
328

 Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δημόσια επιστολή του Προέδρου 

της Κοινότητας Μολόχας, τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη, ο Πολάτογλου προέτασσε τη 
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συμφιλίωση γηγενών και προσφύγων και την παύση των διχογνωμιών ανάμεσά 

τους.
329

 

Οι προσφυγικές αποζημιώσεις ήταν ανέκαθεν ζήτημα που έγειρε πολιτικές 

αντιπαραθέσεις. Παρόλο που ο Διευθυντής της Ανταλλαγής έδωσε οδηγία στα 

συνεργεία του Γενικού Μητρώου να καταρτίσουν το μητρώο των αγροτών, οι 

αποζημιώσεις παρέμεναν σε γραφειοκρατικό επίπεδο.
330

 Το Β’ Γενικό Συνέδριο της 

Δημοκρατικής Ενώσεως εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις, που, 

όπως φαίνεται, μέχρι το τέλος του 1929, αποδίδονταν με βραδύτητα. Στο ψήφισμα 

κατατείνονται κατά της Κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις που αφορούν τη στέγαση 

των προσφύγων και αφήνουν μέσα στο χειμώνα απροστάτευτες πολλές οικογένειες 

προσφύγων. Παράλληλα, ζητείται η παροχή πιστώσεων σε αστούς πρόσφυγες και η 

αναστολή των χρεών των αγροτών προσφύγων προς την Ε.Α.Π. μέχρι την καταβολή 

των αποζημιώσεών τους. Οι πολιτικές εκκλήσεις της Δημοκρατικής Ενώσεως δίνουν 

μια ξεκάθαρη εικόνα για τη ζοφερή καθημερινότητα των προσφύγων.
331

 

Αμέσως μετά τη νίκη του Ελευθερίου Βενιζέλου στις Εθνικές Εκλογές της 

19
ης

 Αυγούστου 1928, ο βουλευτής Κοζάνης Ηλίας Παπαδόπουλος σε δημόσια 

επιστολή του προς την εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς», απαρίθμησε τα προβλήματα των 

προσφύγων του Νομού, μαζί με προτεινόμενες λύσεις για την εξασφάλιση της 

αξιοπρεπούς επιβίωσής τους, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Προβλήματα προσφύγων στον Νομό Κοζάνης, κατά τον βουλευτή Κοζάνης Ηλία 

Παπαδόπουλο 

Μικροί κλήροι γης 

Ανεπαρκής εφοδιασμός σε αγροτικά εργαλεία 

                                                           
329

 Β.Ε., Κυριακίδης Κ., 9 Φεβρουαρίου 1928, Προς τους απανταχού πρόσφυγας και γηγενείς 

Ν. Κοζάνης, σ. 2 
330

 Η.Μ., 22 Σεπτεμβρίου 1929, Το αγροτικόν μητρώον, σ. 3 
331

 Η.Μ., 10 Νοεμβρίου 1929, Ψήφισμα επί του προσφυγικού ζητήματος, σ. 4 



 

178 
 

Μικρή απόδοση καρπών ανά στρέμμα 

Χρέη λόγω περσινής καταστροφής της σοδειάς 

Κακή οργάνωση Εποικισμού 

Αδιαφορία γεωπόνων του Εποικισμού για ενημέρωση των προσφύγων σχετικά 

με κατάλληλους καρπούς ανά περιοχή 

 

Προτεινόμενες λύσεις για το αδιέξοδο των προσφύγων από τον βουλευτή 

Κοζάνης, Ηλία Παπαδόπουλο 

Εφοδιασμός των απόρων με 2 βόδια 

Μετατροπή των περσινών δανείων από την Ε.Α.Π. σε συνήθη χρέη 

Ανανέωση, μερική ή ολική, των γραμματίων στην Εθνική Τράπεζα 

Διανομή στους σιτοπαραγωγούς πρόσφυγες σιταριού Θρακικού ή Ιταλικού για 

σπορά 

Χορήγηση νέων δανείων σε μεγαλύτερη κλίμακα 

Αραίωση των προσφυγικών συνοικισμών 

Συντονισμένη ενημέρωση του αγρότη πρόσφυγα από επιστήμονες γεωπόνους 

Ενίσχυση της κτηνοτροφίας σε ορεινούς συνοικισμούς 

Ταχεία διανομή της γης μέσω του πολλαπλασιασμού των συνεργείων 



 

179 
 

Αποξήρανση της λίμνης Σαρή Γκιολ 

Οριστικοποίηση του γεωργικού κλήρου 

Τον Απρίλιο του 1930, ο βουλευτής Νικόλαος Κουπαρούσος δημοσιοποίησε 

τις επιφυλάξεις του για τις διανομές των κλήρων στους πρόσφυγες. Κατέδειξε την 

ακροθιγή εξέταση του ζητήματος από την Κυβέρνηση, την Ε.Α.Π., αλλά και τους 

ίδιους τους βουλευτές. Απέδωσε την δυσχερή οικονομική κατάσταση του κράτους 

στην λανθασμένη αγροτική πολιτική που βραδυπορούσε να παραχωρήσει οριστικούς 

τίτλους κυριότητας στους πρόσφυγες. Αυτή η κατάσταση ήταν λογικό να μην οδηγεί 

σε ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, καθώς κανένας αγρότης δεν ήθελε να 

επενδύσει σε εκτάσεις γης που δεν ήταν σίγουρο ότι θα του ανήκουν στο μέλλον. Ο 

Κουπαρούσος κατηγόρησε την Κυβέρνηση Φιλελευθέρων για την καθυστέρηση των, 

ήδη καθορισμένων από τον Υπουργό Γεωργίας, τοπογραφικών συνεργείων που θα 

έθεταν τα νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα στις Νέες Χώρες. Παρόλο που φαίνεται να 

εκτιμούσε τον Υπουργό Γεωργίας, για την μέριμνα που έδειχνε σε αγροτικά 

ζητήματα, θεωρούσε πως ο κίνδυνος να μείνουν ακαλλιέργητες οι γαίες από το νέο 

έτος ήταν αισθητός. Επίσης, ο Κουπαρούσος εναντιωνόταν απέναντι στο 

προτεινόμενο από τον Κυπριάδη σύστημα για τη διανομή της γης. Υποστήριζε πως 

ήταν αντιεπιστημονική αυτή η διαδικασία, προέτασσε και τις εναντιώσεις των 

προσφύγων για τον τρόπο αυτό και πίεζε για την αποστολή των τοπογραφικών 

συνεργείων με γεωπόνους στη Μακεδονία και Θράκη.
332

 

Την μέθοδο αυτή εισηγήθηκε ο γεωπόνος και Διευθυντής των τεχνικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας Κυπριάδης κατά το Ε’ καπνοπαραγωγικό 

Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις εργασίες της συνεδρίασης, πρότεινε νέο τρόπο 

διανομής των γαιών σε ακτήμονες γεωργούς προσφυγικής καταγωγής και γηγενείς, 

λαμβάνοντας ως κριτήριο το είδος του εδάφους και χωρίζοντας τις εκτάσεις γης σε 

μεγάλα τετράγωνα τουλάχιστον 40 στρεμμάτων. Επίσης, ο Κυπριάδης πίστευε πως τα 

τετράγωνα αυτά έπρεπε να καλλιεργούνται με μηχανικά μέσα, αλλά συνεταιρικά, 

χωρίς να έχει ο καθένας κάποιο δικό του. Με αυτό τον τρόπο θεωρούσε πως θα 

γινόταν οικονομία εργασίας για τους αγρότες, ενώ ταυτόχρονα θα στρέφονταν σε μια 
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πιο επιστημονική καλλιέργεια της γης, αυτοματοποιώντας την αγροτική παραγωγή 

και απομακρύνοντας την χρήση ζώων. Ο Κουπαρούσος θεωρούσε πως η πρόταση 

αυτή, εκτός του γεγονότος ότι δεν είχε εφαρμοστεί σε κάποιο άλλο κράτος για να 

κριθεί η αποτελεσματικότητά της, η ιδιομορφία της ελληνικής υπαίθρου ήταν τέτοια 

που δεν ευνοούσε τέτοιου είδους μαζικές καλλιέργειες. Εντούτοις, υποστήριζε πως 

υπήρχαν άλλοι λόγοι που οι εκτάσεις έμεναν ακαλλιέργητες
333

: 

Λόγοι μειωμένης αγροτικής παραγωγής στη Μακεδονία, κατά τον βουλευτή 

Κοζάνης Κουπαρούσο 

α) οι καιρικές συνθήκες και, ιδιαίτερα, οι μακρές ξηρασίες και οι συχνές βροχές 

β) η στενότητα της γης σε συνδυασμό με τα πολλά άγονα και ανώμαλα μέρη 

γ) η έλλειψη κεφαλαίων 

δ) η καθυστέρηση στη διανομή οριστικών τίτλων κυριότητας 

ε) η έλλειψη ατομικής γεωργικής εκπαίδευσης 

στ) η έλλειψη ειδικών ταμείων αυτασφάλειας των γεωργών 

ζ) η έλλειψη οικονομικών ιδρυμάτων για την πώληση των αγροτικών προϊόντων 

η) η ανυπαρξία κτηνιατρικής και φυτοπαθολογικής υπηρεσίας για την 

καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων και των φυτών 

θ) η αδιαφορία του κράτους για το επάγγελμα του γεωργού 

Το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού της Κοζάνης, αλλά και 

γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας ήταν, όπως προειπώθηκε, αγρότες. Οι ανησυχίες 

τους για τη χάραξη της Εθνικής Πολιτικής όσον αφορά τα χρέη τους, κατά τη 
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διάλυση της Ε.Α.Π. ήταν έντονες. Οι βουλευτές Κοζάνης υποστήριξαν μια κοινή 

πολιτική που είχε ως στόχο την ελάφρυνση των αγροτών και τη ρύθμιση των χρεών 

τους. Με ηγέτη σε αυτή την προσπάθεια τον Κουπαρούσο κατάφεραν και πέτυχαν να 

μην εισπραχθούν τα βραχυπρόθεσμα χρέη των αγροτών προσφύγων και να 

καταχωρηθούν στα ατομικά τους βιβλιάρια. Χαρακτηριστική είναι και η διαμάχη του 

Κουπαρούσου με τον Υπουργό Γεωργίας, Σπυρίδη εκείνη την περίοδο, που κατέδειξε 

τον συντονισμένο αγώνα των βουλευτών. Παράλληλα, επετεύχθη η διετής αναστολή 

της βίαιης είσπραξης των χρεών από τις εποικιστικές αρχές προς όφελος των αγροτών 

προσφύγων
334

: 

«Και είμεθα υποχρεωμένοι προς τιμήν των βουλευτών του νομού μας να τονίσωμεν ότι 

είναι οι μόνοι οίτινες υπεστήριξαν μετά πάθους και εντός της βουλής και εκτός της 

άποψιν ταύτην. Είναι ακόμη νωποί διαπληκτισμοί επί του ζητήματος τούτου εν τω 

Νομαρχιακώ Καταστήματι μεταξύ του βουλευτού μας κ. Κουπαρούσου και του 

υπουργού της Γεωργίας κ. Σπυρίδη.» 

Ο ρόλος της Ε.Α.Π. υπήρξε από τη σύστασή του ανέκαθεν πόλος 

αντιπαράθεσης σε δημοσιογραφικά έντυπα και πολιτικές ομιλίες. Από τον Νομό 

Κοζάνης, ο Κουπαρούσος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ασκούσαν διαχρονικά 

σκληρή κριτική και αντιτάσσονταν στη συνέχιση της λειτουργίας της. Θεωρούσε και 

το εξέφραζε δημόσια ότι η συνέχιση των εργασιών αποτελούσε στίγμα και στοιχείο 

υποδούλωσης της ελληνικής κοινωνίας. Με τις ενέργειές του, πέτυχε να 

συμπεριληφθούν στην αγροτική αποκατάσταση και οι ακτήμονες γηγενείς, μετά την 

κήρυξη της παύσης των εργασιών της Ε.Α.Π. Επίσης, κατόρθωσε να πείσει τον 

Πρωθυπουργό να δηλώσει τη σύσταση νομοσχεδίου που θα απελευθέρωνε τους 

αγρότες πρόσφυγες και γηγενείς από τις υποχρεώσεις τους προς την Ε.Α.Π., με τον 

συμψηφισμό χρεών και αποζημιώσεων.
335

  Την επόμενη χρονιά, ο  Κουπαρούσος 

κατάφερε να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αποκατάστασης και οι 

κτηνοτρόφοι, γεγονός που αφορούσε πολλούς πρόσφυγες και γηγενείς στον Νομό 

Κοζάνης. Η απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, με επικεφαλής τον Αλεξανδρή σε 

συνεργασία με τον Κουπαρούσο που ήταν αρμόδιος για ζητήματα αγροτικής 

πολιτικής, όριζε να επανεκτιμηθούν οι ανταλλάξιμοι αγροί της Εθνικής Τράπεζας σε 
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τιμή που πλησίαζε την ήδη καθορισμένη και να δοθούν διευκολύνσεις για την 

εξαγορά τους σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
336

 

Το 1931 στον Νομό Κοζάνης μηνύθηκε ο βουλευτής Κοζάνης Νικόλαος 

Κουπαρούσος μαζί με τον Νικόλαο Βαρδάκα, κάτοικο Καλτάδων της περιφέρειας 

Σερβίων για εξαπάτηση των προσφύγων κατοίκων του χωριού Σκούλιαρη. Τον Μάιο 

του 1929 παρουσιάστηκε ο πρώτος ως βουλευτής και ο δεύτερος ως μεσάζων, 

υποστηρίζοντας στους κατοίκους που ζούσαν σε μια πετρώδη περιοχή και δεν είχαν 

κτήματα, πως είχαν γνωριμίες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και 

μπορούσαν έναντι χρηματικής αμοιβής να μεσολαβήσουν, για να τους παραχωρηθούν 

κτήματα από την περιφέρεια του χωριού Ίμερα των Σερβίων. Οι οικονομικές 

απαιτήσεις του Κουπαρούσου και του Βαρδάκα ήταν 40.000 δραχμές, ποσό που τους 

δόθηκε κατά το ήμισυ, μέχρι που οι κάτοικοι του χωριού Σκούλιαρη 

συνειδητοποίησαν την απάτη και απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη. Αυτό το 

περιστατικό καταδεικνύει την διάθεση ακόμη και βουλευτών να εκμεταλλευτούν τη 

δεινή κατάσταση των προσφύγων, για να επωμιστούν οικονομικά οφέλη
337

: 

«Μήνυσις Δημητρίου Δούπολη κατοίκου Σκουλιάρης Κατά 1)Νικ. Κουπαρούσου. 

Βουλευτού Κοζάνης. 2) Νικολάου Βαρδακά κατοίκου Καλτάδων (περιφερείας 

Σερβίων).» 

Το 1931 ξέσπασε έντονη διαμάχη μεταξύ των κατοίκων της επαρχίας 

Εορδαίας και των βουλευτών Κουπαρούσου και Παπαδόπουλου, σχετικά με την 

αίτηση σύναψης δανείου του Κοινοτικού Συμβούλιου Πτολεμαΐδος. Οι δύο 

βουλευτές ήταν κατηγορηματικοί και αρνούνταν πεισματικά τη διάθεση κονδυλίων 

προς την επαρχία Εορδαίας. Απέναντί τους, ήταν σύσσωμος ο λαός της Εορδαίας με 

πρωτοστάτη τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, Βασίλη 

Χατζηευστρατίου. Η αύξηση του πληθυσμού με την ταυτόχρονη ένταξη των 

προσφύγων στην αστική ζωή, καθιστούσε αναγκαία τη βελτίωση της πόλης, καθώς, 

οι Μουσουλμάνοι κατά την αποχώρησή τους, άφησαν πίσω τους τρώγλες, χωρίς 

υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Η δεινή θέση της πόλης και των κατοίκων της 

προερχόταν και από την κατακόρυφη μείωση των τιμών της καπνοπαραγωγής, που 

αποτελούσε μια από τις βασικές ασχολίες των κατοίκων. Εξέχοντα ρόλο στη 
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συμφωνία για το δάνειο έπαιξε το επίτιμο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Πτολεμαΐδας, ο Ηλιάκης.
338

 Η ακατανόητη στάση του Κουπαρούσου οφείλεται, 

ενδεχομένως, στις τοπικές διαφορές μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας εξαιτίας της 

ραγδαίας ανάπτυξης της δεύτερης, μετά την έλευση των προσφύγων: 

«Το Κοινοτικόν Συμβούλιον, κατά την έκτακτον αυτού συνεδρίασιν της 12-2-31, 

μοί ανέθηκε δι΄ αποφάσεως του, να εκφράσω υμίν δημοσία τας ευχαριστίας αυτού δι’ 

επίτευξιν του Κοινοτικού δανείου, ήν αποδίδει εξ ολοκλήρου εις τας αόκνους ενεργείας 

ημών, κατόπιν της ακατανοήτου και πείσμονος αντιδράσεως, ως μη έδει, των 

Βουλευτών του Νομού Κοζάνης κ κ. Κουπαρούσου και Παπαδοπούλου.» 

Την ίδια χρονιά, οι αντιδράσεις είναι οξείες για την πολιτική στάση που κρατά 

ο βουλευτής Κοζάνης και καταγόμενος από τα Σέρβια, Κοντοδίνας. Ο βουλευτής 

αυτός, χαρακτηριζόταν από τον τοπικό Τύπο ως «βωβός» στη Βουλή, καθώς ήταν 

αδιάφορος για τα πολιτικά και τοπικά ζητήματα και προσπαθούσε, μέσω του 

αξιώματός του να αναλαμβάνει δίκες, με την ιδιότητά του ως δικηγόρου, για τα 

απαλλοτριωθέντα αγροκτήματα. Οι πρόσφυγες των επαρχιών του Νομού Κοζάνης 

φαίνεται πως ξεσηκώνονται εναντίον του εξαιτίας της αντιπροσφυγικής του στάσης 

απέναντι στον νόμο για τις αγροτικές προσφυγικές αποζημιώσεις. Παρόλο που το 

νομοσχέδιο αυτό της Κυβέρνησης Βενιζέλου αποτελούσε την ταφόπλακα για τους 

αγρότες πρόσφυγες, καθώς τους ανάγκαζε να επωμιστούν τεράστια οικονομικά βάρη 

και καταψηφίστηκε από όλους τους πρόσφυγες βουλευτές, ο Κοντοδίνας ήταν ο 

εισηγητής του νομοσχεδίου. Ο ίδιος, έδειχνε αδιαφορία για τους κατοίκους της 

εκλογικής του περιφέρειας, αφού, σύμφωνα με την «Επαρχιακή Φωνή», είχε να 

εμφανιστεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας 3 χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν 

κατά την προεκλογική περίοδο, στην οποία ήρθε σε διαπληκτισμό με τους 

πρόσφυγες, αφού τους εξύβρισε στον λόγο του στην περιοχή της άνω Πτολεμαΐδας. 

Χαρακτηριστικό είναι πως οι αγροτικοί πληθυσμοί των προσφύγων Εορδαίας τον 

χαρακτήριζαν «προσφυγομάχο». Ηχηρές επιθέσεις εναντίον του πραγματοποίησε ο 

πολιτευτής Εορδαίας, Χρυσ. Πιπιλιάγκας. Μάλιστα, έβαλλε και εναντίον της 

εφημερίδας «Βόρειος Ελλάς», που φαίνεται πως στήριζε τον εν λόγω βουλευτή, 
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αποσιωπώντας τις πολιτικές του ενέργειες κατά των προσφύγων, οι οποίοι τον είχαν 

στηρίξει με 6.000 ψήφους.
339

 

Στις εκλογές του 1933, η αντιπαράθεση υπήρξε τεράστια και οι πρόσφυγες 

βουλευτές προσπάθησαν να προσεταιριστούν τον προσφυγικό κόσμο, για να 

πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις. Στον Νομό Κοζάνης, οι κύριοι αντίπαλοι που 

διεκδίκησαν τις ψήφους των προσφύγων ήταν ο Βαρβούτης από το Κόμμα των 

Φιλελευθέρων και ο Γεώργιος Πολυζούλης από το Κόμμα των Λαϊκών. Ο πρώτος 

κατάφερε να συγκεντρώσει 455 σταυρούς προτιμήσεως, παρά τη στήριξη που είχε 

από «προσφυγοπατέρες» και τοπικές αρχές. Ο δεύτερος, ακολουθώντας πιο 

μετριοπαθή στάση στον εκλογικό αγώνα, ελλείψει και χρημάτων, συγκέντρωσε 4.000 

σταυρούς προτιμήσεως. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πόλη της Κοζάνης 

συγκέντρωσε περισσότερους σταυρούς από τους δηλωμένους οπαδούς του κόμματός 

του.
340

 

Πάντως, ο Κουπαρούσος κατά καιρούς επέκρινε την ανοργάνωτη στάση της 

Κυβέρνησης Βενιζέλου την περίοδο 1928-1932 και εξέφραζε τις ανησυχίες του για τη 

δημιουργία κοινωνικών αναταραχών από τους πρόσφυγες, που ένιωθαν ότι τα 

ζητήματά τους δεν προωθούνταν και δεν επιλύνονταν. Ένα θέμα που έφερε στην 

επικαιρότητα και ταλάνιζε πολλούς αστούς πρόσφυγες, αφορούσε τις ληξιπρόθεσμες 

αιτήσεις για αποζημιώσεις ή τους μη εγγεγραμμένους στα πρωτόκολλα εξαιτίας της 

αμεριμνησίας των δημοσίων υπαλλήλων. Όσες αιτήσεις καταβάλλονταν εκπρόθεσμα, 

είχαν ως συνέπεια την αφαίρεση της προσφυγικής ιδιότητας με ό,τι αυτό 

συνεπαγόταν. Όσον αφορά τους αγρότες πρόσφυγες, ο βουλευτής κατήγγειλε ότι σε 

πολλές περιοχές της Κοζάνης ο κλήρος ήταν 15 στρέμματα σε κάποιους, ενώ σε 

άλλους 80, το οποίο σε συνάρτηση με την προαναγγελθείσα από την Κυβέρνηση 

υψηλή φορολογία, θα οδηγούσε σε κοινωνικές εκρήξεις.
341

 

Στην αντιπαράθεση πριν από τις εκλογές του 1932, ο υποψήφιος βουλευτής 

Κουπαρούσος πρότεινε την ανάδειξη του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος του Γ. 

