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ηνλ Διιεληθφ Σχπν ηεο Δπνρήο», απνηειεί πξντφλ απζηεξά πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φιεο 

νη πεγέο πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, έρνπλ δεισζεί θαηάιιεια ζηηο βηβιηνγξαθηθέο 

παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο. Σα ζεκεία φπνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηδέεο, θείκελν ή/θαη 

πεγέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη επδηάθξηηα ζην θείκελν κε ηελ θαηάιιειε 

παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ πκθσλία Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ ππεγξάθε ζηε Λσδάλε ζηηο 

17/30 Ηαλνπαξίνπ 1923 θαη εληάρζεθε ζηε πκθσλία ηεο Λσδάλεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1923. 

Καη’ απηήλ ζπκθσλήζεθε λα αξρίζεη άκεζα ε αληαιιαγή ησλ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ 

αηρκαιψησλ θαη νκήξσλ θαη απφ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ ηνπ 1923 ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έγηλε αληαιιαγή κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, γηαηί 

ζηελ πλζήθε ζπκπεξηειήθζεζαλ νη Μηθξαζηάηεο νη νπνίνη είραλ ήδε εγθαηαιείςεη ηε 

Μηθξά Αζία πέληε κήλεο λσξίηεξα, αθνχ δηψρζεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ επηεκβξίνπ 1922 θαη θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα. Ζ 

Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ απιψο επηβεβαίσζε ηελ νξηζηηθή παξακνλή ησλ πξνζθχγσλ 

ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηελ Διιάδα. Καζφξηζε επίζεο ηελ 

απνρψξεζε, ζε κεηέπεηηα ρξφλν, ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Σνπξθία θαη 

ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, πιελ απηψλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. ηελ ίδηα πλζήθε 

ζπκθσλήζεθε ε παξακνλή ησλ Διιήλσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη δηεπζεηήζεθε ν 

ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ πξνζθχγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ είραλ εθαηέξσζελ αθήζεη 

πίζσ ηνπο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ γίλεηαη ρξνλνινγηθά κε ηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαη 

δεκνζηεπκάησλ απφ ηξεηο εθεκεξίδεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ απνρξψζεσλ ηεο επνρήο 

θαηά ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ 1922 έσο Φεβξνπαξίνπ 1923. Πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο 

πνπ νη πξφζθπγεο ζπλάληεζαλ, νη ελέξγεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πεξίζαιςή 

ηνπο θαη ε βνήζεηα θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο απηνχο θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα 

ην κέιινλ ηνπο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο κέζα απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ ηα πνιηηηθά 

γεγνλφηα ηεο επνρήο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε καδί ηνπο, φπσο ην ηξαηησηηθφ Κίλεκα, ε 

Γίθε ησλ Έμη, ε Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ, ε παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηνπο 

Σνχξθνπο θαη ε εθθέλσζή ηεο θαη ηειηθά ε πκθσλία θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνγξαθή γηα 

ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ν 

αληίθηππνο πνπ ε ζπκθσλία ηεο Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ είρε ζηνπο πξφζθπγεο θαη 

ζηελ θνηλή γλψκε. 

Ζ εξγαζία έρεη ζαλ δεχηεξν ζθέινο ηεο ηελ έξεπλα ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ, πέξαλ απηψλ πνπ παξαδνζηαθά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ην 

απνηέιεζκα ελφο απνηπρεκέλνπ γηα ηελ Διιάδα πνιέκνπ. Ζ εθξίδσζε ησλ Διιήλσλ απφ 
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ηηο πξναηψληεο εζηίεο ηνπο είρε αξρίζεη ήδε απφ ηνλ 13
ν
 αηψλα θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ζ έληαζε θαη νη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο κε ηηο νπνίεο 

επηηειέζηεθε ν αθαληζκφο ηνπο νδεγνχλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζην ζπκπέξαζκα φηη 

επξφθεηην πεξί ζρεδίνπ εζλνθάζαξζεο, ζέκα ην νπνίν θαη εξεπλά απηή ε κειέηε.  

