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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  

 

1. Κουτσοβλαχικό ζήτημα : Το 1906 Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν , 

λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα , το 

οποίο επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας –Ρουμανίας. 

 

2. Συνθήκη του Βουκουρεστίου : Μετά την υπογραφή της συνθήκης αυτής τον 

Αύγουστο του 1913 , με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι , Έλληνες 

από τη Βουλγαρία , καθώς και από τη Δυτική Θράκη και το τμήμα της ανατολικής 

Μακεδονίας , που είχαν κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές 

που είχαν παραχωρηθεί στη Σερβία , έφτασαν στην Ελλάδα.  

 

3. Εκούσια μετανάστευση: Η επιχείρηση του α’ διωγμού των Ελλήνων από τη Μ. 

Ασία το 1914 έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών, συμμάχων των Τούρκων. Η 

εκκένωση μεθοδεύτηκε πρώτα με ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού τύπου 

και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε «εκούσια» μετανάστευση. 

Σε πολλές περιπτώσεις διαπράχθηκαν λεηλασίες και δολοφονίες σε βάρος των 

Ελλήνων.  

 

4. Μικτή Επιτροπή : Η Ελλάδα αντέδρασε στον διωγμό των Ελλήνων από την 

Αν.Θράκη και τη Δυτ.Μικρά Ασία το 1914 και ανέλαβε διπλωματικές ενέργειες, 

προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων 

ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 

μία Μικτή Επιτροπή που θα ρύθμιζε τα σχετικά με την ανταλλαγή, όμως αυτή δεν 

λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, τον 

Οκτώβριο του 1914. 

 

5. Τάγματα εργασίας: Κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου πολέμου οι άνδρες άνω 

των 45 ετών, που δεν στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας, τα 

λεγόμενα «αμελέ ταμπουρού». Εκεί πολλοί πέθαναν από κακουχίες, πείνα και 

αρρώστιες.  
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6. Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας : Παράλληλα με την άφιξη 

προσφύγων από την Τουρκία, πρόσφυγες ήλθαν το 1916 από την Ανατολική 

Μακεδονία, την οποία είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι ως σύμμαχοι των Γερμανών. 

Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών το 1918, αυτοί επέστρεψαν στις εστίες τους και 

η «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» μερίμνησε για την 

επανεγκατάστασή τους. 

 

7. Συνθήκη του Νεϊγύ : Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, 

που προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην 

Ελλάδα. Στη συνθήκη ήταν συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας 

μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, αναχώρησαν 

από την Ελλάδα περίπου 50.000 Βούλγαροι και από τη Βουλγαρία περίπου 30.000 

Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν από την 

υπογραφή της συνθήκης).  

 

8. Οργανισμός : Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με 

σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων 

σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και 

Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική 

περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό 

κλήρο. 

 

9. Ανωτάτη Διεύθυνσις Περιθάλψεως : Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 

(1916-1917) η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την «Ανωτάτην 

Διεύθυνσιν Περιθάλψεως» για την περίθαλψη των προσφύγων του α΄ διωγμού. 

 

10. Υπουργείο Περιθάλψεως : Τον Ιούλιο του 1917 (είχε επικρατήσει ο Βενιζέλος και 

ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα) ιδρύθηκε το Υπουργείο 

Περιθάλψεως. Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η περίθαλψη και για τις 

οικογένειες των εφέδρων που βρίσκονταν στο μέτωπο και για τις οικογένειες των 

θυμάτων του πολέμου.  

 

 



 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
 

11. Πατριωτικό Ίδρυμα : Η φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν περισσότερο 

οργανωμένη από το 1917 έως το 1921. Οργανώθηκαν καθημερινά συσσίτια από 

το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυμα σε συνοικίες των πόλεων όπου ήταν 

συγκεντρωμένοι πολλοί πρόσφυγες. 