Κονδύλη ως μοναδική λύση για πατριωτική και λαϊκή πολιτική. Στις δημόσιες 

τοποθετήσεις του, κατεδείκνυε σταθερά τα λάθη της πολιτικής του Βενιζέλου. 

Υποστήριζε πως ο προσφυγικός κόσμος περίμενε μεγάλες αλλαγές από το Κόμμα των 

                                                           
339

 Ε.Φ., Πιπιλιάγκας Χρ., 18 Οκτωβρίου 1931, Ο προσφυγομάχος βουλευτής, σ. 1 
340

 Β.Ε., 2 Οκτωβρίου 1932, Ο βουλευτής των προσφύγων, σ. 1 
341

 Μ.Β.,Κουπαρούσος Ν., 12 Ιουνίου 1932, Το προσφυγικόν πρόβλημα, σ. 1 



 

185 
 

Φιλελευθέρων, αλλά οι προσδοκίες δεν υλοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο τους βαθμό. 

Το Υπουργείο Πρόνοιας μείωσε τον προϋπολογισμό κατά περίπου 50% σε βάρος της 

στέγασης των προσφύγων και τα χρήματα της ΕΑΠ μετά τη διάλυσή της πέρασαν στο 

δημόσιο ταμείο. Η βραδύτητα των κρατικών υπηρεσιών επέφερε την αδυναμία 

ολοκλήρωσης του αστικού προσφυγικού μητρώου, δεν οριστικοποιήθηκαν τίτλοι 

ιδιοκτησίας και πολλοί αγροτικοί προσφυγικοί πληθυσμοί υποχρεώθηκαν να 

αποπληρώσουν δυσανάλογα της κατάστασής τους δάνεια και χρέη. Κυρίως, ο 

Κουπαρούσος εξαπέλυε βέλη κατά του κυβερνώντος κόμματος για τη σύμπραξή τους 

με τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα των Καφαντάρη, Ζαβιτσάνου και 

Τσαλδάρη να θεωρήσουν το ζήτημα της προσφυγικής αποκατάστασης ως λυμένο. 

Από την άλλη, εξήρε το έργο του Κονδύλη που, σύμφωνα με τον ίδιο, στεκόταν 

έμπρακτα δίπλα στους πρόσφυγες, όπως με τη σύσταση μητρώου 80.000 προσφύγων, 

για να πληρωθούν από την Εθνική Τράπεζα μέσα σε 40 ημέρες. Παρακάτω, 

παρουσιάζεται το πρόγραμμα της παράταξης Κονδύλη, τις θέσεις του οποίου 

υποστήριζε ο Κουπαρούσος
342

: 

Προεκλογικό πρόγραμμα Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος του Γ. Κονδύλη για 

τους πρόσφυγες 

Επανεξέταση της ανταλλάξιμης περιουσίας για τυχόν επιπρόσθετες 

αποζημιώσεις σε αστούς πρόσφυγες 

Επιτάχυνση και συμπλήρωση του αγροτικού μητρώου 

Χάρισμα των χρεών προς την ΕΑΠ 

Ελεύθερη διάθεση του αγροτικού κλήρου κατά πλήρη κυριότητα των αγροτών 

Διακανονισμός χρεών προς την αγροτική τράπεζα με τη μορφή των 

μακροπρόθεσμων δανείων 
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Ευνοϊκή ρύθμιση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις 

Κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας στους συνοικισμούς των προσφύγων και 

ανέγερση σχολικών κτιρίων 

Ο υποψήφιος βουλευτής με το Προοδευτικό Κόμμα Καφαντάρη, ιατρός 

Θεολογίδης, τον Σεπτέμβριο του 1932 πραγματοποίησε περιοδεία στην πόλη και τα 

χωριά της Πτολεμαΐδας, συνοδευόμενος από τοπικές αρχές και παράγοντες της 

πόλης. Υπήρξε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για την επαρχία Καϊλαρίων, που τον 

υποδέχθηκαν με χαρά, καθώς, όντας βουλευτής το 1926, υπηρέτησε με εργατικότητα 

τις ανάγκες της επαρχίας, κάνοντας πολλές επιτόπιες επισκέψεις, σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους πρόσφυγες βουλευτές, που παρέμεναν στην Αθήνα. Στην περιοδεία του 

Θεολογίδη, προσήλθαν και οι φίλοι του Κόμματος Παγκούτσος, Μιρόσκας και άλλοι 

πρόσφυγες και γηγενείς. Παρόμοια αποδοχή στις εκλογές του 1932 στην περιφέρεια 

της Πτολεμαΐδας είχε και ο καταγόμενος από τη Θράκη βουλευτής, Βασιλείου
343

: 

«Ο υποψήφιος βουλευτής του Προοδευτικού Κόμματος (Καφαντάρη) κ. Θεολογίδης 

συνοδευόμενος υπό σοβαρών παραγόντων της πόλεως μας εξέδραμε εις τα πέριξ χωρία 

και ανέπτυξε το Πρόγραμμα του Κόμματος. Ο κ. Θεολογίδης γίνεται δεκτός πανταχού 

μετ’ ενθουσιασμού διότι βουλευτής ων τω 1926 εξυπηρέτησε ποικιλοτρόπως την 

Επαρχίαν έκτοτε δε διαμένων ενταύθα εξυπηρεί όλην την Επαρχίαν.»  

Η πολιτική του ατζέντα βασιζόταν στην αδιαφορία των προκατόχων του 

βουλευτών της περιοχής, αναφορικά με τον δύσκολο χειμώνα που πέρασε η Εορδαία 

την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλά προέτασσε την βουλευτική περίοδο 1923-1925, 

κατά την οποία δούλεψε σε συνεργασία με τον Εποικισμό για την εγκατάσταση και 

αποκατάσταση των προσφύγων. Διατηρώντας με τις πολιτικές του ενέργειες την 

υποδιοίκηση Καϊλαρίων, συνέβαλε στην ανέγερση έργων, όπως το Διοικητήριο, το 

Γυμνάσιο, η Μητρόπολη και το Ηρώο Περδίκκα. Εφοδίασε τα σχολεία με θρανία και 

βοήθησε στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών. Κοντά σε αυτά, προσπάθησε να 
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φέρει στην Πτολεμαΐδα Υποκατάστημα Τραπέζης και στρατόπεδο, αλλά η διάλυση 

της Βουλής από τη δικτατορία του Πάγκαλου, σταμάτησε το έργο του
344

. 

Ο Θεολογίδης, ήδη από το 1930, επεσήμανε τον κίνδυνο υποβάθμισης των 

εκπαιδευτικών δομών στην επαρχία Εορδαίας. Οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου 

Παιδείας, με τον περιορισμό των κλασικών Γυμνασίων και την ανάπτυξη 

επαγγελματικών και γεωργικών σχολών στην επαρχία, οδηγούσε στο κλείσιμο του 

Ημιγυμνασίου Πτολεμαΐδας. Οι ενέργειες του κινούνταν προς τη στήριξη της 

ελληνικής παιδείας προς όφελος των προσφύγων και γηγενών κατοίκων. Επεσήμανε, 

απ’την άλλη, τις βουλγαρικές επιδιώξεις σε χωριά, όπως το Εμπόριο, καθώς και τον 

κίνδυνο υπερίσχυσης της σλαβοφωνίας που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη 

διαμόρφωση του εθνικού χάρτη. Οι δημόσιες επιστολές και πιέσεις του προς τον 

Υπουργό Παιδείας, Παπανδρέου, ήταν καταλυτικές για την ενδυνάμωση της 

μόρφωσης των κατοίκων Εορδαίας και τη στήριξη της συνέχισης του Ημιγυμνασίου 

στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
345

 

Σημαντική για τη χαρτογράφηση της περιοχής αποτελεί και η στάση του 

Θεολογίδη απέναντι στους αγρότες πρόσφυγες Εορδαίας. Τους επέκρινε για την 

ολοκληρωτική τους στροφή προς την καπνοπαραγωγή, η οποία έγινε ανοργάνωτα 

κατά την εγκατάστασή τους στην περιοχή, χωρίς συστηματική επίβλεψη από το 

κράτος. Ο Θεολογίδης θεωρούσε πως η περιοχή της Εορδαίας έπρεπε να επιστρέψει 

στη σιτοπαραγωγή και να διεκδικήσει την παλιά της φήμη ως αποκλειστικός 

σιτοβολώνας της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και περιοχών της Ηπείρου. Μάλιστα, 

πρότεινε στους τοπικούς πολιτευτές, εκτός από την απαγορευτική διάταξη που 

εκδόθηκε για την καλλιέργεια του καπνού σε βαλτότοπους και αυλαγάδες, οριστούν 

νέες περιοριστικές ρυθμίσεις που θα μειώνουν την ελευθερία του παραγωγού να 

καλλιεργεί ό,τι θέλει. Η άποψη του πολιτευτή του Προοδευτικού Κόμματος ήταν πως 

η στροφή προς την καλλιέργεια σιταριού έπρεπε να γίνει οργανωμένα, σταδιακά και 

με την κατάλληλη επιμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
346

 

Ταυτόχρονα, πίστευε πως ο τόπος , εκτός από την αυτάρκεια σε σιτηρά, έπρεπε να 

επεκτείνει τις δραστηριότητες στην αμπελουργίες, την σηροτροφία, τη δενδροκομία 
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και άλλες καλλιέργειες, όσο και στην κτηνοτροφία. Σε αυτό θα συνέβαλε και η 

εξυγίανση των γεωργικών συνεταιρισμών με την άρση της εξάρτησής τους από 

κομματικές επιδιώξεις και τοπικούς πολιτευτές. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργούσε, 

σύμφωνα με τον Θεολογίδη, μια επαρχία ελκυστική για την ανάπτυξη και άλλων 

επαγγελματικών οργανώσεων, που θα οδηγούσαν στην εξέλιξη της Πτολεμαΐδας σε 

σημαίνοντα σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας.
347

 

Ο Θεολογίδης υπηρέτησε με οξυδέρκεια το συλλογικό συμφέρον των 

προσφύγων. Σε άρθρα του στην «Επαρχιακή Φωνή» τόνιζε την ανάγκη στήριξης 

όσων ήταν ακόμη άστεγοι, αποδεδειγμένα άποροι ή δεν είχαν γεωργικούς κλήρους. 

Οι πρόσφυγες σε εκλογικές αναμετρήσεις ήταν πάντοτε το ασφαλές πεδίο των μαχών, 

όπου μπορούσαν να διεκδικηθούν πολλοί ψήφοι, με ψεύτικες υποσχέσεις, εξαιτίας 

της απελπισίας τους. Ο Θεολογίδης επέκρινε τις κατά καιρούς λαϊκίστικες εξαγγελίες 

μειώσεων των χρεών των προσφύγων, που δεν έλυναν το πρόβλημά τους, καθώς οι 

περισσότεροι στερούνταν βιοτικών πόρων, για να εξασφαλίσουν κέρδη, που στη 

συνέχεια θα τους έδιναν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ένα άλλο 

καίριο ζήτημα, κατά τον Ιατρό και Πολιτευτή, υπήρξε η ανοργανωσιά του κράτους 

κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων, και τα υπέρογκα ποσά που 

δαπανήθηκαν από τις κρατικές υπηρεσίες, χωρίς να αποδώσουν τα δέοντα.
348

 

Το 1933 ο βουλευτής που υποστηρίζεται από τον προσφυγικό κόσμο του 

Νομού Κοζάνης είναι ο Ηλίας Παπαδόπουλος και βρίσκεται στον συνδυασμό των 

Φιλελευθέρων. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, που υποστήριζε τα αιτήματα των 

προσφύγων με αποφασιστικότητα και εργατικότητα. Οι πρόσφυγες του Νομού 

Κοζάνης φαίνεται πως στο πρόσωπο του έβλεπαν, την περίοδο εκείνη, τον εκλεκτό 

τους αντιπρόσωπο που, απαλλαγμένος από ιδιοτελή συμφέροντα, ενδιαφερόταν για 

την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων. Σημαντικός εκπρόσωπος των 

Φιλελευθέρων που υποστήριξε τα δικαιώματα των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας 

υπήρξε και ο Βαρβούτης.
349
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Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οξυμμένες το έτος 1933, είχαν όπως είναι 

φυσικό πρωτοστάτες τους βουλευτές και τον Τύπο, που εξυπηρετούσαν τα δικά τους 

συμφέροντα. Η εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς» προσπαθεί συστηματικά να καταδείξει 

το αληθινό πρόσωπο του Λαΐκού υποψηφίου Κοζάνης, Ν. Γεωργιάδη. Ο υποψήφιος 

βουλευτής διακρινόταν από πολιτικό αμοραλισμό, καθώς σε άλλους παρουσιαζόταν 

ως βενιζελικός, σε άλλους ως αγροτικός και σε άλλους ως αριστερός. Οι ενέργειές 

του ήταν καιροσκοπικές και είχαν ως απώτερο σκοπό την ανάδειξή του στα πολιτικά 

πράγματα του Νομού Κοζάνης. Εντούτοις, δημοσιεύεται ότι ο Γεωργιάδης είναι 

υποστηρικτής του Τσαλδάρη, εναντίον του οποίου είναι σύσσωμος ο προσφυγικός 

κόσμος, γι’ αυτό και αποθαρρύνεται η υποστήριξή του
350

: 

«Εάν κανείς ανέλθη την οδόν προς τα Δικαστήρια θ’ αντιληφθή στο γραφείο του 

πρόσφυγος Λαϊκού υποψηφίου συμπατριώτου μας κ. Γεωργιάδη Ν. την εικόνα του 

Τσαλδάρη. Εάν ήτο καμμιά εικόνα τουλάχιστο του Λένιν θα ήρμοζε αλλά την εικόνα του 

Τσαλδάρη ημείς οι συμπατριώται του καμμιά φορά δεν θα την περιμέναμε. Και όμως ο 

κ. Γεωργιάδης τον καταστροφέα μας τον τιμά. Ίσως να θέλη να μας καταστρέψη δια 

δευτέραν φοράν. Απλώς γράφομεν τας γραμμάς αυτάς ν’ αναγνωσθούν από τους 

αδελφούς μας πρόσφυγας του Εσωτερικού του Νομού δια να γνωρίζουν ότι ο κ. 

Γεωργιάδης δεν είνε ο ίδιος ήλλαξε πολύ και να μη τον πιστεύουν σάλλους να λέγη είνε 

Βενιζελικός, σάλλους αγροτικός, σάλλους αριστερός. Απ’ αυτά δεν είνε τίποτε και 

συνεπώς μαύρο. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.» 

Χαρακτηριστική της παραπάνω κατάστασης είναι και η κόντρα 

Κουπαρούσου- Βαρβούτη. Ο νομός Κοζάνης, κατά βάση αγροτικός, έκρινε την 

πολιτική κατάσταση δίνοντας βαρύτητα στις αγροτικές μεταρρυθμίσεις. Οι ανησυχίες 

των αγροτών προσφύγων εγείρονταν γύρω από τη διαγραφή ή μη του 50% των χρεών 

τους στην Ε.Α.Π., μετά από τη διάλυσή της. Παρόλο που αποτελούσε εξαγγελία της 

περιόδου Βενιζέλου, δια στόματος του τοπικού βουλευτή της, τον δικηγόρο 

Βαρβούτη, δεν πραγματοποιήθηκε. Το 1933, με την ανάδειξη του Λαϊκού Κόμματος, 

ο Κουπαρούσος πρωταγωνίστησε στην ψήφιση αυτού του νόμου και άρχισε ένας νέος 

γύρος αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άνδρες, όσον αφορά τη στάση 

τους προς τους αγρότες πρόσφυγες του Νομού Κοζάνης.
351
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Το 1933 είχε έρθει στο πολιτικό προσκήνιο ο νόμος για τον χωρισμό των 

προσφυγικών Συνοικισμών. Το νομοσχέδιο είχε θεωρηθεί από την «Επαρχιακή 

Φωνή» ως κομματικό και ενάντιο στα συμφέροντα των προσφύγων. Ο βουλευτής 

Κοζάνης Προκοπίδης πρωτοστάτησε στην άρση του νομοσχεδίου. Χαρακτηριστικός 

είναι ο διάλογος του βουλευτή με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Ο βουλευτής τόνισε στον Π. Τσαλδάρη πως ο προσφυγικός κόσμος θεωρεί 

το νομοσχέδιο αντιπροσφυγικό και ότι πραγματοποιείται για κομματικούς σκοπούς 

στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, χωρίς να εγγυάται την πραγματική αυτοτέλεια 

και την αυτοδιοίκηση των προσφύγων. Ο Προκοπίδης πίστευε πως ο χωρισμός των 

προσφυγικών Συνοικισμών έπρεπε να πραγματοποιηθεί, αφού ολοκληρωθεί η 

προσφυγική αποκατάσταση και οργανωθεί ένα πλήρες σχέδιο, σε περίοδο πολιτικής 

ομαλότητας.
352

 

Τον Σεπτέμβριο του 1934 στο χωριό Αναρράχη της επαρχίας Εορδαίας, οι 

κάτοικοι εξεγέρθηκαν για τις αυθαιρεσίες που συντελέσθηκαν από πολιτικούς 

παράγοντες. Μη δικαιούχοι καλλιεργήσιμων γαιών και πολιτικοί παράγοντες του 

Λαϊκού Κόμματος αφαίρεσαν κλήρους από φτωχούς πρόσφυγες. Οι ενέργειες αυτές 

μείωσαν τον κλήρο στο χωριό σε 20 στρέμματα άγονης γης στον καθένα. Μετά τη 

δημοσιοποίηση του σκανδάλου, ο βουλευτής Κοζάνης Κοσμάς Προκοπίδης ταξίδεψε 

αμέσως στην επαρχία Εορδαία, για να συμπαρασταθεί στον αγώνα των κατοίκων της 

Αναρράχης. Ο βουλευτής καταδίκασε ανοιχτά το γεγονός, καταδεικνύοντας ως 

φυσικό αυτουργό τον πρώην υποψήφιο πολιτευτή του Λαϊκού Κόμματος και 

Νομάρχη Έδεσσας, Βύζα, ο οποίος, με το πρόσχημα της ακτημοσύνης, κατέλαβε 500 

στρέμματα πρώτης ποιότητας, για να τα αποδώσει σε ψηφοφόρους του από το 

γειτονικό χωριό του Εμπορίου. Άλλα 300 στρέμματα τα καταχράστηκε ο ίδιος ο 

Νομάρχης με τους οικείους του. Το συνεργείο που ανέλαβε την έρευνα, ανακάλυψε 

πως άλλα 1000 στρέμματα κατακρατούνται και δεν δίνονται στους πρόσφυγες και 

ακτήμονες γηγενείς. Ο μικρός κλήρος σε συνάρτηση με την κακή ποιότητα της γης, 

που δεν ήταν δυνατό να καλλιεργηθεί και να αποδώσει, οδήγησε τους κατοίκους 

Αναρράχης να συστήσουν ειδική αντιπροσωπεία, για να μεταφέρει το σκάνδαλο μαζί 

με τους βουλευτές του Εθνικού Συνασπισμού στην κεντρική διοίκηση. Ο Προκοπίδης 
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υποστήριξε με ιδιαίτερη θέρμη τα αιτήματα των κατοίκων, σε συνεννόηση με τους 

συναδέλφους του βουλευτές Κοζάνης, Βαρβούτη και Παπαδόπουλο
353

: 

«Προς τούτον σκοπόν τούτον άλλως τε αφίχθην και εγώ εν συνεννοήσει μετά 

των συναδέλφων μου Βαρβούτη και Παπαδοπούλου, οίτινες θα σπεύσουν και αυτοί εάν 

παραστή ανάγκη, διότι είμεθα αποφασισμένοι και διά προσωπικής μας θυσίας και διά 

του αίματός μας ακόμη να υπεραμυνθώμεν και της τελευταίας σπιθαμής γης η οποία 

ανήκει εις τους πραγματικούς δικαιούχους γηγενείς και πρόσφυγας. Είμαι βέβαιος ότι 

ουδείς θα τολμήση να αιματοκυλίση τον Συνοικισμόν Αναρράχης και να καταδικάση 

300 οικογενείας εις την πενίαν και δυστυχίαν.» 