Ζ απφθαζε γηα ηελ εμνιφζξεπζε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ είρε ιεθζεί απφ ηνπο 

Νεφηνπξθνπο εζληθηζηέο κε ην πξαμηθφπεκα πνπ εμαπέιπζαλ ζηε Θεζζαινλίθε ην 1908 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπξθηθνχ θξάηνπο απαιιαγκέλνπ απφ αιινγελή, πιελ ηνπ 

ηνπξθηθνχ, ζηνηρεία. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ηέζεθε ζε ελέξγεηα έλα ζαηαληθφ 

ζρέδην εμαθάληζεο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, νξγαλσκέλν απφ 

Γεξκαλνχο εζληθηζηέο πνπ είραλ ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Σνπξθία. Οη 

κεραληζκνί ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ήηαλ ηέηνηνη, πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο 

γελνθηνλίαο, φπσο άιισζηε απνθάζηζε κε ζρεηηθφ ηεο ςήθηζκα ε ειιεληθή βνπιή. 

Οη θεκαιηθνί, κε ηε ζχληαμε ηνπ ιεγφκελνπ Δζληθνχ πκβνιαίνπ ην 1920, ζπκπεξηέιαβαλ 

ηηο ζέζεηο ησλ Νενηνχξθσλ ζε απηφ θαη ην επηθαινχλην ζε θάζε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

θίλεζε. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δζληθνχ πκβνιαίνπ ήηαλ ε εμάιεηςε θάζε κε 

κνπζνπικαληθνχ ή ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ απφ ηε Μηθξά Αζία. 

Ζ κειέηε εξεπλά ζηα άξζξα θαη ζρφιηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν αιιά θαη επίζεο ζε 

απηά πνπ δελ δεκνζηεχνληαη, θαηά πφζν ε ειιεληθή πιεπξά είρε αληίιεςε ηνπ ζρεδίνπ 

εζλνθάζαξζεο πνπ είρε ζπληειεζζεί ελαληίνλ ηεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ην 

πιηθφ ησλ εθεκεξίδσλ είλαη φηη νη Έιιελεο εξκήλεπαλ ηα γεγνλφηα ζαλ απνηειέζκαηα 

πνιέκνπ, βαλαπζφηεηαο ησλ Σνχξθσλ ή εγθαηάιεηςεο ηεο Διιάδαο απφ ηνπ πκκάρνπο 

ηεο, εξκελείεο πνπ βέβαηα επζηαζνχζαλ. Τπνηηκήζεθε φκσο ή δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπο 

θαη ε εξκελεία ηεο εζλνθάζαξζεο σο βαζηθήο αηηίαο ηνπ μεξηδσκνχ ηνπο απφ ηελ Μηθξά 

Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ επηζεκαίλεηαη ε δηάζηαζε 

απηή, ν ζρνιηαζκφο είλαη ζχληνκνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ρσξίο 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ή πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο. Μφλν ζε νξηζκέλα άξζξα ηνπ Βεληδέινπ, 

ζηα νπνία ν ίδηνο εμεγεί ηελ πνιηηηθή ηνπ, δηαθαίλεηαη φηη είρε πιήξε επίγλσζε ηνπ 

ζέκαηνο ν ίδηνο θαη ην επηθαιείην ζαλ βαζηθή αηηία, αλάκεζα ζε άιιεο, πνπ νδήγεζε ζηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ζηε πκθσλία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ. 
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Δπραξηζηίεο 

Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία επίθνπξν θαζεγεηή θ. Αληψλε Κιάςε γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή 

θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.  

ηε ιέθηνξα θ. Αηθαηεξίλε Παπαδαραξία γηα ηε γελλαηφδσξε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

ηηο αγαπεκέλεο κνπ θφξεο Αλαζηαζία θαη Αζεκίλα θαζψο θαη ζηε θίιε Μαξία 

θαξιάηνπ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 
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Αθηέξσζε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε κλήκε ηνπ αγαπεκέλνπ νηθνγελεηαθνχ 

θίινπ Κψζηα Αιαηφπνπινπ, εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ νπνίν απνραηξεηήζακε ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο εξγαζίαο.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ κειέηε απηή επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζην ζέκα ηεο Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ 

Πιεζπζκψλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1922 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1923. Ζ πλζήθε γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ 

Διιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ απνηεινχζε κέξνο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, νη εξγαζίεο 

ηεο νπνίαο άξρηζαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1922 θαη έιεμαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1923. Σα θείκελα γηα 

ηελ Αληαιιαγή ήηαλ δχν θαη ππεγξάθεζαλ ζηηο 17/30 Ηαλνπαξίνπ 1923, έμη κήλεο 

λσξίηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923. Ζ 

επίζπεπζε ηεο ππνγξαθήο γηα ηελ Αληαιιαγή έγηλε γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη 