 

12.  Πατριαρχική Επιτροπή : Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε 

τους τελευταίους μήνες του 1918 μετά τον τερματισμό του πολέμου για την 

Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

Πατριαρχική Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των 

εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης. Η 

παλιννόστηση έγινε τμηματικά, με τη μέριμνα του Υπουργείου Περιθάλψεως, και 

επιτράπηκε αρχικά να επιστρέψουν οι ευπορότεροι και οι πρόσφυγες οι 

προερχόμενοι από ορισμένες μόνο περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας. 

 

13. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως : Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 

πολέμου, το 1918, στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε η 

«Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως», η οποία βοηθούσε όσους 

επέστρεφαν στη Δ.Μ. Ασία και στην Α. Θράκη να αποκατασταθούν στα σπίτια 

τους και τις ασχολίες τους. 

 

14. Συνθήκη Σεβρών : Τον Ιούλιο / 10 Αυγούστου του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη 

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

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

αυτή θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την 

προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. Η Συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε τη 

μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή 

πολιτική του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών 

πολέμων γίνεται με την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και 

των πέντε Θαλασσών». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή 

πραγματικότητα.  ( προσθέτουμε τη σημασία της Συνθήκης από το 2ο κεφάλαιο , 

σελ. 96 σχολ. εγχειριδίου)  
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15. Ταμείο Περιθάλψεως προσφύγων : το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

(ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 και λειτούργησε ως το 1925) ανήγειρε ξύλινα 

παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος ξεπρόβαλαν οι 

αυτοσχέδιες κατασκευές που χρησίμευαν ως προσωρινά καταλύματα (καλύβες, 

παράγκες, σκηνές) γύρω από τις πόλεις, σε πλατείες ή στα κενά οικόπεδα των 

πόλεων. 

 

16.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης 

(24 Ιουλίου 1923) ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την 

Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις 

Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) 

με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και 

της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων. 

 

17. ΕΑΠ: Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και 

αποκατάστασης των προσφύγων που έπρεπε να αναλάβει, ζήτησε τη βοήθεια της 

Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ, το Σεπτέμβριο του 1923 

ιδρύθηκε ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση, η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα. Βασική αποστολή της 

ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική 

στέγαση. Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση 

μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις 

που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. 

 

18. Αυτεπιστασία /εργολαβία : Για τη στέγαση των αγροτών προσφύγων τηρήθηκε 

το σύστημα της ανέγερσης των οικιών απευθείας από την ΕΑΠ (εργολαβία) ή της 

ανέγερσης από τους ίδιους τους πρόσφυγες με τη χορήγηση όλων των 

οικοδομικών υλικών (αυτεπιστασία). 

 

19.  Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών : η Σύμβαση ανταλλαγής των 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προέβλεπε την αποζημίωση των 

ανταλλάξιμων προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες 

τους, από το κράτος υποδοχής. Το έργο της εκτίμησης της αξίας των εκατέρωθεν 

περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να βοηθήσει το 

έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη Μικτή Επιτροπή συστάθηκε το 1924 η 
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Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπαγόταν στο Υπουργείο 

Γεωργίας. 

 

20. Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών : Το έργο της εκτίμησης της αξίας των 

περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στη Μ. Ασία ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να 

βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη Μικτή Επιτροπή συστάθηκε 

το 1924 η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπαγόταν στο 

Υπουργείο Γεωργίας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, ιδρύθηκαν 

κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών. Η προσωρινή εκτίμηση των 

περιουσιών έγινε με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους 

Γραφεία Ανταλλαγής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα εξετάζονταν από ειδικές 

επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των ενδιαφερομένων. 

 

21. Ανώτατο Συμβούλιο : Η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών των προσφύγων 

έγινε με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία 

Ανταλλαγής, που ιδρύθηκαν το 1924. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα εξετάζονταν 

από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των ενδιαφερομένων. Εάν 

θεωρούνταν ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρηση τους από ένα Ανώτατο 

Συμβούλιο. 

 

22. Συμφωνία της Άγκυρας : Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της 

Άγκυρας που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα 

κυριότερα σημεία του ήταν:  

• Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης και των 

μουσουλμάνων της Θράκης, καθώς και των «φυγάδων».  

• Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι 

ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και 

Τουρκικού Δημοσίου, αντίστοιχα.  

• Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των 

δύο χωρών.  
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