Στις βουλευτικές εκλογές του 1935, μετά την εκλογή του Παναγιώτη 

Τσαλδάρη, ο προσφυγικός κόσμος της Κοζάνης περίμενε ότι ο πληρεξούσιος 

Κοζάνης, Γ. Πολυζούλης, θα αναλάμβανε κάποιο υπουργικό χαρτοφυλάκιο, σχετικό 

με τα ζητήματά τους. Προς κακή τους έκπληξη, από τους 43 πρόσφυγες 

πληρεξουσίους, κανείς δεν ανέλαβε κάποια θέση ευθύνης. Στην πραγματικότητα, η 

Κυβέρνηση δεν είχε ούτε μέλη καταγόμενα από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο λαός 

της Κοζάνης, αγανακτισμένος από την αδιαφορία της νεοσυσταθείσας Κυβέρνησης, 

έστειλε επιστολή στον υφυπουργό Νικολίτσα, για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά 

του.
354

 

Το 1935, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και ο ελληνικός λαός ήταν ανάστατος από 

τους αγώνες που γίνονταν για το πολίτευμα. Από τον Νομό Κοζάνης, ο μοναδικός 

πρόσφυγας βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος μεταξύ των 9 του Νομού που 

συντάχθηκε ανοιχτά με το δημοκρατικό πολίτευμα ήταν ο Ν. Γεωργιάδης. Παρά τη 

θέληση του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος και του Κονδύλη, ο Γεωργιάδης, 

επισκέφθηκε την Πτολεμαΐδα, για να διακηρύξει τις δημοκρατικές του ιδέες. Η στάση 

του αυτή επιβραβεύθηκε από τον τοπικό Τύπο και τους πρόσφυγες και γηγενείς της 

πόλης.
355

 

 Φλέγον ζήτημα για τους πρόσφυγες κατά το έτος 1936 υπήρξε η τακτοποίηση 

των αποζημιώσεών τους από το κράτος. Για το θέμα άσκησε πιέσεις ο βουλευτής 

Κοζάνης, Ν. Γεωργιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στην εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς» μια 
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διευκρινιστική εισήγηση. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η κυβέρνηση Δεμερτζή με 

αναγκαστικό νόμο είχε δώσει παράταση της προθεσμίας για να καταβληθούν οι 

αποζημιώσεις, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος παραγραφής τους, πράξη που θα ήταν 

καταστροφική για τους μικροαστικούς και αγροτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι 

καταβολές των αποζημιώσεων έγιναν μέσα από την ταυτοποίηση στοιχείων από το 

ειδικώς διαμορφωμένο Γενικό Μητρώο.
356

 Ωστόσο, η παραγραφή δεν αφορούσε τους 

πρόσφυγες, που δεν είχαν καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο, παρά μόνο αυτούς που 

ήταν ήδη εγγεγραμμένοι.
357

 

 Στις εκλογές του 1936 είναι χαρακτηριστικό πως στον Νομό Κοζάνης, δεν 

υπήρχε κανένας υποψήφιος βουλευτής προσφυγικής καταγωγής στις τάξεις των δύο 

αντιβενιζελικών παρατάξεων από τους συνολικά 17. Οι πρόσφυγες του Νομού είχαν 

ταχθεί μαζικά με τους βενιζελικούς συνδυασμούς, απορρίπτοντας όσους στις 

προηγούμενες κυβερνήσεις λειτούργησαν αδιαφορώντας ή εις βάρος των προσφύγων. 

Ενδεχομένως, πάντως, να συνέβαινε και το αντίθετο, και οι ίδιες οι αντιβενιζελικές 

παρατάξεις να μην ήθελαν στους συνδυασμούς τους πρόσφυγες, εκδηλώνοντας 

έμπρακτα την αντιπάθειά τους προς αυτούς. Η κατανομή των υποψηφιοτήτων 

απεικόνιζε τις μεγάλες διαφορές προσφύγων και γηγενών σε πολιτικό επίπεδο.
358

 

 

3.5.9. Οι πρόσφυγες απέναντι στους γηγενείς 

 Τον Ιούνιο του 1924 ο διορισμένος Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, Ι. 

Βαλάλας, δέχθηκε επιθέσεις στο Κοινοβούλιο από έναν από τους πρωτεργάτες 

βουλευτές του προσφυγικού κόσμου, τον Κύρκο. Οι επιθέσεις του Κύρκου προς τον 

Γενικό Διοικητή θεωρούνται καιροσκοπικές που αποπροσανατολίζουν τον κοινό 

στόχο της συναδέλφωσης γηγενών και προσφύγων στη Μακεδονία
359

: 

«Η κατά του Γενικού Διοικητού κ. Βαλαλά επίθεσις εν τω Κοινοβουλίω του 

πληρεξουσίου πρόσφυγος κ. Κύρκου είνε τρανωτάτη ένδειξθς της μανταλιτέ, υφ΄ης 

διαπνέονται πολλοί πρόσφυγες και μάλιστα εκ των αποτελούντων τη πρωτοπορείαν του 
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προσφυγικού κόσμου. Είμεθα εξ εκείνων, οίτινες έδειξαν, όσον ολίγοι, ζωντανόν 

ενδιαφέρον και ηγωνίσθημεν δια την, κατά τον δυνατόν, επιτυχή εγκατάστασίν των. 

Υψώσομεν εκ των στηλών τούτων πολλάκις φωνήν διαμαρτυρίας υπέρ αυτών και 

κατεκρίναμεν εκείνους, οι οποίοι παρέβλαπτον το συμφέτον των προσφύγων. 

Ηδιαφορήσαμεν διαθέσεις και πρόσωπα και αντιτάχθημεν μεθ’ όλων των δυνάμεών 

μας, όταν η επαναστατική Κυβέρνησις υπείκουσα εις κακάς εισηγήσεις εδέχετο 

εξαίρεσιν εκ της ανταλλαγής των Βαλαάδων των επαρχιών Ανασελίτσης και 

Γρεβενών.» 

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές στον τοπικό Τύπο για ορισμένους 

πρόσφυγες που, παρασυρόμενοι από «επιτήδειους», δεν σέβονται την περιουσία των 

γηγενών και την καταπατούν
360

: 

«Οι πρόσφυγες πρέπει να παύσουν να παρασύρωνται από επειτηδίους εκμεταλλευτάς 

και να σέβωνται τας ιδιακτησίας των γηγενών διότι μόνον δια της αρμονικής 

συμβιώσεως θα επέλθη ποθητή ομόνοια και κοινωνική αλληλεγγύη. Και με την 

τακτικήςν αυτήν θα λείψη γρήγορα η ιδιότης η προσφυγική και θα θεωρηθώμεν όλοι 

ίσοι και τα τέκνα μιας και της αυτής πατρίδος. Ας ρίψουν ένα βλέμμα και θα ιδούν 

πλείστον των υπέρ των συμφερόντων αυτών κοπτομένων εκτός των ιδιοτελών των 

σκοπών ουδέν άλλο επιδειώκουν.» 

 Το ίδιο διαφαίνεται και από την επιστολή του Νομάρχη Κοζάνης, Ι. Κοζύρη 

προς τον κοζανίτικο λαό. Ο Νομάρχης κατακρίνει τις απειλές που εκτοξεύουν οι 

πρόσφυγες ενάντια στους γηγενείς για τις περιουσίες και τα χωράφια τους. Η 

αρνητική στάση των γηγενών δυναμιτίζει τους πρόσφυγες, οι οποίοι 

εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη ελληνοφωνίας στην περιοχή, καθώς υπήρχαν πολλοί 

βουλγαρόφωνοι, τους αποκαλούν «Βούλγαρους», που υπόκεινται σε ξένα 

συμφέροντα.
361

 

 Ορισμένοι πρόσφυγες, μετά την εγκατάστασή τους, επιδίδονταν σε 

παραβατικές συμπεριφορές εναντίων γηγενών. Στη Βογγίστη, συγκεκριμένα, 

ορισμένοι όντας σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκαν εναντίων νεαρών Σελτσιωτών την 
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3
η
 ημέρα του Πάσχα. Οι ανησυχίες για συγκρούσεις ήταν αισθητές, καθώς είχαν 

προηγηθεί τα αιματηρά γεγονότα στο Κιούπκιοϊ της Ανατολικής Μακεδονίας.
362

 

 Ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένωσε τους πρόσφυγες απέναντι στους γηγενείς 

ήταν αυτό των προσφυγικών αποζημιώσεων. Η παμπροσφυγική οργάνωση, η οποία 

ήταν η μοναδική δικαιούχος των ανταλλάξιμων, με δημόσια έκκληση προς τους 

πολιτικούς και κυβερνητικούς παράγοντες της χώρας τονίζει την μαζική αποχή των 

προσφύγων στις ερχόμενες εκλογές αν δεν καταβληθούν οι πρώτες προκαταβολές 

από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Τον Οκτώβριο του 1926, μάλιστα, οι 

πρόσφυγες οργανώνουν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης για να 

συσκεφθούν μαζί με εξειδικευμένους πρόσφυγες οικονομολόγους. Η απόφαση που 

πάρθηκε αφορούσε την έκδοση των προκαταβολών σε συνάλλαγμα Λονδίνου και όχι 

σε δραχμές. Η επιτροπή που διαχειριζόταν το θέμα συναντήθηκε και με τον 

συνδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Τσουδερό, που χειριζόταν το θέμα των 

αποζημιώσεων των προσφύγων και είχε προχωρήσει σε έκδοση αποζημιώσεων σε 

δραχμές, για να εκφράσει τις διαμαρτυρίες της.
363

 

 Οι πρόσφυγες είναι διαρκώς ενωμένοι απέναντι στις αυθαιρεσίες των 

κρατικών υπηρεσιών και με επιτροπές τον Οκτώβριου του 1927 παρουσιάζονται στον 

πρωθυπουργό, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, για να καταδείξουν την πραγματική 

εικόνα των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία. Η αγανάκτησή τους προέρχεται, 

εκτός των άλλων, από την αυθαίρετη διανομή γαιών από τα όργανα των 

τοπογραφικών συνεργείων Εποικισμού. Όπως φαίνεται, η Κεντρική Διοίκηση και ο 

Υπουργός Γεωργίας αγνοούσαν την απολυταρχική στάση των υπηρεσιών του 

κράτους και πληροφορήθηκαν με έκπληξη από τις επιτροπές των προσφύγων την 

παρασιτική τους στάση. Χαρακτηριστικό είναι πως πολλοί πρόσφυγες, εξαντλημένοι 

ψυχικά από την κακή αυτή αντιμετώπιση αναζητούν τον δρόμο της μετανάστευσης, 

μετά την, προ ολίγων ετών, αρχή της προσφυγιάς τους. 
364

 

 Η καταστροφή της σοδειάς και η αδυναμία καταβολής των χρεών οδήγησε 

τους πρόσφυγες σε αδιέξοδη κατάσταση το καλοκαίρι του 1927. Από τον τοπικό 

Τύπο αναφέρεται πως το μόνο που λαμβάνουν οι πρόσφυγες είναι υποσχέσεις, καθώς 
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5 μέρες πριν την παρέλευση του χρόνου σποράς δεν έχουν λάβει τίποτα. Μάλιστα, 

τονίζεται πως εγκυμονούσε κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών, με μεγάλες μερίδες 

προσφύγων να είναι εξοργισμένες από την αδιαφορία των κρατικών υπηρεσιών και 

των πολιτικών παραγόντων. Στους ίδιους τόνους, επεσήμανε το πρόβλημα και ο 

βουλευτής Κοζάνης, Κουπαρούσος, μετά την επίσκεψή του στον Νομό Κοζάνης και 

μεταβίβασε το πρόβλημα στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
365

: 

«Νομίζομεν ότι υπηρεσία δύναται επιτρέψη και εις πρόσφυγας εξεύρεσιν σπόρου 

διανέμουσα εις αυτούς χρήματα μετά έλεγχον. Άλλως καταδικάζεται πληθυσμός εκατόν 

χιλιάδων εις τον δια πείνης θάνατον, επικινδύνως και δι’ αυτήν ταύτην κοινωνικήν 

κατάστασιν.» 

 Σύνηθες ήταν το φαινόμενο ορισμένοι πρόσφυγες να πρωτοστατούν και να 

καπηλεύονται τις διεκδικήσεις των προσφύγων απέναντι στους γηγενείς, για να 

εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέροντα εις βάρος των υπολοίπων. Τον Νοέμβριο του 

1928 καταγγέλλεται πως κάποιοι «προσφυγοπατέρες», με παράνομους τρόπους 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους φτωχούς πρόσφυγες, εμπλέκοντας τα Γραφεία 

Εποικισμού.
366

 

 Τα ανοιχτά ζητήματα για την επαρχία Ανασελίτσης του Νομού Κοζάνης ήταν 

πολλά και σύνθετα μετά την κήρυξη της παύσης των εργασιών των γραφείων 

Εποικισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι κάτοικοι διά του στόματος του ιατρού 

Χρυσαφόπουλου, μετέφεραν τις διαμαρτυρίες τους. Οι κλήροι που διανεμήθηκαν δεν 

υπερέβαιναν τα 20-30 στρέμματα, σε μια περιοχή όπου ήταν επιτακτική η αραίωση 

των προσφυγικών οικογενειών. Τα γεωργικά εργαλεία και τα ζώα τα κατάλληλα για 

τις αγροτικές εργασίες που χορηγούνταν ήταν ελλιπή, δυσκολεύοντας την αύξηση της 

απόδοσης της σοδειάς. Οι περισσότεροι πρόσφυγες της περιοχής ήταν στις 

προηγούμενες πατρίδες τους χτίστες, καρβουνάδες, ψαράδες και βαρκάρηδες. Στη 

νέα πραγματικότητα που τους μετέφεραν, υπήρχε παντελής άγνοια για τις γεωργικές 

εργασίες και οι κρατικές υπηρεσίες δεν φρόντισαν να ορίσουν γεωπόνους που θα τους 

βοηθούσαν στις καλλιέργειες και θα τους μάθαιναν για τα λιπάσματα που 

χρειάζονταν. Ο κατεξοχήν αγροτικός πληθυσμός της επαρχίας, όπως και όλου του 

Νομού, βρισκόταν σε πλήρη άγνοια σχετικά με τον καθορισμό των οριστικών 
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κτημάτων, γεγονός που δημιουργούσε προστριβές, ακόμη και στις τάξεις των ίδιων 

των προσφύγων. Παράλληλα, ένα καίριο ζήτημα της επαρχίας υπήρξε η στέγαση. 

Πολλοί πρόσφυγες, όταν διανεμήθηκαν τα οικήματα, πήραν οικόπεδα που τα έχτισαν 

με ίδια μέσα, λόγω της ανεπάρκειας των οικημάτων που τους χορηγούνταν. Φυσικά, 

πρόβλημα αποτελούσαν και οι παράνομες δικαιοπραξίες
367

 ανταλλάξιμων κτημάτων 

που διεκδικούνταν από τους γηγενείς κατοίκους.
368

 

 

3.6. Οι παράνομες δικαιοπραξίες μέσα από τον εξεταζόμενο 

τοπικό Τύπο  

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συντακτικής αποφάσεως στις 2 Απριλίου για τις 

κατοχυρώσεις των ανταλλάξιμων περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Ελλάδα, 

ορίστηκε από την Εθνική Τράπεζα, οι φερόμενοι ως κάτοχοι να δηλώσουν τις 

ακίνητες περιουσίες εντός εξαμήνου. Με την τροποποίηση που έγινε στο εδάφιο 1 της 

σύμβασης στις 5 Μαΐου 1925, οι περιουσίες έπρεπε να συνοδεύονται και από 

δικαστική απόφαση.369 

Η καταπάτηση της ανταλλάξιμης περιουσίας από γηγενείς εγείρει τις 

διαμαρτυρίες των προσφύγων. Πολλές προσφυγικές κοινότητες παραπονούνται για 

την οικειοποίηση περιουσιών που προορίζονται γι’ αυτούς, χωρίς να έχουν οι 

καταπατητές επίσημους τίτλους κυριότητας. Το φαινόμενο φαίνεται πως λαμβάνει 

μεγάλες διαστάσεις τον Μάιο του 1926, οπότε και πολλοί πρόσφυγες που τους έχουν 

οριστεί καλλιεργήσιμες γαίες, βρίσκονται προ εκπλήξεως, βλέποντας τις περιουσίες 

αυτές στην κυριότητα γηγενών κατοίκων370: 

«Φρικτώς παραπονούνται πολλαί προσφυγικαί Κοινότητες διότι πλείστοι απαιτήται 

Τουρκικών ακινήτων χωρίς να παρουσιάσουν τίτλους επισήμους κατέλαβον γαίας 

υπεραρίθμους!! Το ζήτημα τούτο είναι ζήτημα σοβαρό.» 

Τον Μάιο του 1927 διατυπώνονται στον Τύπο παράπονα, εκ μέρους των 

προσφύγων, για καταπατήσεις ανταλλάξιμης περιουσίας. Η αρμόδια για την 
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ανταλλάξιμη περιουσία, Εθνική Τράπεζα, δια στόματος του Διευθυντή του 

Υποκαταστήματος Κοζάνης, Μεγγλίδη, ξεκαθάρισε πως τέτοιου είδους παράπονα δεν 

έχουν διατυπωθεί για τον Νομό Κοζάνης, μέχρι αυτό το σημείο. Τόνισε, επίσης, ότι η 

Εθνική Τράπεζα είναι η αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας, από τη στιγμή που 

θα της περιέλθουν τα κατάλληλα έγγραφα από τα Γραφεία Ανταλλαγής. Επομένως, 

οποιαδήποτε παράπονα για καταπατήσεις αφορούσαν περιπτώσεις που η γη δεν 

βρισκόταν στην ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας. Όλα τα κτήματα που είχαν οριστεί ως 

ανταλλάξιμα κτήματα, σύμφωνα με τον Διευθυντή, καταγράφηκαν με συνέπεια και οι 

όποιες διεκδικήσεις, κυρίως από τοπικούς φορείς των κοινωνιών, αντιμετωπίζονταν 

δια της έννομης οδού.371 

Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν αγοράσει παρανόμως τις ανταλλάξιμες περιουσίες 

από τους Μουσουλμάνους κατά την αποχώρησή τους, υπήρξαν και κάποιοι που 

απώλεσαν τους τίτλους κυριότητας των σπιτιών τους για ποικίλους λόγους. Τον 

Σεπτέμβριο του 1928, εκφράστηκαν έντονα παράπονα από τους κατοίκους της 

περιφέρειας Σόροβιτς (Αμύνταιο), για την απόφαση της Εποικιστικής Υπηρεσίας να 

επιτάξει όσα σπίτια δεν είχαν επίσημους τίτλους, με την μόνη τεκμηρίωση να 

προέρχεται από τις καταγγελίες προσφύγων ότι τα σπίτια αυτά ανήκαν σε 

Μουσουλμάνους. Οι κάτοικοι, διαμαρτυρούμενοι, εξηγούσαν πως τα σπίτια ήταν τα 

περισσότερα αγορασμένα προ 20ετίας και οι επίσημοι τίτλοι κάηκαν κατά την 

οπισθοχώρηση της 5
ης

 Μεραρχίας, οπότε και κάηκε η περιοχή του Αμυνταίου372: 

«Φρικτά παράπονα μας διαβιβάζονται παρά πλείστων γηγενών των χωρίων της 

περιφερείας Σόροβιτς. Οι γράφοντες παραπονούνται ότι ο Εποικισμός παρανόμως 

καταλαμβάνει γαίας των, τας οποίας αυτοί έχουν εις την κατοχήν των από 

τουρκοκρατίας, αγορασθείσας από διαφόρους ιδιοκτήτας οθωμανούς. Η μόνη δε 

δικαιολογία της νομιμοποιήσεως της τοιαύτης αρπαγής του εποικισμού είναι η στέρησις 

τίτλων, τους οποίους ούτοι απώλεσαν κατά την οπισθοχώρησιν της 5 Μεραρχίας, οπότε 

τα χωρία των και ιδίως το Σόροβιτς, εγένοντο παρανάλωμα του πυρός. Ούτε μαρτυρίαι 

γειτόνων γηγενών χωρικών λαμβάνονται υπ’ όψιν, ούτε δίκαιαι διαμαρτυρίαι αυτών, 

αλλά μόνον απλή κατάθεσις πρόσφυγος ότι ήκουσε παρ’ οθωμανών ότι τα τόσον 

επιπολαίως καταλαμβανόμενα ανήκουν εις τούρκους. Η απόγνωσις των αδικουμένων 
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τόσον προσφανώς δυστυχών γηγενών είναι τοσαύτη ώστε να μη δύνανται να σκεφθώσιν 

πώς να διεκδικήσωσι την πειρουσίαν των. Θλιβόμεθα διά την προσγινομένην αδικίαν 

και επικαλούμεθα σύντοντν την προσοχήν της κυβερνήσεως, προτού η απόγνωσις των 

χωρικών φθάσει εις το απροχώρητον. Το να διακυβευθή η περιουσία και η απορρέουσα 

εξ αυτής της καταστάσεως οικογενειακή τιμή είναι σκληρά ώθησις προς πάσαν 

κατεύθυνσιν απογνώσεως. Μεταξύ των ούτω αδικουμένων οικογενειών, υπάρχουν 

οικογένειες αίτινες διά των θυσιών των κατά την σκληράν περίοδον των Μακεδονικών 

αγώνων απέσπασαν ηθικούς τίτλους εθνικής ευγνωμοσύνης. Είναι έγκήμα λοιπόν τώτα 

να απογυμνόνωμεν αυτάς και να τας προσάπτομεν το στίγμα της καταχρήσεως. Είναι δε 

και αι γαίαι των εντοπίων τόσο ολίγαι κτησθείσαι δι’ ατρήτων κόπων και στερήσεων, 

ώστε μόλις και μετά βίας να δύναται να επαρκέσουν διά τον προσπορισμόν ξηρού 

άρτου των.» 