επεηδή ήηαλ εχθνιν λα επηηεπρζεί ζχγθιεζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ απηήο ηεο 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο. Σν έλα θείκελν αθνξνχζε ηελ αληαιιαγή ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ 

θαη ησλ νκήξσλ θαη ην άιιν ησλ πιεζπζκψλ
1
. Σελ Διιάδα εθπξνζψπεζε ζηε Λσδάλε ν 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαηφπηλ αηηήκαηνο πξνο απηφλ ηεο ειιεληθήο επαλαζηαηηθήο 

θπβεξλήζεσο, θαη ηελ Σνπξθία ν ζηξαηεγφο Ηζκέη. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη’ αξράο φηη φηαλ ππεγξάθε ε πλζήθε Αληαιιαγήο ησλ 

Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ, ην ξεχκα ησλ πξνζθχγσλ είρε ήδε πξν πνιινχ 

θαηαθιχζεη ηελ Διιάδα κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

Έιιελεο είραλ ήδε εθδησρζεί απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε πξνηνχ ηεζεί 

θαλ ην ζέκα ηεο αληαιιαγήο, εθφζνλ ε πλζήθε ππεγξάθε πέληε κήλεο κεηά απφ ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. 

ηελ νπζία, δειαδή, αιιά θαη θαηά δήισζε ηνπ Βεληδέινπ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 

ζχκθσλν ηεο Λσδάλεο «δελ απνηεινχζε ζχκθσλν γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, αιιά κάιινλ ζχκθσλν γηα ηελ 

απνρψξεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθδίσμε ησλ 

Διιήλσλ απφ ηελ Σνπξθία»
2
. 

πλεπψο, γηα λα εξεπλήζεη θαλείο ην θαζ’ εκάο ζεκαληηθφ ζθέινο ηεο αληαιιαγήο, 

δειαδή, απηφ πνπ αθνξά ηελ Διιάδα, εζηηάδεη πξνθαλψο ζηελ θαηάζηαζε ησλ ειιήλσλ 

πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία. Θέκαηα ησλ ειιήλσλ πξνζθχγσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

αιινδαπήο ξχζκηδε ε πλζήθε Αληαιιαγήο, παξάιιεια κε ζέκαηα ησλ Σνχξθσλ πνπ ζα 

                                                 
1
 Άγγεινο Μ. πξίγνο, Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, Δθδνηηθή Παηάθε, Αζήλα 2015, ζ. 50. 

2
 S.P. Ladas, The Exchange of Minorities.Bulgaria, Greece and Turkey, The Macmillan Co, New York 1932, 

ζην: Θάλνο Βεξέκεο, Ο Διεπζέξηνο πίζω από ηνλ Βεληδέιν, Ζ Καζεκεξηλή 2014, ζ. 91. 
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εγθαηέιεηπαλ ηελ Διιάδα γηα κεηνηθεζία ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Γη’ 

απηφ άιισζηε θαη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο κε απηά ηα ζέκαηα αζρνινχληαη. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ησλ εθεκεξίδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ θαη ησλ πξνζθχγσλ θαη’ επέθηαζε. Οη εθεκεξίδεο ηελ επνρή απηή απνηεινχζαλ 

ηελ θαηεμνρήλ πεγή πνπ, παξάιιεια κε απνθάζεηο πνιηηηθψλ ή νξγαληζκψλ, είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεξξεάδεη θαη λα δηακνξθψλεη ηελ θνηλή γλψκε. Ζ δηάζηαζε απηή, ζε κηα 

επνρή πνπ δελ ππήξρε άιιε πεγή ελεκέξσζεο, θαζηζηά ηελ αμηνπνίεζε ηνχ πιηθνχ ησλ 

εθεκεξίδσλ αλεθηίκεηε γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα αιιά θαη πνιχ ζεκαληηθή ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ. 

Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα ζα ζπλδεζεί άκεζα κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ησλ 

ειιεληθψλ πιεζπζκψλ πνπ είραλ ζπξξεχζεη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922, 

εθφζνλ δελ ππήξμε θπξηνιεθηηθά αληαιιαγή πιεζπζκψλ κε ηε ζπλήζε κνξθή πνπ 

αληηιακβάλεηαη θαλείο απηφ ηνλ φξν. Δπξφθεηην κάιινλ γηα κηα πλζήθε πνπ δηεπζεηνχζε 

ηελ αμία ησλ πεξηνπζηψλ πνπ άθεζαλ ζηελ Σνπξθία ή ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε νη Έιιελεο 

πξφζθπγεο, θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απνδεκηψλνληαλ, θάπνηα ζηηγκή, φζνη είραλ ηηο αλάινγεο 

πξνυπνζέζεηο. Καζφξηδε δε επίζεο ην ακεηάθιεην ηεο επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ 

παηξψα γε, πξάγκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη απεπθηαίν γηα ηνπο έιιελεο πξφζθπγεο, φπσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, επηζεκνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο φηη νη Σνχξθνη πνπ αληειιάγεζαλ απερψξεζαλ απφ ηελ 

Διιάδα ππφ νκαιέο ζπλζήθεο θαη ζε πξνζερή ρξφλν. ζν γηα ηνπο Αλαηνιηθνζξαθηψηεο, 

απηνί κπφξεζαλ λα θχγνπλ ρσξίο λα απεηιεζεί ε δσή ηνπο θαη λα πάξνπλ καδί ηνπο κέξνο 

ηεο θηλεηήο ηνπο πεξηνπζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ε κειέηε ζα εζηηαζηεί ζε δχν ζθέιε. Σν πξψην αθνξά ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θαηά ην δηάζηεκα απηφ, ηα πνιηηηθά 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ, 

θαζψο θαη ηηο φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλέπηπμαλ κέζσ ζπιιφγσλ ή ςεθηζκάησλ. Θα γίλεη 

επίζεο αλαθνξά ζηε βνήζεηα πξνο απηνχο μέλσλ θξαηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ακεξηθαληθή. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζζεί ν αληίθηππνο ηεο πκθσλίαο ζηνπο πξφζθπγεο 

θαη ζην επξχ θνηλφ. 

ην δεχηεξν ζθέινο ζα εξεπλεζεί ην εξψηεκα θαηά πφζν επέδξαζαλ θαη άιιεο αηηίεο ζηελ 

εθδίσμε ησλ Διιήλσλ απφ ηε Μηθξά Αζία, πέξαλ ησλ ζπλήζσο απνδηδνκέλσλ ζηελ 

αξλεηηθή γηα ηελ Διιάδα ηξνπή ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ. Θεσξψ φηη ε βηαηφηεηα 

ηεο εθξίδσζεο ησλ ειιεληθψλ θαη ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο, θαη ε 

επηζπκία ησλ Σνχξθσλ γηα νινθιεξσηηθή απαιιαγή απφ απηνχο, ππεξβαίλεη ηελ θιαζηθή 
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εμήγεζε ζηάζεο ληθεηή πξνο εηηεκέλν. πλεπψο, έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη 

λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο έδσζαλ δείγκαηα κηαο ηέηνηαο 

αληίιεςεο ηνπ γεγνλφηνο, ή αλ ην παξνπζίαζαλ απιψο ζαλ κηα αθφκε ηπρνχζα είδεζε, ή 

ηε θπζηθή θαηάιεμε ελφο ρακέλνπ πνιέκνπ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δηπινχ ζηφρνπ ηεο κειέηεο αληιήζεθε πιηθφ απφ ηξεηο εθεκεξίδεο 

ηεο επνρήο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Σν Διεύζεξνλ Βήκα 

(θηινβεληδειηθή), ηελ Καζεκεξηλή (θηινκνλαξρηθή) θαη ηνλ Ρηδνζπάζηε (θνκκνπληζηηθή). 

Υξεζηκνπνηήζεθε παξάιιεια ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη πξσηνγελείο πεγέο γηα λα 

εδξαησζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα θσηηζηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ππφ εμέηαζε 

ζέκαηα. 
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2. ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

2.1. ΝΔΟΣΟΤΡΚΟΗ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ζηα γεγνλφηα πνπ 

δηεδξακάηηζαλ ξφιν ζηελ ηχρε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο πνιχ πξηλ 

απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη πνπ, παξάιιεια κε ηε λίθε ηνπ θεκαιηθνχ ζηξαηνχ 

ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν, ζπλεηέιεζαλ ζηελ νξηζηηθή εθδίσμε ησλ πιεζπζκψλ απηψλ 

απφ ηηο εζηίεο ηνπο. Ζ εθδίσμε απηή είρε κεζνδεπηεί απφ ηελ αθξαία πηέξπγα ησλ 

Νενηνχξθσλ ήδε απφ ην 1913 θαη επηβιήζεθε επί ησλ θηιειεχζεξσλ Οζσκαλψλ ήδε απφ 

ηφηε κε ζθνπφ ηελ εζληθή θάζαξζε θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θαηλνθαλνχο ηνπξθηθνχ 

έζλνπο
3
. 