Το 1928 το κράτος αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα με την διανομή των 

ανταλλάξιμων κτημάτων στους πρόσφυγες, καθώς πολλά είχαν καταληφθεί από 

γηγενείς βιοπαλαιστές, που δεν είχαν άλλους πόρους. Οι διαμαρτυρίες και από τις δύο 

πλευρές ήταν πολλές και έντονες, γι’ αυτό ο Υπουργός Γεωργίας έλαβε την απόφαση 

να ακολουθήσει μια μέση οδό. Όρισε να μην δημοπρατηθούν τα σπίτια εκείνα που 

είχαν καταληφθεί από γηγενείς βιοπαλαιστές ή κατόχους μιας πολύ μικρής 

περιουσίας. Ωστόσο, όλα τα άλλα σπίτια ή καταστήματα θα επιτάσσονταν προς 

όφελος της στέγασης των προσφύγων373. 

Οι αυθαίρετες και παρά τις εντολές της Κυβερνήσεως καταχρήσεις γης 

συνέβαιναν και στην επαρχία Καϊλαρίων. Συγκεκριμένα, πριν το πέρας του 1929, στο 

χωριό Κυρόβρυση ήρθαν στο φως οι παρανομίες ενός υπαλλήλου του Εποικισμού, με 

το όνομα Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ενήργησε εις βάρος των προσφύγων. Παρά το 

γεγονός ότι από τις 26-4-1926, με την υπ’ αριθμόν 39768 απόφαση του Υπουργείου 

Γεωργίας, συστάθηκε Επιτροπή για τον διακανονισμό των αμφισβητούμενων 

εκτάσεων από τους γηγενείς και μέσα στο ίδιο έτος συνεργείο τοπογραφικών ερευνών 

με επικεφαλής τον Μπάρμπανο προχώρησε σε οριστική διανομή των γαιών, οι 

αδελφοί Φιλίππου προσπάθησαν να καταχραστούν και δοθέντα στους πρόσφυγες 

εδάφη. Από τον Εποικισμό, με ενέργειες του Θεοδωρόπουλου, εξεδόθη η νέα 

απόφαση υπ’ αριθμόν 8891 στις 8-10-1929 που χορηγούσε στους αδερφούς Φιλίππου 
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120 στρέμματα σε κεντρικό συνοικισμό προσφύγων. Οι εκτάσεις που τους δόθηκαν 

παράνομα, δημιούργησαν πρόβλημα σε 27 οικογένειες προσφύγων, καθώς 

καταχράστηκε γεωργικός κλήρος στη μέση του συνοικισμού. Η απόφαση 

αναστάτωσε τους πρόσφυγες της Κρυόβρυσης, που μόλις είχαν καλλιεργήσει τους 

αγρούς και πληροφορούνταν ότι έπρεπε να τους αφαιρεθούν. Οι αδερφοί Φιλίππου, 

σε μια πράξη αλήστου μνήμης, όχι μόνο έλαβαν τους αγρούς, αλλά έσπευσαν αμέσως 

να τους σπείρουν, αδιαφορώντας για την φρικτή κατάσταση των προσφύγων. Οι 

αντιδράσεις, ωστόσο, των προσφύγων προκάλεσαν γενικές διαμαρτυρίες για την 

απομάκρυνση του διεφθαρμένου υπαλλήλου και την αναδιανομή των γαιών στους 

δικαιούχους.374 

Για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες στον νομό Κοζάνης αρκετές πληροφορίες 

εξάγονται και από τις δημοσιευμένες θέσεις του επιφανούς δικηγόρου της περιοχής, 

Κωνσταντίνου Πανταζόπουλου. Η Κυβέρνηση προσπάθησε κατά καιρούς να 

ρυθμίσει με διάφορα νέα διατάγματα τις σχέσεις ιδιοκτησίας που δημιούργησαν 

μεταξύ τους γηγενείς και Μουσουλμάνοι κατά την αποχώρησή τους, έχοντας ως 

γνώμονα να μην αδικήσει καμία από τις δύο πλευρές. Το πρώτο διάταγμα που 

εκδόθηκε και αφορούσε την εξέταση των γαιών αυτών εκδόθηκε πολύ νωρίτερα στις 

5 Οκτωβρίου 1912 μέχρι τις 11 Αυγούστου 1914. Ουσιαστικά, εκείνη την περίοδο 

κατέστη αρμόδιος για την εξέταση των εικονικών συμβάσεων ο Πρόεδρος των 

Πρωτοδικών. Την οριστική κύρωση των αποφάσεων υπέγραφε ο Υπουργός Γεωργίας 

σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε ένα 

νομικό χάσμα, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για τις ενδεχόμενες αλλαγές των 

αποφάσεων των δικαστών από τον εκάστοτε Υπουργό. Η ίδια απόφαση επικυρώθηκε 

και με το Νομοθετικό Διάταγμα της 26 Αυγούστου- 14 Σεπτεμβρίου 1925, που όριζε 

ότι οι κυρώσεις για τις παράνομες δικαιοπραξίες σε ακίνητες περιουσίες των «Νέων 

Χωρών» πραγματοποιούνταν από τον Υπουργό Γεωργίας με τη σύμφωνη γνώμη του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Διευθύνσεως της Ανταλλαγής, εφόσον υπάγονταν στη 

διαδικασία του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος από 25 Απριλίου. Αυτή η 

διαδικασία, όπως ήταν φυσικό, διαιώνιζε τις περιπτώσεις που αφορούσαν 

διεκδικούμενες εκτάσεις γης, αφού καθυστερούσε η οριστική απόφαση. Σε αυτό το 

γεγονός συνέτεινε ότι πολλά Γραφεία Ανταλλαγής παρέδιδαν τα κτήματα στην 
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Εθνική Τράπεζα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη στις πρωτόδικες αποφάσεις. Η 

κατάσταση αυτή διατάρασσε τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων, καθώς, μέχρι να 

οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις από το Υπουργείο, δημιουργούνταν διενέξεις και 

αψιμαχίες. Οι υποθέσεις, παρά τις αποφάσεις των πρωτοδικών, παρέμεναν σε 

αδράνεια στα συρτάρια του Υπουργείου.375 

Εκτός από τις προαναφερθείσες ενέργειες ορισμένων γηγενών, άξιο είναι να 

σημειωθεί πως πολλοί γηγενείς εκμεταλλεύτηκαν τις ανταλλάξιμες γαίες και κατά την 

περίοδο της διανομής τους από τις εποικιστικές υπηρεσίες. Οι διαμαρτυρίες υπήρξαν 

έντονες εναντίον των συνεργείων διανομής γαιών με επικεφαλής τον Μπάρμπανο. 

Στα χωριά Ίσβορος, Τρέμπενο, Κόμανο και Τζουμά οι κάτοικοι οργανώθηκαν 

εναντίον του για τις αθέμιτες παραχωρήσεις γαιών σε γηγενείς ή ευνοούμενους 

πρόσφυγες. Οι εκτάσεις δεν παραχωρήθηκαν με αξιοκρατικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

τοπικές ανάγκες, αλλά ικανοποιώντας λίστες φίλων σε βάρος των πραγματικά 

άπορων ή ακτημόνων.376 

Με το θέμα των ανώμαλων δικαιοπραξιών ασχολήθηκε, όπως αναφέρεται και 

στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, και ο δικηγόρος Κοζάνης, Κωνσταντίνος 

Τσιτσελίκης. Το 1926 εξέδωσε μια νομικοκοινωνική μελέτη με τίτλο: «Αι ανώμαλαι 

δικαιοπραξίαι επι ακινήτων εν ταις νέαις χώραις». Ενδιαφέρον έχει ότι 

αναδημοσιεύονται κομμάτια της μελέτης του στον τοπικό Τύπο της Φλώρινας, και 

συγκεκριμένα στην εφημερίδα Φωνή του Λαού, η οποία υπεραμύνεται τα 

συμφέροντα των γηγενών έναντι των προσφύγων. Παρόλο που εκτενείς αναφορές 

στο βιβλίο αυτό γίνονται στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, παρακάτω, 

αναφέρονται τα σημεία που επιλέγει η εφημερίδα να τονίσει και θεωρεί ότι είναι τα 

βασικά επιχειρήματα των εντοπίων στη διεκδίκηση των γαιών. 

Ο Τσιτσελίκης υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των γηγενών κατοίκων στη γη που 

το επίσημο κράτος τους καλούσε να παραχωρήσουν για την αποκατάσταση των 

προσφύγων.  Το βασικό επιχείρημα του ήταν πως, αν και το κράτος καλούσε τους 

γηγενείς να παραχωρήσουν τα κτήματα που δεν είχαν ταπιά ή επίσημους τίτλους πριν 

το 1922, ούτε και οι πρόσφυγες είχαν αποδείξεις κυριότητας της περιουσίας τους από 

τις χώρες της Ανατολής, απ’όπου κατέφθασαν. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Κοζάνης 
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αναφέρει στη μελέτη του πως το κράτος ζητούσε εκτάσεις που ναι μεν δεν είχαν 

επίσημους τίτλους, αλλά είχαν αποκτηθεί από γηγενείς πριν από το 1912. Επομένως, 

η απαίτηση εκτάσεων από τα Γραφεία Ανταλλαγής που ανήκαν σε φτωχούς 

αγροτικούς πληθυσμούς, για 15 συναπτά έτη, με την αιτιολογία της μη κατοχής 

επίσημου τίτλου θεωρούνταν από τον Τσιτσελίκη καταπιεστική και άδικη για την 

οικοδόμηση μιας κοινωνίας δικαίου377. Οι εντόπιοι, κατά την εξαγορά των γαιών από 

τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, συνέταξαν ιδιωτικά συμφωνητικά, με την ελπίδα 

ότι το κράτος θα πραγματοποιούσε ρύθμιση που θα επικύρωνε τις συμβάσεις αυτές. 

Ωστόσο, οι περιουσίες αυτές σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης θα περιέρχονταν 

στους πρόσφυγες, όπως και έγινε από τα κατά τόπους εποικιστικά γραφεία. Οι 

γηγενείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο, είχαν επενδύσει για πάνω από 10 

χρόνια σε αυτές τις περιουσίες και είχαν οικοδομήσει οικήματα και γεωργικές 

εκτάσεις, βρίσκονταν σε μια αδιέξοδη κατάσταση, μη δυνάμενοι να προστατεύσουν 

τις περιουσίες τους, παρά μόνο με χειροδικία, που θα τους έφερνε ενώπιον της 

δικαιοσύνης.378 

Ο Τσιτσελίκης υποστήριζε πως δεν έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του 

Νομοθετικού Διατάγματος της 26
ης

 Αυγούστου 1925 ή της συντακτικής αποφάσεως 

της 3
ης 

Απριλίου 1926, γιατί θα δημιουργούσε σύγχυση στους κατοίκους που ζούσαν 

εκεί, πριν ακόμη έρθουν οι πρόσφυγες. Το σπουδαιότερο ελάττωμα αυτής της 

κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, κατά τον ίδιο, ήταν οι πολιτικές σκοπιμότητες 

του Υπουργού Γεωργίας, που αψηφούσαν ότι αυτό το νομοθέτημα θα οδηγούσε σε 

δημεύσεις μικρών ιδιωτικών περιουσιών, που είχαν καταβάλει τα νόμιμα τιμήματα 

στους ανταλλάξιμους Μουσουλμάνους. Επίσης, δημιουργούσε συνεχώς ακραίες 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες. Οι μεν, ένιωθαν αδικημένοι, 

καθώς η ελληνική πολιτεία δεν προχωρούσε στην ολοκλήρωση των ατελών ή 

ημιτελών έργων της παραχώρησης των περιουσιών, οι δε ζητούσαν την προστασία 

των δικαιωμάτων της ατομικής τους ιδιοκτησίας, όπως είχε αυτή διαμορφωθεί σε 
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πολλές περιπτώσεις πριν από την ένταξη της Μακεδονίας στο επίσημο ελληνικό 

κράτος.379 

Το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών παρόλο που θεσμοθετήθηκε από την 

ελληνική Βουλή, παρουσίαζε αγκυλώσεις και καθυστερήσεις, όπως δείχνει η 

επιστολή του Προέδρου Πρωτοδικών στην Κοζάνη προς τους Προέδρους των 

Κοινοτήτων, για να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους να επισπεύσουν τις αιτήσεις 

τους. Η προθεσμία που, όπως ειπώθηκε προηγουμένως ήταν εξάμηνη, ξεκινούσε την 

1
η
 Νοεμβρίου 1929, όποτε και δημοσιεύθηκε ο νόμος. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Κοζάνης κοινοποίησε την επιστολή του στις 12 Φεβρουαρίου 1930 και ζητούσε την 

εξαγγελία της σε όλους τους δημόσιους χώρους του Νομού Κοζάνης.
380

 Η μη τήρηση 

του χρονικού ορίου προθεσμίας μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 

διεκδίκηση της κυριότητας της περιουσίας. Κάθε αίτηση που υποβαλόταν 

εκπρόθεσμα, στερούσε από τον δικαιούχο το δικαίωμα κύρωσης. 
381

 

Παρόλο που ήταν ορισμένο να επικυρωθούν οι απαλλοτριώσεις των 

ανταλλάξιμων κτημάτων, το 1926 η δικτατορία του Πάγκαλου ακύρωσε με διάταγμα 

την απόφαση αυτή και υπήρξε ένας από τους λόγους σύγχυσης όσον αφορά τις 

περιουσίας μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Το 1930 κατατέθηκε στην ελληνική 

Βουλή από τον Υπουργό Γεωργίας νομοσχέδιο που επικύρωνε όλες τις 

απαλλοτριώσεις που ανήκαν σε Μουσουλμάνους ανταλλάξιμους, για να 

χρησιμοποιηθούν από το ελληνικό κράτος στην αποκατάσταση των προσφύγων.
382

 

Η ανάθεση της διαχείρισης των ανταλλάξιμων κτημάτων έγινε επί πληρωμή 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για να προσδώσει με το κύρος της πραγματική 

σημασία στις ομολογίες που είχαν εκδοθεί, ρευστοποιώντας σημαντικά ποσά από τα 

ταμεία της και να κατοχυρώσει την εκποίηση της περιουσίας. Ωστόσο, το 

Υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Κοζάνη είχε προχωρήσει σε εκποιήσεις ή 

ενοικιάσεις ανταλλάξιμων περιουσιών, χωρίς να είναι γνωστό στη δημόσια σφαίρα. 

Οι καταγγελίες είχαν διατυπωθεί στα Σέρβια και οδήγησαν τον προηγούμενο 

προϊστάμενο σε απολογία στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Παρόλο που η συμφωνία 
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Δημοσίου- Εθνικής Τράπεζας είχε τον χαρακτήρα της στήριξης του δημοσίου 

συμφέροντος και, προπάντων, των προσφύγων, το Υποκατάστημα Κοζάνης 

λειτούργησε με σκαιώδη τρόπο, εκδίδοντας τις περιουσίες, χωρίς να έχει ως στόχο να 

βοηθήσει τους πρόσφυγες, αλλά να προωθήσει ιδιοτελή συμφέροντα.
383

 

Η υπηρεσία που διαχειρίστηκε τα ανταλλάξιμα κτήματα που άφησαν πίσω 

τους οι Μουσουλμάνοι ήταν η Διαχείριση κτημάτων εξ Ανταλλαγής, που υπαγόταν 

στην Εθνική Τράπεζα. Εκεί, οι πρόσφυγες όφειλαν να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά, 

τα οποία έπρεπε να είναι σύμφωνα με τους νόμους που προαναφέρθηκαν. Οι 

καθυστερήσεις δημιουργούνταν και από την απροθυμία ορισμένων γηγενών να 

παραδώσουν τη γη που κατείχαν παράνομα. Στην γοργή διευθέτηση των γαιών 

συνετέλεσε και η κινητοποίηση των ακτημόνων επιστράτων Βοΐου, οι οποίοι, 

σύμφωνα με τον νόμο 5266 περί «τροποποιήσεως της Συμβάσεως μεταξύ Κράτους 

και Εθνικής Τραπέζης», έπρεπε να υποβάλουν πιστοποιητικά και αιτήσεις αγοράς 

σύμφωνα με αυτό τον νόμο στην Εθνική Τράπεζα και ταυτόχρονα να καταδεικνύουν 

όσους κρατούσαν, παρά τους νόμους, κλήρους.
384

 

Οι κρατικές υπηρεσίες καθυστερούσαν να αποστείλουν τα ειδικά συνεργεία 

διανομής των γαιών στην περιοχή της Κοζάνης. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1931 

στάλθηκαν την περίοδο του καλοκαιριού, χωρίς να προλάβουν να εκτελέσουν την 

αποστολή τους και να διανέμουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτή η αργοπορία 

συνέχιζε τις διαφορές που είχαν πρόσφυγες μεταξύ τους ή πρόσφυγες και γηγενείς, 

καθώς διαπληκτίζονταν για τα όρια πάνω στα οποία θα καλλιεργούσαν. 

Συγκεκριμένα, στον Νομό Κοζάνης ήταν φλέγον το ζήτημα της τακτοποίησης των 

διανομών Μπαρμπάνου. Η προχειρότητα και η αυθαιρεσία που υπήρχε κατά την 

περίοδο που ήταν επικεφαλής των διανομών έγειρε αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους 

πρόσφυγες, που ένιωθαν αδικημένοι και δυσαρεστημένοι με την επιλεκτική στάση 

των κρατικών υπηρεσιών. Πάντως, στην επίλυση του ζητήματος συνέβαλαν σε 

μεγάλο βαθμό ο νέος επικεφαλής και επιστημονικός υπεύθυνος της διανομής, 

Δομέστιχος, καθώς και ο επικεφαλής του Υπουργείου Γεωργίας και επιστάμενος των 

γεωργικών ζητημάτων, Αλεξανδρής.
385
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Η βραδύτητα για τη διανομή γαιών ήταν και το έτος 1932 μεγάλη και 

δυσχέραινε τη ζωή των προσφύγων. Χαρακτηριστικό είναι πως οι κοινοτικοί 

παράγοντες της Νεάπολης παραπονιούνται πως δεν τους έχουν ακόμα παραχωρηθεί 

γαίες και δεν έχει καθοριστεί η οριστική διανομή. Αυτό είχε αρνητικές συνέπειες 

στον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο. Γνωρίζοντας πως οι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, αλλά και τα οικήματα που κατείχαν ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να 

τους αφαιρεθούν, δεν προέβαιναν σε συστηματικές καλλιέργειες, παρόλο που 

βρίσκονταν οι περισσότεροι στον 10
ο
 χρόνο διαμονής τους στη Μακεδονία. Απλά, 

εξασφάλιζαν τα απαραίτητα για την προσωπική τους διαβίωση, χωρίς να υπάρχει 

ένας οργανωμένος αγροτικός χάρτης που θα βοηθούσε τη χώρα να αυξήσει τον 

πρωτογενή της τομέα.
386
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η νέα, αυτή ιστορική έρευνα οδήγησε τον γράφοντα σε ποικίλα 

συμπεράσματα σχετικά με την έλευση των προσφύγων στον Νομό Κοζάνης. Όσον 

αφορά την αποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου από την ελληνική επικράτεια, 

οι μέχρι τώρα έρευνες περιορίζονταν στην ανάδειξη δημογραφικών στοιχείων για τον 

αριθμό των μουσουλμάνων που έφυγαν. Η παρούσα έρευνα εντοπίζει μέσα από τις 

τοπικές στήλες τη διάθεση των τελευταίων να διαπραγματευτούν με τους γηγενείς την 

κινητή τους περιουσία, για να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη. Επιπλέον, 

καθίσταται φανερό ότι επιχειρήθηκε από την πλευρά των Μουσουλμάνων να δηλωθεί 

στην απολεσθείσα περιουσία και ο,τιδήποτε είχαν πουλήσει πρωτύτερα, με αρνητικές 

συνέπειες για τα οικονομικά του ελληνικού κράτους. Ένα στοιχείο που έρχεται στο 

φως με περισσότερη λεπτομέρεια σε σχέση με προηγούμενες έρευνες είναι η αβίαστη 

αποχώρηση των Μουσουλμάνων, σε αντίθεση με τους χριστιανικούς πληθυσμούς της 

Ανατολής. 

Όσον αφορά την αστική αποκατάσταση στην επαρχία Κοζάνης, δίνονται 

εκτενή στοιχεία για την ανέγερσή του Αστικού Συνοικισμού. Επισημαίνονται οι 

δομές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του, αλλά και οι εξέχουσες 

προσωπικότητες του πολιτικού βίου και της τοπικής κοινωνίας που συνεργάστηκαν 

για την αποπεράτωσή του. Διαφαίνεται και η ωφελιμιστική τάση ορισμένων 

«προσφυγοπατέρων», αλλά και γηγενών, για να εκμεταλλευτούν τα νέα οικήματα 

προς δικά τους οφέλη. Η πρωτοτυπία της έρευνας σε αυτό το σημείο έγκειται στο 

γεγονός ότι παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφωνίες που εμφανίστηκαν σχετικά με 

την ανέγερση του Συνοικισμού όσο και τα προβλήματα των ίδιων των προσφύγων 

Κοζάνης, μετά την παραλαβή των οικημάτων τους. 

Η περιοχή της Εορδαίας φαίνεται πως με την έλευση των προσφύγων αλλάζει 

χαρακτήρα και ξεκινάει να έχει αστικά χαρακτηριστικά. Οι πρόσφυγες που έφτασαν 
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σε αυτή την περιοχή είχαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα σε σχέση με 

αυτούς της Κοζάνης, καθώς η περιοχή αυτή ήταν προηγουμένως ένας παρατημένος 

λασπότοπος, χωρίς ίχνη πολεοδομικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης. Και στην Εορδαία, 

όμως, οι προσπάθειες για νέες εγκαταστάσεις που θα παραχωρούνταν στους 

πρόσφυγες, ξεσήκωσαν αντιδράσεις. Μέχρι να συμφωνήσουν οι αντιτιθέμενες 

πλευρές, η κατάσταση των προσφύγων ήταν απογοητευτική. Το 1930, η περιοχή δεν 

θύμιζε σε τίποτα αυτή που άφησαν πίσω τους οι Μουσουλμάνοι και συγκέντρωνε 

όλες τις προϋποθέσεις για μια αναπτυσσόμενη πόλη, με συγκροτημένες σχολικές 

μονάδες, σταθερή οικονομία και νέα οικοδομικά συγκροτήματα. Το μείζον πρόβλημα 

για τους πρόσφυγες της περιοχής ήταν η κωλυσιεργία στη νομή οριστικών τίτλων 

ιδιοκτησίας, που πολλές φορές τους οδηγούσε σε μετεγκαταστάσεις. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που εξάγεται από την έρευνα αυτή ήταν η οργάνωση 

των προσφύγων σε σωματεία και οργανώσεις. Όπως φαίνεται, και στις δύο 

εξεταζόμενες επαρχίες, οι σύλλογοι έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση 

των προσφυγικών συμφερόντων. Παράλληλα, αποτελούσαν το αποκούμπι κάθε 

πρόσφυγα, αλλά και τόπο συνάθροισης με πρόσφυγες καταγόμενους από τις ίδιες 

περιοχές της Ανατολής. Στην περιοχή της Κοζάνης, η προσπάθεια κάποιων 

προσφύγων να οικειοποιηθούν τους συλλόγους ή να έρθουν στα πράγματα με 

σκοτεινό τρόπο αμαύρωσε τις συλλογικές προσπάθειες των υπόλοιπων προσφύγων. 

Στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, οι πρόσφυγες συστρατεύτηκαν για την ανάπτυξη της 

περιοχής, συγκεντρώνοντας χρήματα ή ασκώντας πιέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες 

Εποικισμού.  

Η στάση των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες στις εξεταζόμενες περιοχές 

ήταν πολύπλευρη. Από τη μια μεριά, υπήρχαν πολίτες και σωματεία, όπως η 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κοζάνης, που έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. 

Οργανώθηκαν συγκεντρώνοντας χρήματα ή μάζεψαν είδη ρουχισμού, υγιεινής και 

περίθαλψης, συμμεριζόμενοι τον πόνο των συνανθρώπων τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις, αλληλέγγυοι γηγενείς παραχώρησαν και οικήματα στους άστεγους 

πρόσφυγες από την Ανατολή. Από την άλλη μεριά, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι 

στις αρνητικές πρακτικές εναντίον των προσφύγων πρωτοστάτησαν ένας ελάχιστος 

αριθμός ιερωμένων, κάποιοι από αυτούς και σε θέσεις ευθύνης. Τις ίδιες πρακτικές 

ακολούθησε και ένα μέρος των τοπικών κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 
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και της αστυνομίας, που προσπάθησαν να εκδιώξουν τους πρόσφυγες, για να 

διαφυλάξουν τις περιουσίες των μουσουλμάνων. Σε ορισμένα χωριά, όπως στα 

Σέρβια Κοζάνης, οι αντιδράσεις για την έλευση των προσφύγων στην περιοχή τους, 

παίρνει τον χαρακτήρα γενικευμένων συλλαλητηρίων. Στην περιοχή της Κοζάνης, η 

απροθυμία τους να δεχθούν την εγκατάσταση προσφύγων, φτάνει μέχρι και σε 

εκκλήσεις από επιφανείς γηγενείς για ένοπλες συγκρούσεις. Απέναντι σε αυτές τις 

ενέργειες, πρωτοστάτησαν δικηγόροι της Κοζάνης, υπερτονίζοντας το «νομικό 

οπλοστάσιο» που είχαν στα χέρια τους οι πρόσφυγες. 

Στην έρευνα καταδεικνύεται και ένα ζήτημα, που έχει μελετηθεί ελάχιστα, 

έως και καθόλου, σε προηγούμενες πραγματείες και αφορά τις συγκρούσεις των 

προσφύγων μεταξύ τους. Τα δάνεια για τους πρόσφυγες, που τα καρπώνονταν 

ορισμένοι σε βάρος άλλων, οι πολιτικές φιλοδοξίες και οι κοινωνικές διαφορές 

μεταξύ αστών και αγροτών προσφύγων φαίνεται πως είναι οι κυριότεροι λόγοι 

διαφωνιών και συγκρούσεων. Ωστόσο, την ταραγμένη αυτή περίοδο,  ο κυρίαρχος 

λόγος που κάποιοι ξεσήκωναν το μένος του προσφυγικού κόσμου ήταν η διάθεσή 

τους να λειτουργήσουν εις βάρος των συμπατριωτών τους, για να αποκομίσουν 

κέρδη, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν, όπως 

δείχνει η παρούσα έρευνα, ακόμη και έκνομες πράξεις. 

Οι επιστημονικές μελέτες των προηγούμενων ετών δίνουν σαφή στοιχεία και 

οικονομικά δεδομένα για τη συμβολή της Ε.Α.Π. και των κρατικών υπηρεσιών στην 

αποκατάσταση των προσφύγων. Η πρωτοτυπία, στην παρούσα φάση, εντοπίζεται στη 

διαλεύκανση του ρόλου των ανθρώπων που υπηρετούσαν σε θέσεις ευθύνης ή μη. 

Όπως αποδεικνύεται, οι Γενικοί Διοικητές Εποικισμού στάθηκαν με 

αποφασιστικότητα στο πλευρό των προσφύγων, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 

αβλεψίες στον καταμερισμό τους, λόγω του μεγάλου πληθυσμού τους. Ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο που δείχνει τη δυσαρέσκεια των προσφύγων είναι οι 

διαμαρτυρίες τους για τον κακό καταμερισμό των ανταλλάξιμων γαιών, αλλά και την 

λανθασμένη αποστολή προσφυγικών οικογενειών σε περιοχές που είχαν τελείως 

διαφορετική γεωμορφολογία σε σχέση με της πατρίδας τους. Ωστόσο, πολλοί ήταν κι 

εκείνοι οι υπάλληλοι που έδειξαν την αντιπροσφυγική τους στάση και 

καταχράστηκαν δημόσια χρήματα, εκμεταλλευόμενοι τη δυσάρεστη θέση των 

προσφύγων. Η βενιζελική Κυβέρνηση πέτυχε να ελαφρύνει τα δυσβάσταχτα χρέη των 
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προσφύγων συμφηφίζοντάς τα με τις αποζημιώσεις τους. Η οριστική διανομή τίτλων 

κυριότητας στους πρόσφυγες δόθηκε επί δικτατορίας Μεταξά. 

Ο ρόλος της εκκλησίας υπήρξε ουσιαστικός στην αποκατάσταση των 

προσφύγων. Το φιλανθρωπικό έργο που συστάθηκε, αλλά και οι δομές περίθαλψης 

που οργανώθηκαν βοήθησαν στη βελτίωση της ζωής των προσφύγων. Στα 

εξεταζόμενα αρχεία εξαίρεται η δράση του Μητροπολίτη Κοζάνης, Ιωακείμ, ο οποίος 

ήταν καταλύτης για τους πρόσφυγες, δίνοντας προσωρινές και μόνιμες λύσεις. Η 

θέση που προτάθηκε σε άλλες έρευνες και αφορούσε τη διεκδίκηση της επαρχίας 

Καϊλαρίων από τις γειτονικές μητροπόλεις, ενισχύεται και στην παρούσα έρευνα. 

Οι κοινωνικοί φορείς που έδρασαν στις εξεταζόμενες περιοχές άφησαν πίσω 

τους ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Από τη μια μεριά, μεμονωμένες 

προσωπικότητες, όπως πολίτες που έκαναν γενναιές δωρεές ή γιατροί, που τίμησαν το 

ιατρικό τους επάγγελμα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους άνευ αμοιβής. Από την άλλη, 

τοπικοί σύλλογοι, αλλά και φιλανθρωπικές οργανώσεις Κοζανιτών στην Αμερική, 

έστελναν κατά καιρούς χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων. 

Μελανό σημείο για την περιοχή και την ιστορίας της υπήρξε η προσπάθεια του 

ιατρού Κουπαρούσου να εκμεταλλευτεί ψηφοθηρικά το Νοσοκομείο. 

 Ο τοπικός Τύπος υπήρξε μέσο πίεσης τοπικών και κρατικών αρχόντων 

σχετικά με τη στάση που κρατούσαν απέναντι στους πρόσφυγες. Μπορεί να ειπωθεί 

με ασφάλεια ότι όλες οι εξεταζόμενες εφημερίδες διατήρησαν από την πρώτη στιγμή 

μια φιλοπροσφυγική στάση, συμμεριζόμενοι τον πόνο των προσφύγων, δείχνοντας 

αλληλεγγύη και στηλιτεύοντας τις αβλεψίες των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει 

να δοθεί στην «Ηχώ της Μακεδονίας», που λειτούργησε ως ο πιο ισχυρός μοχλός 

πίεσης για την υπεράσπιση του προσφυγικού κόσμου. Παραταύτα, ο τοπικός Τύπος, 

ανάλογα με τις πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετούσε, προσπαθούσε να 

επηρεάσει την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα των προσφύγων, που αποτελούσαν μετά την 

πολιτογράφησή τους, ένα πολυπληθές εκλογικό σώμα. Χαρακτηριστικό είναι πως οι 

εφημερίδες εκτός από το γεγονός ότι έπαιρναν μια σαφή πολιτική θέση, η οποία στις 

περισσότερες από τις εξεταζόμενες εφημερίδες είναι φιλοβενιζελική, πρότειναν 

ακόμη και τους υποψήφιους βουλευτές που θεωρούσαν ότι έπρεπε να εκλεχθούν από 

το σύνολο των προσφύγων. Πολλές διαφωνίες υπήρξαν ανάμεσα στις εφημερίδες και 
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για τον ρόλο της Ε.Α.Π. Τα οργισμένα πρωτοσέλιδα του «Μακεδονικού Βήματος» 

και της «Επαρχιακής Φωνής» κατά της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και 

των πρακτικών της απέναντι στους πρόσφυγες δίνουν μια νέα κατεύθυνση στην 

έρευνα, που μέχρι πρότινος, τασσόταν σαφώς υπέρ της θετικής συμβολής της στη 

ζωή των προσφύγων. 

 Η μεγάλη μερίδα των προσφύγων, όπως προειπώθηκε, περιείχε έναν 

ευκαταφρόνητο αριθμό ψηφοφόρων. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν ήταν λίγοι οι τοπικοί 

άρχοντες που επιχείρησαν να υφαρπάξουν την προσφυγική ψήφο, χωρίς να 

ενδιαφέρονται ουσιαστικά γι’ αυτούς, όπως ο Δαδούλης ή κατέβηκαν στην πολιτική 

σκηνή με αίτημα να αποπεμφθούν από τις περιοχές τους οι πρόσφυγες, όπως ο 

Κουπαρούσος, για να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη ψήφο των γηγενών πληθυσμών. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Κουπαρούσος βάλλεται για τις εξαγγελίες του ότι, αν βγει 

δήμαρχος, θα απομακρύνει τους πρόσφυγες από τον Νομό, γι’ αυτό και η εκστρατεία 

της εφημερίδας «Ηχώ της Μακεδονίας» βρίσκει πολλούς υποστηρικτές εναντίον του. 

Στον αντίποδα, υπήρξαν και τοπικοί πολιτευτές που έσκυψαν στα προβλήματα των 

προσφύγων και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, 

όπως οι Νομάρχες Κοζάνης Πασσαδάκης και Ι. Κοζύρης. 

Η προσπάθεια του Τύπου για τη διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης κατά τις 

περιόδους των εκλογών είναι εμφανής. Οι πρόσφυγες επηρεάζονται από τον 

ιδεολογικό λόγο των εφημερίδων υπέρ ή κατά των προσφύγων. Στην περιοχή της 

Εορδαίας, η αντίληψη αυτή είναι πιο έντονη. Οι βουλευτές, που προέρχονται από 

εκεί, μπορούν να βγουν, μόνο μέσα από την στήριξη των προσφύγων. Ταυτόχρονα, ο 

ανταγωνισμός Κοζάνης- Πτολεμαΐδας για τα πρωτεία στον Νομό επηρεάζει τους 

πρόσφυγες, οι οποίοι πολλές φορές υποκινούνται από τις τοπικές εφημερίδες. 

 Βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται και η πολιτική τους δράση είναι μηδαμινή για 

την αποκατάσταση των προσφύγων, εκτός από το γεγονός ότι ξεσηκώνουν το μένος 

των τοπικών εφημερίδων, δεν λαμβάνουν την εμπιστοσύνη των προσφύγων στις 

επόμενες εκλογές. Οι πρόσφυγες ελπίζουν και προσδοκούν τη διανομή οριστικών 

κλήρων. Η βενιζελική πολιτική φαίνεται πως ελκύει τους πρόσφυγες σε αυτό το 

ζήτημα, γι’ αυτό και οι περισσότεροι πρόσφυγες στηρίζουν τους αντίστοιχους 

υποψηφίους. Και από την μεριά τους οι βουλευτές επιδίδονται σε ένα σκληρό αγώνα 
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να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τους πρόσφυγες, αφού σε αυτούς 

βασίζεται η συνέχιση ή μη της πολιτικής τους πορείας. Πάντως, οι εφημερίδες ναι μεν 

διαμορφώνουν την κοινή γνώμη των προσφύγων, ωστόσο, υπάρχουν και φορές που οι 

πρόσφυγες καταδικάζουν με την ψήφο τους έναν πολιτευτή, όπως είναι η 

υποψηφιότητα Πολάτογλου, η οποία τόσο προωθήθηκε, αλλά δεν εκλέχθηκε από τους 

πρόσφυγες του Νομού Κοζάνης. 

 Κάθε πολιτευτής που κατεβαίνει στις βουλευτικές εκλογές και προσπαθεί να 

αντλήσει ψήφους από την προσφυγική δεξαμενή λειτουργεί με τον ίδιο περίπου 

τρόπο. Παρουσιάζει και υπερτονίζει τα προβλήματα των προσφύγων και καταδικάζει 

τις προηγούμενες Κυβερνήσεις για την αδράνειά τους. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζει τη στήριξη τοπικών εφημερίδων, οι οποίες επιδίδονται σε κομματικό 

αγώνα και συνήθως επηρεάζουν τις πολιτικές πεποιθήσεις των προσφύγων. 

Στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, οι υποψήφιοι βουλευτές 

Κοζάνης, οι οποίοι, όπως προλέχθηκε είχαν τη στήριξη ή την αντίδραση των τοπικών 

εφημερίδων, έγραψαν τη δική τους ιστορία είτε συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της 

αμιγούς αυτής προσφυγικής περιοχής ή υποδαυλίζοντας τον τόπο για ιδιοτελείς 

σκοπούς. Μερικά από τα θέματα που διεκδίκησαν οι τοπικοί βουλευτές και 

αναδεικνύονται από την παρούσα έρευνα είναι η διεκδίκηση της ψήφου για τους 

πρόσφυγες, οι ανέγερση Συνοικισμών και οι αποζημιώσεις τους. Από τους βουλευτές 

που διακρίθηκαν, ήταν ο Νικ. Κουπαρούσος που αγωνίστηκε για την παραχώρηση 

οριστικών τίτλων κυριότητας στους πρόσφυγες και την ελάφρυνση των χρεών τους, 

παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και για τον ίδιο κατηγορίες για κατάχρηση της εξουσίας 

του. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος υποστήριζε τα συμφέροντα της 

Κοζάνης έναντι της αναπτυσσόμενης Εορδαίας, καθώς προέβαλλε σθεναρές 

διαφωνίες στη σύναψη δανείου από την τελευταία, για τη βελτίωση της. Κατά την 

εκλογή του ως βουλευτής, προτάσσει ορισμένα προσφυγικά ζητήματα και φαίνεται 

να εξασφαλίζει πολλές προσφυγικές ψήφους.  Την ίδια στιγμή, υπήρχαν και 

βουλευτές, όπως ο Κοντοδίνας, που εμφανίστηκαν στα πολιτικά πράγματα, μόνο για 

να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα. Στην περιοχή της Εορδαίας, ιδιαίτερα 

αγαπητός πολιτευτής που ευεργέτησε και την πόλη με τον πολιτικό του βίο, κυρίως 

στα εκπαιδευτικά ζητήματα, που επεκτείνονταν και στις επεκτατικές βλέψεις άλλων 
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χωρών, υπήρξε ο ιατρός Θεολογίδης. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι πρόσφυγες 

τάσσονταν με τις βενιζελικές παρατάξεις. 

Εξέχον ζήτημα που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα είναι η διάθεση των 

προσφύγων για τους γηγενείς. Απέναντι στους γηγενείς που προσπαθούσαν να 

καπηλευθούν τις ανταλλάξιμες γαίες και εχθρεύονταν τους πρόσφυγες, οι τελευταίοι 

προέβαλλαν την ελληνοφωνία ως στοιχείο της ταυτότητάς τους σε αντίθεση με τη 

σλαβοφωνία που επικρατούσε στις περιοχές αυτές. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναδεικνύεται μια νέα τομή στις έρευνες που έχουν 

γίνει μέχρι τώρα για τις εξεταζόμενες περιοχές. Το ζήτημα των «παράνομων 

δικαιοπραξιών», του οποίου η βιβλιογραφία είναι «φτωχή», παρουσιάζεται ως ο 

κυρίαρχος λόγος των προστριβών ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες. Τα ιδιωτικά 

συμφωνητικά, με τα οποία αγόρασαν οι γηγενείς τις περιουσίες από τους 

αποχωρήσαντες μουσουλμάνους, ήδη από το 1912 φυσικά, εξετάζονται και μετά τη 

Συνθήκη της Λωζάνης και δεν γίνονται δεκτά από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό 

δημόσιο θεσπίζει ένα νομικό οπλοστάσιο, πάνω στο οποίο προασπίζονται τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα των προσφύγων στις ανταλλάξιμες γαίες. Ωστόσο, δεν είναι 

λίγες οι φορές που οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες του Εποικισμού υποσκάπτουν το 

έργο της Κυβέρνησης και αυθαιρετούν σε βάρος των προσφύγων, όπως έγινε στο 

χωριό Κρυόβρυση Εορδαίας, με τις παράνομες καρατομήσεις της προσφυγικής γης, 

προς όφελος των γηγενών. Στη μάχη των γηγενών κατά των προσφύγων για τις 

ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις, πρωτοστάτησε ο δικηγόρος Κων. Τσιτσελίκης. Ήδη, 

μέχρι και το έτος 1932 υπάρχουν πολλές αναφορές που δείχνουν την δυσαρέσκεια 

του προσφυγικού κόσμου για τη μη διανομή των γαιών. Όλη αυτή η διαδικασία, 

εκτός από τις διενέξεις που προκάλεσε μεταξύ προσφύγων και γηγενών, είχε ως 

συνέπεια να μην υπάρχει ένα οργανωμένο αγροτικό σχέδιο για την περιοχή και τις 

Νέες Χώρες γενικότερα. 

Το γεγονός ότι η πολιτική του Βενιζέλου βρίσκει πολλούς υποστηρικτές στις 

προσφυγικές τάξεις δεν είναι άσχετο με το ζήτημα των παράνομων δικαιοπραξιών. 

Επί των Κυβερνήσεών του, νομοθετούνται τα πιο ισχυρά διατάγματα και νόμοι για 

την προάσπιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των προσφύγων. Ακόμη και 

διατάξεις, που διευκόλυναν το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι γηγενείς σχετικά 
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με τους τίτλους κυριότητας, ακυρώνονται μέσω νέων νόμων και απαγορεύεται ρητά η 

οποιαδήποτε ενέργεια για την κατοχή οριστικών συμβολαίων. Η νομοθεσία αυτή, 

φιλικά προσκείμενη στους πρόσφυγες, δυναμώνει ακόμα παραπάνω τα ποσοστά του 

Βενιζέλου. Χαρακτηριστικά, από την έλευση των προσφύγων στον Νομό Κοζάνης, 

όπου εγκαταστάθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός οικογενειών, τα ποσοστά του 

Βενιζέλου και των υποψηφίων του είναι συντριπτικά. Ακόμα και στις εκλογές του 

1932 που οι Βενιζελική παράταξη χάνει τις εκλογές, ο Νομός Κοζάνης στηρίζει κατά 

πλειοψηφία το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι πρόσφυγες πιστεύουν ότι η μη εκλογή 

Βενιζέλου θα οδηγήσει στην απώλεια των καλλιεργήσιμων γαιών ή οικημάτων που 

έλαβαν από τους γηγενείς και θα οδηγήσει σε νέες συνθήκες εξαθλίωσης. Γι’ αυτό 

παραμέμουν ενωμένοι και στηρίζουν τις νομοθεσίες που διασφαλίζουν τα 

ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. 
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σ. 2 

Η.Μ., 12 Φεβρουαρίου 1923, Δια την περίθαλψιν των προσφύγων, σ. 2 

Η.Μ., 25 Μαρτίου 1923, Τι παρέδωσαν στους Τούρκους οι μοιραίοι Κυβερνήται, σ. 1 

Η.Μ., 22 Απριλίου 1923, σ. 2 

Η.Μ., 29 Απριλίου 1923, Επίκαιρα, σ. 2 

Η.Μ., 6 Μαΐου 1923, Γενικός Επίκαιρα, σ. 3 

Η.Μ., 10 Ιουνίου 1923, Εν μέσω των προσφύγων, σ. 2 

Η.Μ., 8 Ιουλίου 1923, Νεώτεραι Ειδήσεις- Επετεύχθη το προσφυγικόν δάνειον, σ. 2 

Η.Μ., 3 Αυγούστου 1923, Αναγνώρισις Καταγωγής, σ. 2 

Η.Μ., 12 Αυγούστου 1923, Η ανταλλαγή να επισπευθή, σ. 3 

Η.Μ., 4 Σεπτεμβρίου 1923, Οι υπουργοί Γεωργίας και Περιθάλψεως εν Κοζάνη, σ. 1 
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Η.Μ., 16 Σεπτεμβρίου 1923, Προσφυγική στήλη, σ. 3 

Η.Μ.,16 Σεπτεμβρίου 1923, Ο κ. Ιασωνίδης εις την πόλιν μας, σ. 4 

Η.Μ., 7 Οκτωβρίου 1923, Απ’ τη ζωή των προσφύγων, σ. 2 

Η.Μ., 15 Οκτωβρίου 1923, Κοινωνικά σ. 2 

Η.Μ.,15 Οκτωβρίου 1923, Εποικισμός, σ. 3 

Η.Μ., 15 Οκτωβρίου 1923, Εντροπή, σ. 3 

Η.Μ., 15 Οκτωβρίου 1923, σ. 3  

Η.Μ., 19 Νοεμβρίου 1923, Ίδρυσις Προσφυγικού Νοσοκομείου, σ. 2  

Η.Μ., 23 Δεκεμβρίου 1923, σ. 2 

Η.Μ., 23 Δεκεμβρίου 1923, Κοινωνική ζωή, σ. 2 

Η.Μ., 30 Δεκεμβρίου 1923, σ. 2 

Η.Μ., 28 Ιανουαρίου 1924, Επιτροπή Ανταλλαγών, σ. 2 

Η.Μ., 11 Φεβρουαρίου 1924, σ. 1 

Η.Μ., 18 Φεβρουαρίου 1924, 10
η 
Υποεπιτροπή Ανταλλαγής, σ. 2 

Η.Μ., 17 Μαρτίου 1924, Η αναχώρησις των Τούρκων, σ. 1 

Η.Μ., 27 Απριλίου 1924, Ο κ. Γκωτιέ εν τη πόλει μας, σ. 3 

Η.Μ., 4 Μαΐου 1924, Ανακοινωθέν Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής , σ. 2 

Η.Μ., 23 Ιουνίου 1924, Ποιον το πραγματικό συμφέρον των προσφύγων, σ. 1 

Η.Μ., 23 Ιουνίου 1924, σ. 1 

Η.Μ., 9 Ιουλίου 1924, Τα εκκρεμή ζητήματα της Μακεδονίας, σ. 4 

Η.Μ., 15 Ιουλίου 1924, σ. 1 

Η.Μ., 3 Αυγούστου 1924, Επίκαιρα, σ. 1 

Η.Μ., 3 Αυγούστου 1924, σ. 1 
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Η.Μ., 3 Αυγούστου 1924, Δια τους εχθρούς της Πατρίδας, σ. 2 

Η.Μ.,10 Αυγούστου 1924, Επίκαιρα, σ. 3 

Η.Μ., 10 Αυγούστου 1924, Επί της εγκαταστάσεως Προσφυγικού Συνοικισμού, σ. 3 

Η.Μ., 17 Αυγούστου 1924, Επαρχία Καϊλαρίων, σ. 1 

Η.Μ., 17 Αυγούστου 1924, Επιτροπή Μετoνομασίας, σ. 1 

Η.Μ., 17 Αυγούστου 1924, Η εγκατάστασις των ακτημόνων προσφύγων και εντόπιων, 

σ. 2 

Η.Μ., 17 Αυγούστου 1924, Μια εγκύκλιος, σ. 4 

Η.Μ., Μιλ. Τζώνης, 24 Αυγούστου 1924, Εις τους Κρωγμούς του Κουπαρούσου, σ. 1 

Η.Μ., 24 Αυγούστου 1924, Πρόεδρος μια φορά, σ. 2 

Η.Μ., 24 Αυγούστου 1924, Προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Κοζάνης, σ. 3 

Η.Μ., 24 Αυγούστου 1924, Ανταπόκρισις εκ Καϊλαρίων, σ. 4 

Η.Μ., 24 Αυγούστου 1924, Επίκαιρα, σ. 4 

Η.Μ., 7 Σεπτεμβρίου 1924, Ανταπόκρισις εκ Λειψίστης, σ. 3 

Η.Μ., 7 Σεπτεμβρίου 1924, Ευχαριστήριον, σ. 4 

Η.Μ., 14 Σεπτεμβρίου 1924, Επίσημος Κίνησις, σ. 1 

Η.Μ., 14 Σεπτεμβρίου 1924, Η αγόρευσις πληρεξουσίου Κοζάνης κ. Θεολογίδη, σ. 2 

Η.Μ., 12 Οκτωβρίου 1924, σ. 1 

Η.Μ., Ι. Κοζύρης, 25 Νοεμβρίου 1924, Ντόπιοι και Πρόσφυγες Ενωθήτε, σ. 1 

Η.Μ., 25 Νοεμβρίου 1924, σ. 4 

Η.Μ., 9 Δεκεμβρίου 1924, Έκφρασις Ευγνωμοσύνης, σ. 3 

Η.Μ., 14 Δεκεμβρίου 1924, Πικρά Παράπονα, σ. 2 

Η.Μ., 26 Ιανουαρίου 1925, σ. 1 
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Η.Μ., Δ. Χατζηγιαχισίδης, 15 Φεβρουαρίου 1925, Ανακοινωθέν, σ. 1 

Η.Μ., 5 Απριλίου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 5 Μαΐου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 10 Μαΐου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 31 Μαΐου 1925, Αμερικανική Περίθαλψις, σ. 1 

Η.Μ., 7 Ιουνίου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 26 Ιουνίου 1925, σ. 3 

Η.Μ., 6 Ιουλίου 1925, Ο επαναδιορισμός του κ. Πανταζόπουλου, σ. 3 

Η.Μ., 6 Ιουλίου 1925, Ο Προσφυγικός Συνοικισμός Λειψίστης, σ. 3 

Η.Μ., 27 Ιουλίου 1925, Προς διαφώτισιν, σ. 1 

Η.Μ., 2 Αυγούστου 1925, Ευχαριστήριον, σ. 2 

Η.Μ., 25 Αυγούστου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 25 Αυγούστου 1925, Επίδομα εις τους πρόσφυγας ιερείς, σ. 1 

Η.Μ., 10 Σεπτεμβρίου 1925, Προσφυγικόν Συνέδριον, σ. 2 

Η.Μ., Πανταζόπουλος Κ., 16 Σεπτεμβρίου 1925, Αι απαλλοτριώσεις των τσιφλικιών, 

σ. 1 

Η.Μ., 16 Σεπτεμβρίου 1925, σ. 2 

Η.Μ., 8 Οκτωβρίου 1925, Ο Γενικός Διοικητής εν τη πόλει μας, σ. 1 

Η.Μ., 8 Οκτωβρίου 1925, Και ένα επεισόδιον, σ. 2 

Η.Μ., Πολυχρονίου Μ., 18 Νοεμβρίου 1925, Η αστική αποκατάστασις, σ. 1 

Η.Μ., 24 Δεκεμβρίου 1925, Επίκαιρα, σ. 2 

Η.Μ., 29 Δεκεμβρίου 1925, σ. 1 

Η.Μ., 29 Ιανουαρίου 1926, Η ιδέα της διαλύσεως των προσφυγικών συλλόγων, σ. 1 
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Η.Μ., 2 Μαΐου 1926, Ο λαός της επαρχίας Κοζάνης θέλει τον Μητροπολίτην του. σ. 2 

Η.Μ., 11 Μαΐου 1926, Επίκαιρα, σ. 1 

Η.Μ., 19 Μαΐου 1926, σ. 1 

Η.Μ., 19 Μαΐου 1926, Πατριωτικόν Ίδρυμα, σ. 2 

Η.Μ., Πανταζόπουλος Κ., Αι απαλλοτριώσεις των τσιφλικιών, 25 Ιουλίου 1926, σ. 2 

Η.Μ., 9 Αυγούστου 1926, Δηλώσεις του Καραμάνου προς την «Ηχώ», σ. 1 

Η.Μ., 9 Αυγούστου 1926, Επίλυσις Διαφορών ΕΑΠ και Ανταλλαγής, σ. 1 

Η.Μ., 17 Οκτωβρίου 1926, Αι προσφυγικαί αποζημιώσεις-εις ποιον νόμισμα θα 

εκδοθούν, σ. 2 

Η.Μ., 17 Οκτωβρίου 1926, Η στάσις των προσφύγων, σ. 4 

Η.Μ., 3 Νοεμβρίου 1926, Εποικιστικά, σ. 2 

Η.Μ., Αναγνώστου Γρ., 7 Νοεμβρίου 1926, Εθνική Τράπεζα και Εμπράγματα 

δικαιώματα επί της εκκαθαρίσεως μουσουλμανικής περιουσίας, σ. 2 

Η.Μ., 7 Νοεμβρίου 1926, Ανακοίνωσις Διευθύνσεως Ανταλλαγής Υπουργείου 

Γεωργίας, Κεντρικόν Γραφείον Ανταλλαγής Δυτικομακεδονίας, σ. 4 

Η.Μ, 18 Ιανουαρίου 1927, σ. 1 

Η.Μ., 15 Μαΐου 1927, Η διαχείρισις των μουσουλμανικών κτημάτων και η Εθνική 

Τράπεζα, σ. 1 

Η.Μ., Κακουλίδης Γ., 17 Ιουλίου 1927, Αι αποζημιώσεις των αγροτών, σ. 1 

Η.Μ., 14 Αυγούστου 1927, σ. 1 

Η.Μ., 21 Αυγούστου 1927, σ. 3 

Η.Μ., 11 Σεπτεμβρίου 1927, Και οι πρόσφυγες έχουν τα αυτά καθήκοντα και 

δικαιώματα, σ. 1 

Η.Μ., Κουπαρούσος Ι., 18 Σεπτεμβρίου 1927, Εγκυμονούν κοινωνικοί κίνδυνοι, σ. 1 
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Η.Μ., 2 Οκτωβρίου 1927, Ανακοίνωσις, σ. 2 

Η.Μ., 11 Οκτωβρίου 1927, σ. 1  

Η.Μ., 30 Οκτωβρίου, 1927, Η πραγματικότης, σ. 1 

Η.Μ., 13 Νοεμβρίου 1927, σ. 1 

Η.Μ., 13 Νοεμβρίου 1927, Το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων, σ. 3 

Η.Μ., 20 Νοεμβρίου 1927, Αι διαπραγματεύσεις δια τας αγροτικάς αποζημιώσεις, σ. 4 

Η.Μ., 27 Νοεμβρίου 1927, Επίκαιρα, σ. 4  

Η.Μ., Κουπαρούσος Ν., 11 Δεκεμβρίου 1927, Μια απάντησις, σ. 2 

Η.Μ., 13 Μαΐου 1928, Το πρακτικόν, σ. 2 

Η.Μ., 13 Μαΐου 1928, Το Υδραγωγείον Πτολεμαΐδος, σ. 2 

Η.Μ., 8 Ιουλίου 1928, σ. 4 

Η.Μ., 15 Αυγούστου 1928, σ. 3 

Η.Μ., 16 Σεπτεμβρίου 1928, Νέα σκάνδαλα Εποικισμού Θεσσαλονίκης, σ. 3 

Η.Μ., 16 Σεπτεμβρίου 1928, Το προσφυγικόν συνέδριον Κοζάνης, σ. 3 

Η.Μ., 23 Σεπτεμβρίου 1928, Φρικτά παράπονα, σ. 1 

Η.Μ., 23 Σεπτεμβρίου 1928, Η θνησιμότης της προσφυγικής Μακεδονίας, σ. 4 

Η.Μ., 4 Νοεμβρίου 1928, σ. 1 

Η.Μ., 14 Απριλίου 1929, σ. 4 

Η.Μ., 29 Σεπτεμβρίου 1929, Προσφυγική στήλη- Ο καταρτισμός του κτηματολογίου, σ. 

1 

Η.Μ., Γρηγοριάδης Π., 17 Αυγούστου 1930, Ανακοίνωσις, σ. 4 

Η.Μ., 3 Νοεμβρίου 1929, Κοινωνικά, σ. 4 

Η.Μ., 22 Σεπτεμβρίου 1929, Το αγροτικόν μητρώον, σ. 3 
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Η.Μ., 10 Νοεμβρίου 1929, Ψήφισμα επί του προσφυγικού ζητήματος, σ. 4 

Η.Μ., Παπαδόπουλος Δ., 15 Δεκεμβρίου 1929, Υπερβασίαι υπαλλήλου εις βάρος των 

προσφύγων, σ. 3 

Η.Μ., 25 Μαΐου 1930, Διαλυομένης της ΕΑΠ- Σταματά το έργον Αποκαταστάσεως, σ. 

2 

Η.Μ., 28 Σεπτεμβρίου 1930, Ασύγνωστος αδιαφορία, σ. 4 

Η.Μ., 10 Μαΐου 1931, Από μιαν ομολογίαν, σ. 1 

Η.Μ., 28 Ιουνίου 1931, Επίκαιρα, σ. 1 

Η.Μ., 21 Φεβρουαρίου 1932, σ. 1 

Η.Μ., 21 Απριλίου 1932, σ. 4 

Η.Μ., 5 Φεβρουαρίου 1933, Ας προσέξουν εις τα πρόσωπα, σ. 1 

Μ.Β., Χρυσαφόπουλος Στ., 17 Μαρτίου 1930, Το προσφυγικόν, σ. 1 

Μ.Β., 21 Μαρτίου 1930, Πρέπει να σταματήση η Ε.Α.Π., Σ. 1 

Μ.Β., Κουπαρούσος Ν., 2 Απριλίου 1930, Μεγαλυτέρα ταχύτης εις την διανομήν των 

γαιών, σ. 1 

Μ.Β., 2 Απριλίου 1930, Σύστασις Ταμείου Ανταλλαξίμων, σ. 4 

Μ.Β., 3 Απριλίου 1930, Η διανομή των γαιών, σ. 1 

Μ.Β., 5 Απριλίου 1930, Αίτησις κατοίκων Πτολεμαϊδας και περιφερείας αύτης, σ. 1 

Μ.Β., 6 Απριλίου 1930, Η ΕΑΠ ανήκει πλέον εις το μαύρον παρελθόν, σ. 1 

Μ.Β., 6 Απριλίου 1930, Η ΕΑΠ καταργείται, σ. 2 

Μ.Β., 6 Απριλίου 1930, Κύρωσις Απαλλοτριώσεων, σ, 4 

Μ.Β., 8 Μαΐου 1930, Αναστολή προσφυγικών χρεών, σ. 1 

Μ.Β, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1930, Διαχείρισις ανταλλάξιμων εν Κοζάνη, σ. 1 

Μ.Β., 18 Δεκεμβρίου 1930, Η διάλυσις της Ε.Α.Π., σ. 1 
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Μ.Β., 29 Μαρτίου 1931, Η επανεκτίμησις των ανταλλάξιμων αγρών και η 

αποκατάστασης των κτηνοτρόφων, σ. 1 

Μ.Β., 21 Μαΐου 1931, Τα συνεργεία διανομής των γαιών, σ. 1 

Μ.Β., 31 Μαΐου 1931, Αι αγροτικαί προσφυγικαί αποζημιώσεις, σ. 1 

Μ.Β., 6 Αυγούστου 1931, Τα επεισόδια της παρελθούσης Τρίτης εις τον προσφυγικόν 

Συνοικισμόν- Η βίαια κατάληψις των οικίσκων υπό των πτωχών αστέγων προσφύγων 

και η επέμβασις της αστυνομίας, σ. 1 

Μ.Β., 9 Αυγούστου 1931, Επί των εκτρόπων του αστικού προσφυγικού Συνοικισμού, 

σ. 1 

Μ.Β., 24 Σεπτεμβρίου 1931, Η ανάστασις των αγροτών προσφύγων, σ. 1 

Μ.Β.,Κουπαρούσος Ν., 12 Ιουνίου 1932, Το προσφυγικόν πρόβλημα, σ. 1 

Μ.Β., Κουπαρούσος Ν., 8 Σεπτεμβρίου 1932, Το προσφυγικόν πρόβλημα και η θέσις 

έναντι αυτού του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, σ. 1 

Μ.Β., Η ανάστασις των αγροτών προσφύγων, 24 Σεπτεμβρίου 1933, σ. 1 

Φ.Λ., Τσιτσελίκης Κ., 22 Ιανουαρίου 1927, Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι 

ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις», σ. 3 

Φ.Λ., Τσιτσελίκης Κ., 29 Ιανουαρίου 1927, Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι 

ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις», σ. 2 

Φ.Λ., Τσιτσελίκης Κ., 5 Φεβρουαρίου 1927, Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι 

ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις», σ. 3 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

6.1. Νομοθεσία για την τακτοποίηση των παράνομων δικαιοπραξιών  

ΝΟΜΟΣ 4399 

της 16 Ιουλ./1 Νοεμ. 1929 

Περί ρυθμίσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις Χώραις. 

Αρθρ.1. 

Υπό κύρωσιν ανώμαλος δικαιοπραξία κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου 

νοείται:α)Η αφορώσα σύστασιν εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτων, συναφθείσα 

εν Ελλάδι δι’ επισήμου εγγράφου μέχρι της 30 Σεπτ. 1922 κατά παράβασιν των ν. 

262 και 1073 (τ.1 και 41) και των διατάξεων περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 

ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις, και εφ’ όσον δεν εθεωρήθη εικονική παρά της 

αρμοδίας τριμελούς επιτροπής εκ των συσταθεισών δια του από 26 Απρ. 1923 

Ν.Δ/τος. β)Η μέχρι της 30 Σεπτ. 1920 δι’ ιδιωτικού εγγράφου συναφθείσα τοιαύτη ή 

δια προσυμφώνου συμβολαιογραφικώς συντεταγμένου ή και δια σειράς άλλων 

συμβολαιογραφικών πράξεων (μισθωτηρίου, δανειστηρίου και πληρεξουσίου, ή 

μισθωτηρίου και δανειστηρίου), καλυπτουσών, του προσυμφώνου ή της σειράς των 

πράξεων τούτων, σύστασιν εμπραγμάτου δικαιώματος κατά παράβασιν των ως άνω 

διατάξεων, και εφ’ όσον η δικαιοπραξία αύτη απεδείχθη μη εικονική δι’ αποφάσεως 

της ιδίας ως άνω επιτροπής. γ)Η κατά τον παρόντα νόμον και τους προγενεστέρους 

επελθούσα ή επελευσομένη κύρωσις ανωμάλων δικαιοπραξιών εκ των τοις 

προηγουμένοις εδαφίοις αναφερομένων επέχει θέσιν αναγνωρίσεως εκ μέρους του 

Κράτους της μεταξύ του ως κυρίου του κτήματος εμφανισθέντος πωλητού και του 

αγοραστού αρχικής συμβάσεως, μη δυναμένης ως εκ τούτου να προέλθη ευθύνης δια 

το Δημόσιον εν περιπτώσει μελλοντικής εκνικήσεως του κτήματος παρ’ οιουδήποτε 

και δι’ οιανδήποτε αιτίαν. 
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Άρθρ.2.-1. 

Αι εν τω άρθρ. 1 εδαφ. ά του παρόντος αναφερόμεναι δικαιοπραξίαι, αι αφορώσαι 

εκτάσεις μη υπερβαινούσας τα 10 β. στρέμματα, κυρούνται δι’ αποφάσεως του 

υπουργού της Γεωργίας, ανεξαρτήτως εκτάσεως και αξίας της λοιπής ακινήτου 

περιουσίας του αγοραστού. 

2.Η κύρωσις αύτη δεν δύναται ν’ αφορά πλείονας δικαιοπραξίας ενός και του αυτού 

αγοραστού, εφ’ όσον δι’ αυτών επικυρούται εν συνόλω έκτασις μείζων των δέκα (10) 

βασιλικών στρεμμάτων. Επί πλειόνων δικαιοπραξιών το δικαίωμα της προτιμήσεως 

όσον αφορά την κυρωτέαν εκτασιν ανήκει εις τον αγοραστήν. 

3.Αι κατά το εδ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος δικαιοπραξίαι αι αφορώσαι εκτασιν 

μείζονα των δέκα βασιλικών στρεμμάτων κυρούνται δι’ αποφάσεως της κατά το 

αρθρ. 7 του παρόντος τοπικής επιτροπής και μέχρις εκτάσεως εκατόν τουλάχιστον 

βασιλικών στρεμμάτων. 

4.Αι μέχρι της 30 Σεπτ. 1922 κατακυρώσεις επί πλειστηριασμού αγροτικών ακινήτων, 

κειμένων εν ταις Νέαις Χώραις, κυρούνται δια του παρόντος νόμου, ανευ των εν τοις 

προηγουμένοις εδαφίοις περιορισμών, εφ’ όσον κατεβλήθη το εκπλειστηρίασμα και 

εγένετο μεταγραφή. 

5.Εν περιπτώσει καθ’ ην η κατά το παρόν άρθρον παραχωρουμένη έκτασις 

υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, το επί πλέον της εκτάσεως ταύτης περιέρχεται εις την 

ανταλλάξιμον περιουσίαν. 

Άρθρ.3. 

1.Αι εν τω άρθρ. 1 εδ. β΄ του παρόντος αναφερόμεναι δικαιοπραξίαι, αι αφορώσαι 

εκτάσεις μη υπερβαινούσας τα δέκα β. στρέμματα, κυρούνται δι’ αποφάσεως του 

υπουργού της Γεωργίας, ανεξαρτήτως εκτάσεως και αξίας της λοιπής ακινήτου 

περιουσίας του αγοραστού. Αι πέραν των 10 β. στρεμμάτων, αποτελουμένων εξ 

αγρών ή βοσκών, κυρούνται δι’ αποφάσεως των εν τω αρθρ. 7 του παρόντος 

οριζομένων τοπικών επιτροπών και μέχρι συμπληρώσεως του κατά περιφέρειαν 

συνήθους αναλόγως γεωργικού ή κτηνοτροφικού κλήρου, εις ον συνυπολογίζεται και 

η λοιπή αγροτική ιδιοκτησία του αγοραστού. 



 

234 
 

2.Εις περίπτωσιν καθ’ ην η κυρωτέα εκτασις αποτελείται εκ καπνοχωραφίων, 

αμπελώνων, κοπτολειβάδων και εν γένει πεφυτευμένων εκτάσεων, η κυρωτέα 

έκτασις εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή τα δέκα βασιλικά στρέμματα. 

(Εν η περιπτώσει η διεκδικουμένη έκτασις καλλιεργείται μικτώς, κυρούται υπέρ του 

αγοραστού ανάλογος εκτασις εξ εκάστου είδους, οριζομένη υπο της τοπικής 

επιτροπής. Η αξία όμως της εν τω συνόλω κυρουμένης εκτάσεως δεν δύναται να 

υπερβή την μέσην αξίαν του κατά την περιφέρειαν γεωργικού κλήρου βάσει 

εκτιμήσεως ενεργουμένης υπό της τοπικής επιτροπής, συνυπολογιζομένης και της 

αξίας της λοιπής ιδιοκτησίας του αγοραστού). 

3.Εν περιπτώσει θανάτου του αγοραστού αι περιοριστικαί αύται διατάξεις ως προς 

την εκτασιν θέλουσιν έχει εφαρμογήν ουχί δια τον αποθανόντα, αλλά δια τους 

κληρονόμους και εφ’ όσον έκαστος τούτων αποτελεί ιδίαν οικογένειαν. 

4.Δι’ αποφάσεως του υπουργού της Γεωργίας, στηριζομένης εις πρότασιν της γενικής 

διευθύνσεως εποικισμού Μακεδονίας, δύνανται να εξαιρεθώσι της κυρώσεως 

δικαιοπραξίαι αφορώσαι ακίνητα κείμενα εν τη παραμεθορίω, ως αύτη έχει 

καθορισθή δια των από 7 Ιαν. 1925 και 12 Ιουλ. ιδίου έτους Ν.Δ/των. 

5.Εις ας περιφερείας αι κατά τα ανωτέρω ενεργούμεναι κυρώσεις δικαιοπραξιών 

θίγουν τας υπό των κατά τόπους υπηρεσιών εποικισμού γενομένας οριστικάς 

διανομάς των γαιών, επιτρέπεται όπως η κυρουμένη εκτασις, ήτις τυχόν 

συμπεριελήφθη εις την διανομήν, ανταλλάσσηται υπό της αρμοδίας εποικιστικής 

υπηρεσίας προς άλλην ίσης αξίας, κειμένην δε κατά το δυνατόν εντός της περιφερείας 

του χωρίου, εις ην κείται και η κυρωθείσα έκτασις, ή του εγγυτέρου συνοικισμού. 

Η εντός ( ) παράγραφος του εδ. 2 κατηργήθη υπό του αρθρ. 1 του Ν. 4724 (κατωτ. αρ. 

17). Τα ανωτέρω αναφερόμενα Ν.Δ/τα περί εξαιρέσεων βλ. ανωτέρω εν 

υποσημειώσει άρθρ. 2 Ν. 3250. 

Βλ. και αρθρ. 2 και 8. Ν. 5221 (κατωτ. αρ. 21). 

Αστικά 

Άρθρ.4. 
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-1.Οπωσδήποτε άκυροι δικαιοπραξίαι αφορώσαι αστικά ακίνητα, γενόμεναι καθ’ ον 

χρόνον επιτρέπεται η σύστασις και μεταβίβασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν ταις 

Νέαις Χώραις, δεν κυρούνται βάσει του παρόντος νόμου, εξαιρέσει της περιπτώσεως 

καθ’ ην το ακίνητον κατά τον χρόνον της συστάσεως της εν λόγω δικαιοπραξίας 

ετέλει αποδεδειγμένως υπό την μεσεγγύησιν του δημοσίου κατ’ εφαρμογήν των ν. 

262 και 1073. 

2.Αι κατά το εδάφ. α΄ του άρθρ. 1 του παρόντος δικαιοπραξίαι επί αστικών ακινήτων 

αι μη υπαγόμεναι εις την απαγόρευσιν του προηγουμένου εδαφίου κυρούνται δι’ 

αποφάσεως του υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην της κατά το άρθρ. 7 τοπικής 

επιτροπής, ανευ των εν τω κατωτέρω εδαφίω αναφερομένων περιορισμών. 3.Αι κατά 

το εδ. β΄ του άρθρ. 1 δικαιοπραξίαι επί αστικών ακινήτων, αι μη υπαγόμεναι εις την 

απαγόρευσιν του εδαφ. 1 του παρόντος, κυρούνται υπό του υπουργού της Γεωργίας 

μετά γνώμην της κατά το άρθρ. 7 τοπικής επιτροπής και εφ’ οσον το συνομολογηθέν 

δια του εγγράφου τίμημα δεν υπερβαίνει τας «15.000» δραχμάς. Προκειμένου περί 

δικαιοπραξιών επί υδρομύλων το κατά τ’ ανωτέρω τιθέμενον όριον αξίας ορίζεται εις 

δραχ. 30.000. 

Ο εντός « » αριθμός ετροποποιήθη ως άνω υπό του αρθρ. 11 του ν. 5221 (κατωτ. αρ. 

21). 

Άρθρ.5. 

-1.Δι’ αποφάσεως της αρμοδίας τοπικής επιτροπής εκ των κατά το άρθρ. 7 του 

παρόντος νόμου συνιστωμένων δύναται να αναγνωρισθή, επί καταβολή τιμήματος, 

εις τον προ της 1 Αυγ. 1922 κάτοχον γεωργόν αυτοκαλλιεργητήν δικαίωμα 

κυριότητος επί της υπ’ αυτού κατεχομένης και καλλιεργουμένης εκτάσεως και μέχρι 

συμπληρώσεως ενός τοπικού γεωργικού κλήρου, συνυπολογιζομένης και της λοιπής 

αγροτικής ακινήτου περιουσίας του αγοραστού. 

2.Ο γεωργικός τοπικός κλήρος ορίζεται προτάσει της Γ.Δ.Ε.Μ. ή των γραφείων 

εποικισμού δι’ αποφάσεων του υπουργού της Γεωργίας,εφ’ άπαξ εκδιδομένων και 

δημοσιευμένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

«3.Το υπό του εδαφ. 1 του παρόντος προβλεπόμενον τίμημα, περιερχόμενον εις την 

ανταλλάξιμον προσφυγικήν περιουσίαν, θα είναι ίσον προς την αξίαν των 

παρακειμένων ή εις την αυτήν περιφέρειαν κειμένων και παραχωρηθέντων εις 
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πρόσφυγας κτημάτων, ως αύτη καθορισθήσεται δι’ ειδικής συμφωνίας μεταξύ της 

ελληνικής κυβερνήσεως και της Ε.Α.Π.». 

Το εντός « » εδ. 3 ετροποποιήθη ως άνω υπό του ν. 4724 (κατωτ. αρ. 17. Βλ. και 

άρθρ. 1 παρ. γ΄ ν. 5465 (κατωτ. αρ. 23).  

Άρθρ.6. 

-1.Οι κατά το άρθρ. 1 εδ. α΄ του παρόντος διεκδικούντες δικαιώματα, αλλά μη 

υπαχθέντες μέχρι τούδε υπό την κρίσιν της μη εικονικότητος, υποχρεούνται εντός 

εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου να 

υποβάλωσι τα δικαιολογητικά αυτών ενώπιον της αρμοδίας τοπικής επιτροπής εκ των 

κατά το άρθρ. 7 του παρόντος συνιστωμένων όπως κυρωθώσι κατά την υπό του 

παρόντος οριζομένην διαδικασίαν και όρους. 

2.«α)Αγοραπωλησία ή σύστασις οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτων 

μη ανταλλαξίμων κειμένων εν τη Δυτική Θράκη, συναφθείσα μέχρι της 1 Δεκ. 1926 

δι’ επισήμου συμβολαιογραφικής πράξεως ή δι’ ιδιωτικού εγγράφου αγοραπωλησίας 

ή δια προσυμφώνου συμβολαιογραφικώς συντεταγμένου ή και δια σειράς άλλων 

συμβολαιογραφικών πράξεων καλυπτουσών αγοραπωλησίαν (μισθωτηρίου), δύναται 

να επικυρωθή δι’ αποφάσεως του επί της Γεωργίας υπουργού, μετά γνωμοδότησιν 

τριμελούς επιτροπής, συνιστωμένης δι’ αποφάσεως του ιδίου υπουργού εκ του 

προέδρου πρωτοδικών, ως προέδρου, οικονομικού εφόρου και υπαλλήλου της 

γεωργικής υπηρεσίας, ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών, (και μετά γνώμην του 

παρά τη διευθύνσει ανταλλαγής υπουργείου Γεωργίας γνωμοδοτικού συμβουλίου), 

επί μεν αγροτικών μέχρις εκτάσεως ενός τοπικού γεωργικού κλήρου, οριζομένου υπό 

της υπηρεσίας εποικισμού και εις ον συνυπολογίζεται και η λοιπή ιδιόκτητος 

αγροτική περιουσία του αγοραστού, επί δε αστικών απεριορίστως. β)Αι αυταί δε ως 

άνω επιτροπαί είναι αρμόδιαι και δια τας επί ανταλλαξίμων ακινήτων, κειμένων εν τη 

Δυτική Θράκη δικαιοπραξίας, αίτινες κυρούνται κατά τα οριζόμενα υπό του 

προηγουμένου νόμου». 

Η εν εδ. 1 τασσομένη προθεσμία παρετάθη επί τρίμηνον υπό του άρθρ. 3 του ν. 5465 

(κατωτ. αρ. 23). 

Το εντός « » εδ. 2 ετροποποιήθη ως άνω υπό του άρθρ. 3 του ν. 4724 (κατωτ. αρ. 17) 
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Η εντός ( ) φράσις κατηργήθη υπό του άρθρ. 6 του ν. 5221 (κατωτ. αρ. 21). 

Τοπικαί επιτροπαί 

 

Άρθρ.7. 

-1.Δι’ αποφάσεων του υπουργού της Γεωργίας συγκροτούνται εις τας έδρας εφορειών 

ή νομών των Νέων Χωρών, ένθα υφίστανται εκκρεμή ζητήματα ανωμάλων 

δικαιοπραξιών, πενταμελείς τοπικαί επιτροπαί, έχουσαι και την εκ των προηγουμένων 

διατάξεων του παρόντος νόμου χορηγουμένην αυταίς αρμοδιότητα. 

2.Αι τοπικαί επιτροπαί απαρτίζονται από δικαστήν ή ειρηνοδίκην, οριζόμενον υπό 

του υπουργείου Δικαιοσύνης, ως πρόεδρον, ανώτερον υπάλληλον του εποικισμού, 

ένα των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων του τόπου ενθα εδρεύει η επιτροπή, και δυο 

ιδιώτας, ένα πρόσφυγα και ένα εντόπιον, οριζομένους δι’ αποφάσεως του υπουργού 

της Γεωργίας. Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπό του προέδρου οριζόμενος δημόσιος 

υπάλληλος. 

3.Αι τοπικαί επιτροπαί, εκτός της δια του παρόντος χορηγουμένης αυταίς 

αρμοδιότητος, καθορίζουσι, επι τη βάσει των παρά τη διευθύνσει ανταλλαγής 

υπαρχουσών ή των προσαγομένων υπό των ενδιαφερομένων αποφάσεων των κατά το 

Ν.Δ. της 26 Απρ. 1923 (ανωτ. αρ. 9) πρωτοδικειακών επιτροπών και δι’ επιτοπίου 

μεταβάσεως και ερεύνης και συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου, την 

κατ’ απόφασιν και αγοραστήν κυρωτέαν έκτασιν δια πράξεών του. 

4.Δια τας ιδίας τοπικάς επιτροπάς παραπέπονται επίσης προς κρίσιν:α)Αι 

εμπροθέσμως υποβληθείσαι αιτήσεις των διεκδικούντων ακίνητα βάσει ανωμάλων 

δικαιοπραξιών, εφ’ ων δεν απεφάνθησαν αι πρωτοδικειακαί επιτροπαί. β)Αι εν τη 

περιφερεία Ελασσόνος συναφθείσαι ανώμαλοι δικαιοπραξίαι, εφ’ ων δεν επετεύχθη η 

εκδίκασις λόγω της μη υπαγωγής της περιφερείας ταύτης εις πρωτοδικείον των Νέων 

Χωρών. γ)Αι λόγω μεσεγγυήσεως των ακινήτων υπό του δημοσίου μη υποβληθείσαι 

εις τας πρωτοδικειακάς επιτροπάς δικαιοπραξίαι. «δ)Δια τας εις τας κατηγορίας β΄ 

και γ΄ υπαγομένας δικαιοπραξίας ισχύει η διάταξις του άρθρ. 6 του νόμου, ως προς 

την προθεσμίαν υποβολής των αιτήσεων υπό των ενδιαφερομένων». 
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5.Ο τρόπος της λειτουργίας και των εργασιών των τοπικών επιτροπών κανονίζεται δι’ 

αποφάσεως του υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

«6.Αι αποφάσεις των τοπικών επιτροπών, ως και του υπουργού της Γεωργίας, 

κατατίθενται παρά τινι συμβολαιογράφω από της εκδόσεώς των, συντασσομένης 

πράξεως καταθέσεως, εν η αναγράφεται ολόκληρος η απόφασις της κυρώσεως. Η 

πράξις αύτη, συντασσομένη επί παγίου χαρτοσήμου, αποτελεί τίτλον κυριότητος και 

μεταγράφεται επιμελεία του ενδιαφερομένου εις τα οικεία βιβλία των μεταγραφών». 

7.Ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής δικαιούται αποζημιώσεως δυο χιλιάδων (2.000) 

δραχμών μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων γραφικής ύλης, τα μέλη 

χιλίων πεντακοσιών (1.500) μηναίως, και ο γραμματεύς χιλίων διακοσίων πεντήκοντα 

(1.250). ΄Απαντα τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματεύς, εξερχόμενοι της έδρας 

των, δικαιούνται οδοιποιρικών εξόδων ως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αι ανωτέρω 

αποζημιώσεις καταβάλλονται εκ του παραβόλου του επιβαλλομένου κατά το 

επόμενον εδάφιον. 

8.Δια Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, 

δύνανται να υποχρεωθώσιν οι αιτούντες κύρωσιν ανωμάλων δικαιοπραξιών και 

αναγνώρισιν ανωμάλων κατοχών να καταβάλωσι τέλος εις το δημόσιον ταμείον από 

δραχ. 200-500, κατά τα ειδικώτερον δια του Διατάγματος καθορισθησόμενα, και προς 

αντιμετώπισιν των εκ της λειτουργίας των τοπικών επιτροπών ή άλλων επιτροπών 

οριζομένων δια του παρόντος απαιτηθησομένων δαπανών δια το Κράτος. 

Η εντός « » δ΄ παράγραφος ετροποποιήθη ως άνω υπό του άρθρ. 7 του ν. 4724 

(κατωτ. αρ. 17), το δε εδάφ. 6 υπό του άρθρ. 8 του αυτού ως άνω νόμου. 

 

Βλ. και άρθρ. 3 ν. 5221 (κατωτ. αρ. 21). 

 

Άρθρ.8. 

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται πάσα προγενεστέρα διάταξις 

αντιβαίνουσα εις τούτον. 
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ΝΟΜΟΣ 4724 

της 13/18 Μαΐου 1930 

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4399 περί ρυθμίσεως ανωμάλων 

δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις Χώραις. 

 

Άρθρ.1-3 

Καταργείται η παρ. β΄ του εδ. 2 του άρθρ. 3 και τροποποιούνται το εδ. 3 του άρθρ. 5 

και το εδ. 2 του άρθρ. 6 του ν. 4399 (ανωτ. αρ. 16). 

Άρθρ.4. 

α)Αγοραπωλησία ή σύστασις οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτων 

κειμένων εν ταις περιφερείαις Φιλιατών, Παραμυθίας, Μαργαριτίου και 

Ηγουμενίτσης, ανηκόντων εις τους κατά την δήλωσιν του κ. Λουκά Κανακάρη 

Ρούφου μη ανταλλαξίμους μουσουλμάνους, συσταθείσα μέχρι της 1 Δεκ. 1926 δι’ 

επισήμου συμβολαιογραφικής πράξεως, ή δι’ ιδιωτικού πωλητηρίου εγγράφου ή δια 

προσυμφώνου συμβολαιογραφικώς συντεταγμένου ή δια σειράς συμβολαιογραφικών 

πράξεων καλυπτουσών αγοραπωλησίαν (μισθωτηρίου δανειστηρίου και 

πληρεξουσίου, ή πληρεξουσίου και δανειστηρίου, ή μισθωτηρίου και δανειστηρίου), 

δύναται να επικυρωθή δι’ αποφάσεως του επί της Γεωργίας υπουργού μετά 

γνωμοδότησιν της κατά το άρθρ. 7 του τροποποιουμένου προβλεπομένης τοπικής 

επιτροπής, άνευ συμμετοχής των εξ ιδιωτών μελών αυτής, (και μετά γνώμην του 

παρά τη διευθύνσει ανταλλαγής υπουργείου Γεωργίας γνωμοδοτικού συμβουλίου), 

επί μεν αγροτικών μέχρις εκτάσεως ενός τοπικού γεωργικού κλήρου, οριζομένου υπό 

της υπηρεσίας εποικισμού και εις ον συνυπολογίζεται και η λοιπή ιδιόκτητος 

αγροτική περιουσία του αγοραστού, επί δε αστικών απεριορίστως. 

β)Αι εις τας περιφερείας ταύτας δικαιοπραξίαι επί ανταλλαξίμων ακινήτων κυρούνται 

κατά τα οριζόμενα υπό του τροποποιουμένου νόμου (4399 ανωτ. αρ. 16). 
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Η εντός ( ) φράσις κατηργήθη υπό του άρθρ. 6 του ν. 5221 (κατωτ. αρ. 21). 

Ιδέ και άρθρ. 5 ν. 5221 (κατωτ. αρ. 21). 

 

Άρθρ.5. 

Παρά ταις αρμοδίαις δια την περιφέρειαν Δυτικής Θράκης, ως και δια τας 

περιφερείας Φιλιατών, Παραμυθίας, Μαργαριτίου και Ηγουμενίτσης τοπικαίς 

επιτροπαίς, η μη ανταλλαξιμότης των πωλητών δέον να πιστοποιήται δια της υπό του 

ν. 3250 προβλεπομένης βεβαιώσεως της διευθύνσεως ανταλλαγής. 

Άρθρ.6 

Η κατά τα ανωτέρω άρθρα επικύρωσις δικαιοπραξίας δεν δύναται να θίξη νομίμως 

κεκτημένα ήδη δικαιώματα τρίτου. 

 

ΝΟΜΟΣ 5221 

της 26 Ιουλ/1 Αυγ. 1931 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4399 περί ρυθμίσεως ανωμάλων 

δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις Χώραις και του ν. 4724 περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως του ν. 4399. 

 

Άρθρ. 1 

Η δευτέρα περίοδος του εδ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 4399 καταργείται (ανωτ. αρ. 16). 

 

Άρθρ.2 

1.Εις τον προ της 1 Αυγ. 1922 κάτοχον γεωργόν αυτοκαλλιεργητήν δύναται 

ν’αναγνωρισθή δικαίωμα κυριότητος επί καταβολή τιμήματος επί της υπ’αυτού 

κατεχομένης και καλλιεργουμένης εκτάσεως και μέχρι συμπληρώσεως του εν τω 

άρθρ. 3 εδ. 1 του ν. 4399 γεωργικού κλήρου, συνυπολογιζομένης και της λοιπής 
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ιδιοκτήτου αγροτικής ακινήτου περιουσίας του κατόχου, υπό των ν. 4399 και 4724 

προβλεπομένων επιτροπών. Ομοίως δύναται ν’αναγνωρισθή δικαίωμα κυριότητος εις 

κτηνοτρόφους κατόχους βοσκησίμων γαιών και εις τους κολληγικώς καλλιεργούντας. 

2.Η έκτασις του υπό του άρθρ. 3 εδ. 1 του ν. 4399 και του παρόντος προβλεπομένου 

γεωργικού κλήρου ορίζεται του λοιπού υπό των τοπικών επιτροπών κατά την 

εκδίκασιν των οικείων υποθέσεων. Δια τον καθορισμόν της εις στρέμματα εκτάσεως 

του κλήρου η επιτροπή λαμβάνει υπ’όψει το βιώσιμον του κλήρου εν συνδυασμώ 

προς την στενότητα της γης. 

Αι υπό των τοπικών επιτροπών εκδιδομέναι αποφάσεις δύνανται να τροποποιηθώσι 

και αναδρομικώς δι’αποφάσεως του υπουργού της Γεωργίας μόνον ως προς τον 

καθορισθέντα κλήρον, εφ’όσον ήθελε κριθή ούτος υπερβολικός. 

3.Οι αιτούμενοι αναγνώρισιν δικαιώματος κυριότητος, ως δια του άρθρου τούτου 

ορίζεται, δέον να υποβάλωσιν αιτήσεις προς τας τοπικάς επιτροπάς ανωμάλων 

δικαιοπραξιών εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος νόμου. 

Βλ. και άρθρ. 1 ν. 5465 (κατωτ. αρ. 23). 

 

Άρθρ.3. 

 (Αφεώρα την αποζημίωσιν των επιτροπών Νόμ. 4399 και 4724). 

 

Άρθρ.4. 

1.Η εν τω άρθρ. 3 του ν. 4724 οριζομένη προθεσμία συνάψεως δικαιοπραξιών 

περιορίζεται δια τα ακίνητα του άρθρ. 16 της από 10 Ιουν. 1930 συμφωνίας της 

Αγκύρας μέχρι μεν της 1 Οκτ. 1922 δια τας συναφθείσας δι’επισήμου 

συμβολαιογραφικού εγγράφου αγοραπωλησίας, μέχρι δε τη 30 Σεπτ. 1920 δια τας 

συναφθείσας δι’ιδιωτικού εγγράφου ή προσυμφώνου συμβολαιογραφικώς 

συντεταγμένου ή δια σειράς συμβολαιογραφικών πράξεων καλυπτουσών 

αγοραπωλησίαν. 
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2.Το γεγονός ότι το υπό κρίσιν ακίνητον δεν υπάγεται εις την κατηγορία του άρθρ. 16 

της συμφωνίας της Αγκύρας θα πιστοποιήται δια του πιστοποιητικού της μικτής 

επιτροπής ότι ο μουσουλμάνος πωλητής ανήκει εις την κατηγορίαν των 

εγκατεστημένων. 

 

Άρθρ.5. 

 Αι διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 4724 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 

4399 έχουσιν εφαρμογήν και επί των εις τας περιφερείας Πωγωνιανής και 

Χρυσοδούλης Ηπείρου συναφθεισών δικαιοπραξιών. 

Άρθρ.6 

Η κατά τας διατάξεις του ν. 4724 περί τροποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4399 

αρμοδιότης του παρά τη διευθύνσει ανταλλαγής υπουργείου Γεωργίας γνωμοδοτικού 

συμβουλίου καταργείται. 

Άρθρ.7 

.-Υποθέσεις ανωμάλων δικαιοπραξιών ή αναγνωρίσεως κυριότητος δυνάμει κατοχής 

επί ακινήτων δύνανται δι’αποφάσεως του υπουργού της Γεωργίας να παραπεμφθώσιν 

εις επιτροπήν άλλης περιφερείας προς εκδίκασιν. 

Άρθρ.8 

Το εδ. 5 του άρθρ. 3 του ν. 4399 ισχύει και δια τας περιπτώσεις καθ’ας η κυρουμένη 

εκτασις εκηρύχθη απαλλοτριωτέα και εξεδόθη η κατά τον αγροτικόν νόμον απόφασις 

της επιτροπής απαλλοτριώσεων. 

 

 

Άρθρ.9 

Δι’αποφάσεως του υπουργικού συμβουλίου δύνανται να κυρωθούν δικαιοπραξίαι επί 

μουσουλμανικών ακινήτων εν Ελλάδι, τηρουμένων των περί ανωτάτου κλήρου δια τα 

γεωργικά ακίνητα ισχυουσών διατάξεων, συναφθείσαι μετά την 1 Οκτ. 1922, εφ’όσον 
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ετηρήθησαν άπασαι αι διατυπώσεις αι προβλεπόμεναι υπό των κατά τον χρόνον της 

συνάψεως της αγοραπωλησίας περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών ισχυόντων νόμων. 

Εξαιρετικώς δια τα αγροκτήματα Γλύκοβον της επαρχίας Ελασσόνος, Λόντζανος και 

Σκούτερνα επαρχίας Αικατερίνης και Πογοδόργιαννη, Γκρίμπιανη και Μαυρονόρος 

επαρχίας Ιωαννίνων η κύρωσις γενήσεται ανεξαρτήτως εκτάσεως και αξίας. Προς 

μεταβίβασιν δε της κυριότητος μεταγράφεται εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών η 

κυρωτική απόφασις του υπουργικού συμβουλίου μετά των κυρουμένων πωλητηρίων 

ή προσυμφώνων. 

Βλ. και άρθρ. 2 ν. 5465 (κατωτ. αρ. 23). 

Άρθρ.10 

Δικαιοπραξίαι μεταβιβαστικαί της κυριότητος αγροτικών εν Ηπείρω και Κρήτη 

ακινήτων, γενόμεναι παρά μη ανταλλαξίμων, πλην Τούρκων υπηκόων, δι’επισήμων 

συμβολαίων μέχρι της 1 Δεκ. 1926, κυρούνται αυτοδικαίως αφ’ης αύται εγένεντο, μη 

απαιτουμένης ετέρας διατυπώσεως προς απόκτησιν της κυριότητος υπό των 

αγοραστών, ειμή μόνον της επαναλήψεως της  μεταγραφής εις τα οικεία βιβλία των 

μεταγραφών, ενεργουμένης κατ’αίτησιν των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. 

Βλ. και άρθρ. 2 ν.5465 (κατωτ. αρ. 23). 

Άρθρ.11 

Εις το εδ. 3 του άρθρ. 4 του ν. 4399 ο αριθμός «10 χιλιάδες» μεταβάλλεται εις «15 

χιλιάδες». 

 

ΝΟΜΟΣ 5465 

της 6/13 Μαΐου 1932 

Περί τροποποιήσεως του ν. 5221 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4399 

περί ρυθμίσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις Χώραις. 

 

Άρθρ.1 
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Η υπό του εδ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 5221 προβλεπομένη προθεσμία παρατείνεται επί 

τρίμηνον από της ισχύος του παρόντος νόμου. 

Εντός της αυτής προθεσμίας επανεκδικάζονται αι λόγω μη καταβολής παραβόλου 

απορριφθείσαι αιτήσεις. 

Η διάταξις του άρθρ. 5 του ν. 4399 του 1929, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό 

των ν. 4724/1930 και 5221/1931, εφαρμόζεται και επί κτημάτων κηρυχθέντων 

απαλλοτριωτέων και εκδικασθέντων εις την επαρχία Ελασσόνος υπό της επιτροπής 

απαλλοτριώσεων, ων δύναται να διαταχθή η επανεκδίκασις. 

 

Άρθρ.2 

  Δι’ αποφάσεως του υπουργικού συμβουλίου, δύνανται να κυρωθώσι δικαιοπραξίαι 

επί μουσουλμανικών αγροτικών ακινήτων κειμένων εν Κρήτη, συναφθείσαι μέχρι της 

1 Δεκ. 1926, εφ’οσον ετηρήθησαν άπασαι αι διατυπώσεις αι προβλεπόμεναι υπό των 

κατά τον χρόνον της συνάψεως της αγοραπωλησίας περί απαγορεύσεως 

δικαιοπραξιών ισχυόντων νόμων και επί καταβολή τιμήματος, καθοριζομένου 

δι’αποφάσεως της παρά τω αρμοδίω υποκαταστήματι της Εθνικής Τραπέζης τοπικής 

επιτροπής διαχειρίσεως. 

Κατά τον αυτόν τρόπον καθορίζεται το τίμημα των περιπτώσεων των άρθρ. 9 και 10 

του ν. 5221, εφ’οσον τούτο δεν έχει καταβληθή εις τους πωλητάς. 

 

Άρθρ.3 

Η υπό του άρθρ. 6 εδ. 1 του ν. 4399 προβλεπομένη προθεσμία παρατείνεται επί 

τρίμηνον από της ισχύος του παρόντος νόμου. 

6.2.Αποσπάσματα της μελέτης του Κων. Τσιτσελίκη για τις παράνομες 

δικαιοπραξίες στη Μακεδονία και Θράκη. 

Διευθυντής-Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Διαχειριστής: Δ. ΤΣΩΓΚΟΣ 
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ΕΤΟΣ Η - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄  

 Εν Φλωρίνη τη 15 Ιανουαρίου 1927                                             ΑΡΙΘ. 537,104 

 

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ (σελ.3) 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ 

 

 Παρά του γνωστοτάτου εκ Κοζάνης δικηγόρου κ. Κ.Τσιτσελίκη, του τιμώντος 

ολόκληρην την Μακεδονίαν δια του λόγου και του καλάμου αυτού, εξεδόθη εις 

βιβλίον μία μελέτη αυτού νομικοκοινωνική, ανακοινωθείσα εις τον Δικηγορικόν 

Σύλλογον Κοζάνης κατά την συνεδρίασιν της 21 Μαρτίου 1926 υπό τον τίτλον 

 

«ΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΙ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ».  

 

 Το βιβλίον τούτον εκ σελίδων εξήκοντα τυπωμένον καλλιτεχνικώτατα επί 

χάρτου εκλεκτού είνε απαραίτητον εφόδιον δια πάντα δικηγόρον και πάντα 

ενδιαφερόμενον δια το σοβαρώτατον ζήτημα των ατάκτων αγοραπωλησιών εις τας 

Νέας Χώρας το οποίον κρατεί εις συγκίνησιν άπειρον αριθμόν εντοπίων.  

 Ο κ. Κ. Τσιτσελίκης αναπτύσσων το περί ανωμάλων δικαιοπραξιών ζήτημα 

από νομικής απόψεως μετά δυνάμεως μεγίστης και μετά επιχειρημάτων αδροτάτων, 

οφείλει ν’ αναγνωρίση όλας τας ανωμάλους δικαιοπραξίας, ίνα μη φανή αδικούν μίαν 

τάξιν πτωχών γεωργών και ίνα επαναφέρη την φυγαδευθείσαν γαλήνην μεταξύ των 

πνευμάτων των εντοπίων γεωργών.  

 Εκ του βιβλίου τούτου αποσπάσματα μικρά θ’ αναδημοσιεύση προσεχώς η 

εφημερίς μας.  

 Συγχαίρομεν εγκαρδίως τον έξοχον Μακεδόνα συγγραφέα κ. Κ. Τσιτσελίκην 

και ευχόμεθα όπως και με άλλα έργα αυτού συντελή εις την καθοδήγησιν του Μακεδ. 
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λαού κατά το χρονικόν διάστημα των πρώτων αυτού βημάτων εν τω πολιτικώ βίω. Το 

βιβλίον πωλείται παρά τω ιδίω εκδότη κ. Κ. Τσιτσελίκη εν Κοζάνη αντί είκοσιν (αρ. 

20) μόνον δραχμών.   

  

 

 

 

Διευθυντής-Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Διαχειριστής: Δ. ΤΣΩΓΚΟΣ 

 

ΕΤΟΣ Η - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄  

 Εν Φλωρίνη τη 22 Ιανουαρίου 1927                                       ΑΡΙΘ. 547,105 

 

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ    (σελ. 3) 

 

 

Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗ  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

  

 Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί 

ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις» 

Σελίς 7=8 

 Σήμερον ακριβώς ζητείται παρά των κατόχων η προσαγωγή τίτλων και ταπίων 

επί ακινήτων κτηθέντων πρό του 1922 είτε δι’ αγοράς είτε δι’ ανταλλαγής είτε δια 
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κληρονομίας ή άλλου τρόπου παρά Μουσουλμάνων ή Χριστιανών δι’ ανωμάλων 

δικαιοπραξιών ήτοι άνευ τίτλων, ενώ είναι βέβαιον και γνωστότατον ότι ουχί όλα τα 

ακίνητα εν Τουρκία κατείχοντο και εδεσπόζοντο δι’ εγγράφων και τίτλων. Εν τη 

διανοία του κατόχου ακινήτου, όστις εκτήσατο τούτο άνευ ταπίου παρά 

Μουσουλμάνων πρό του 1912 καταβαλών το σχετικόν τίμημα και παρ’ ου αφαιρείται 

σήμερον τούτο μετά 15 έτη η μείζονα κατοχή επί τω λόγω ότι δεν δύναται να 

προσαγάγη τίτλον αναμφιβόλως σχηματίζεται η πεποίθησις ότι η ελληνική πολιτεία 

είναι τυραννική μητριά μη αποσκοπούσα ειμή την οικονομικήν καταστροφήν των 

τέκνων της και την αρπαγήν της περιουσίας των οχυρουμένη προς τούτου όπισθεν 

της ελλείψεως νομιμοφανών τύπων, ην έλλειψιν είχε ακριβώς και εξ αντιθέτου 

καθήκον να άρη και συμπληρώση δια καταλλήλων προστατευτικών των ιδιωτικών 

δικαίων νομοθετημάτων.  

Παραδείγματα τοιούτων σχέσεων επί ακινήτων κτηθέντων πρό του 1912 δι’ 

ιδιωτικών εγγράφων ή και άνευ τοιούτων, ει, τον γράφοντα τουλάχιστον 

παρουσιάσθησαν αρκετά εν τη εξασκήσει του επαγγέλματός του ως επίσης προέκυψε 

και η αδυναμία της νομικής προστασίας, των σχέσεων τούτων έναντι της 

παντοδυναμίας του Ελληνικού Δημοσίου καταλαμβάνοντος διά των Γραφείων της 

Ανταλλαγής και των Οικονομικών Εφορειών του τα τοιαύτα ακίνητα. Ο Έλλην 

αγρότης όστις εξοικονομήσας δι’ υπερανθρωπίνων μόχθων και ιδρώτος χρηματικόν τι 

ποσόν εμέτρησε τούτο εις τον γείτονά του Τούρκον χωρικόν ή γαιοκτήμονα Μπέην 

και ως αντάλλαγμα έλαβον υπό την κατοχήν του τεμάχιον καλλιεργησίμου ή 

βοσκησίμου γης ή και χθαμαλήν τινά καλύβην όπως στεγασθή χωρίς να έχη την 

πρόνοιαν να λάβη τους σχετικούς επισήμους τίτλους, βλέπει σήμερον μετά πάροδον 

δεκατριών και δεκαπέντε ετών την περιουσίαν του αρπαζομένην υπό του Δημοσίου 

και όταν ερωτά την αιτίαν, λαμβάνει στερεοτύπως από τους διευθυντάς των 

Γραφείων, τους δικηγόρους και τους δικαστάς την απάντησιν «Διότι δεν έχεις 

ταπί!!...»  

 

Διευθυντής-Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Διαχειριστής: Δ. ΤΣΩΓΚΟΣ 
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ΕΤΟΣ Η - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄  

 Εν Φλωρίνη τη 29 Ιανουαρίου 1927                                       ΑΡΙΘ. 548,106 

 

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ (σελ. 2) 

 

 

Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗ  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

  

 Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί 

ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις».  

Σελίς 17 

 Ούτω λοιπόν υπό το κράτος των αλλεπαλλήλων και διασταυρουμένων 

απαγορεύσεων και περιορισμών, διεμορφώθησαν εν ταις Ν. Χώραις μία κατάστασις 

πραγμάτων, καθ’ ην παρά τας Νόμω κρατούσας απαγορεύσεις και ακρότητας 

κατηρτίσθησαν ανωμάλως πλείσται όσαι συμβάσεις επί ακινήτων, το μεν διότι ως εν 

τη αρχή ελέχθη διατάξεις αντιστρατευόμεναι προς την φυσικήν των πραγμάτων και 

των αναλλοιώτων οικονομικών νόμων δύναμιν δεν δύνανται να κατοχυρώσωσι 

τούτων ειμή επί αναποφεύκτω του όλου κοινωνικού οικοδομήματος κλονισμώ, το δε 

διότι ουδέποτε απέλειψε παρά τοις διά τοιούτων συμβάσεων συναλλαζομένοις η ελπίς 

ή μάλλον η βεβαιότης ότι η ελληνική πολιτεία θάττον ή βράδιον θα επελαμβάνετο της 

ρυθμίσεως του ζητήματος τούτου και κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπον θα 

ανεγνώριζε και θα εκύρου τάς ανωμάλους επί ακινήτων συμβάσεις.  

Και περαιτέρω σελ. 53 

 Κι ούτω μακροχρόνιος κατοχή υπερδεκαετής ίσως ακινήτου υπό γηγενούς 

τινός συμβληθέντος μετά ανταλλαγέντος Μουσουλμάνου ανωμάλως δεν είναι 

δυνατόν πλέον να προστατευθή διά των γενικών του ελληνικού δικαίου αρχών, ο δε 
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καταβαλών το τίμημα του ακινήτου εις τον Μουσουλμάνον, βελτιώσας αυτό, 

οικοδομήσας ίσως επ’ αυτού και επί μακράν σειράν ετών θεωρήσας τούτο ως ίδιον 

εαυτού, είναι υποχρεωμένος διά των ανωτέρω νομοθετημάτων να θεάται με 

εσταυρωμένας τας χείρας του την καταπάτησιν του δικαίου του υπό του τυχόντος 

πρόσφυγος, ουδέν δυνάμενος κατ’ αυτού να ενεργήση εκτός της χειροδικίας, ήτις θα 

τον οδηγήση ασφαλώς εις τα ποινικά δικαστήρια. Εάν δια των μεθόδων αυτών 

εμπεδούται η παρά τω πολίτη ιδέα περί δικαίου και η πεποίθησις του περί της 

υπάρξεως εννόμου τάξεως  εν πνεύματι ισοπολιτείας προστατευτικής προσώπων και 

πραγμάτων, ή εάν εξ αντιθέτου η κατάστασις αύτη τον οδηγή εις απογοήτευσιν και 

ανατρεπτικάς του κοινωνικού καθεστώτος τάσεις η περί τοιούτων κρίσις ανήκει εις 

άλλους αρμοδίους.  

 

Διευθυντής-Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Διαχειριστής: Δ. ΤΣΩΓΚΟΣ 
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ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

  

 Αποσπάσματα εκ του βιβλίου αυτού «Αι ανώμαλοι δικαιοπραξίαι επί 

ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις».  
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 Η εκ της δημοσιεύσεως όθεν και του Διατάγματος τούτου επελθούσα 

σύγχυσις αφ’ ενός μέν κατέστησε περιπλοκώτερον το ζήτημα των ανωμάλων 

συμβάσεων, αφ’ ετέρου δε ετόνωσε και τονώνει και σήμερον τάς ελπίδας των 

ενδιαφερομένων, ότι η τελευταία λέξις της ελληνικής πολιτείας δεν είναι και δεν 

πρέπει να είναι επί της ρυθμίσεως του ζητήματος τούτου αι διατάξεις του από 26 

Αυγούστου 1925 Ν. Διατάγματος ή της από 3 Απριλίου 1926 συντακτικής 

αποφάσεως. Το σπουδαιότερον όμως ελάττωμα του κυρωτικού τούτου καθεστώτος 

από της γεννήσεως μέχρι του θανάτου αυτού υπήρξεν αναμφιβόλως το γεγονός ότι η 

οριστική κύρωσις των συμβάσεων εξηρτήθη εκ της πολιτικής σκοπιμότητος δια της 

αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, εξαρτωμένης και ταύτης εκ της 

πληρώσεως δυσκολωτάτων αιρέσεων και όρων, εις τρόπον ώστε η φαινομενικώς και 

κατ’ αρχήν δια των νομοθετημάτων επιδιωκομένη κύρωσις των ανωμάλων 

συμβάσεων να απομένη ως μια επί του χάρτου μόνον λύσις του ζητήματος, εν τη 

πραγματικότητι δε μια εύσχημος και νομιμοφανής δήμευσις της ιδιωτικής μικράς 

περιουσίας, αναμφιβόλως κτηθείσης δι’ επιμόχθου οικονομίας και κατ’ αρχήν έναντι 

της καταβολής του δικαίου τιμήματος εις τους ανταλλαγέντας Μουσουλμάνους.  

 Ουδόλως λοιπόν άπορον ότι υπό τας ανωτέρω περιγραφείσας νομικάς και 

κοινωνικάς συνθήκας, το μέν ζήτημα των ανωμάλων επί ακινήτων συμβάσεων εν ταις 

Ν. Χώραις απομένει άλυτον και εν διαρκεί οξύτητι, χρησιμεύον ως διαρκές έναυσμα 

των μεταξύ γηγενών και προσφύγων παρεξηγήσεων και συγκρούσεων, οι δε εκ της 

εκκρεμότητος αυτού ζημιούμενοι να ευρίσκωνται εν διαρκεί αναστατώσει και 

απαγορεύσει και δυσφορία οτέ μέν γογγύζοντες και διαμαρτυρόμενοι κατά των υπό 

της ελληνικής πολιτείας ληφθέντων μέχρι τούδε ημιτελών ή μάλλον ατελών μέτρων, 

οτέ δε επιζητούντες την προστασίαν των επί της εγγείου περιουσίας των δικαιωμάτων 

εκτός των εδαφικών ορίων της ελληνικής πολιτείας διά της παρανόμου μέν διεθνώς, 

αλλ’ εν τοις πράγμασιν λίαν οχληράς ξενικής επεμβάσεως.    

 

 