Σν επίζεην «θαηλνθαλέο» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα επηζεκαλζεί φηη νη Σνχξθνη κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δελ είραλ θάπνηα εζληθή «ηνπξθηθή» ζπλείδεζε, παξφιν πνπ ε 

γιψζζα πνπ κηινχζαλ απφ παιηά ήηαλ ε ηνπξθηθή. Οη ίδηνη απηνπξνζδηνξίδνληαλ θπξίσο 

σο κνπζνπικάλνη κε πίζηε ζην νζσκαληθφ θξάηνο ή ζηνλ νζσκαληθφ νίθν πνπ ήηαλ ζηελ 

εμνπζία
4
. 

Ζ δεκηνπξγία εζληθήο ηνπξθηθήο ζπλείδεζεο ζπληειέζηεθε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ην 

θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ πνπ γέλλεζε ηα εζληθά θξάηε θαη κε έληνλε ηελ επηξξνή ηνπ 

γεξκαληθνχ θπιεηηθνχ ξνκαληηζκνχ ζηελ αθξνδεμηά πηέξπγα ησλ Νενηνχξθσλ
5
. Οη 

Γεξκαλνί βνήζεζαλ ην εζληθηζηηθφ ηνπξθηθφ θίλεκα ζε αληάιιαγκα πξνλνκηαθψλ 

ζπκθσληψλ θαη ηελ απαιιαγή ηεο Δγγχο Αλαηνιήο απφ ηνπο κφλνπο αληαγσληζηέο ηνπο, 

ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Δβξαίνπο
6
. Ζ απηνλφκεζε ηεο Κξήηεο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

θαη νη ειιεληθέο θαη βνπιγαξηθέο επαλαζηάζεηο ζηε Μαθεδνλία ζα δπλακψζνπλ ην 

εζληθηζηηθφ αίζζεκα ηνπ ζηξαηνχ. Παξάιιεια, ε θνηλσληθή άλνδνο θαη ε αχμεζε ηεο 

                                                 
3
 Βιάζεο Αγηδίδεο, Μηθξά Αζία Έλαο νδπλεξόο κεηαζρεκαηηζκόο (1908-1923), Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο, 

Αζήλα 2015, ζ. 53. 
4
 Michael L. Smith, Σν Όξακα ηεο Ιωλίαο Η Διιάδα ζηε Μηθξά Αζία 1919-1922, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα 

Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2002, ζ. 4. 
5
 Αγηδίδεο, φ.π., ζ. 169. 

6
 Σν ίδην, ζ. 31. 
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νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ ξαγηάδσλ ζα πξνθαιέζεη ηνλ θζφλν θαη ηελ αλαζθάιεηα ζηα 

θπξίαξρα κνπζνπικαληθά ζηξψκαηα θαη ζα ππξνδνηήζεη ηελ έθξεμε εζληθηζηψλ ηάζεσλ
7
. 

ηαλ νη Νεφηνπξθνη, κηα κεξίδα θαηψηεξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, 

εμαπέιπζαλ ην θίλεκά ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε ην 1908 θαη ίδξπζαλ ην Κνκηηάην «Έλσζε 

θαη Πξφνδνο», έζεζαλ ζαλ ζηφρν ηνπο ηελ θαηάιπζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ εμφλησζε θάζε ζηνηρείνπ αιινγελνχο πξνο ην 

ηνπξθηθφ. Σν θίλεκά ηνπο αληηηάζζεην ζηα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα πνπ εηζήγαγε απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε νζσκαληθή πνιηηηθή ηνπ Σαλδηκάη θαη πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ηζνλνκία 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αζρέησο ζξεζθείαο 

θαη εζληθήο θαηαγσγήο
8
. 

Με ζθνπφ ηελ εθηφπηζε ησλ ρξηζηηαλψλ, νξγάλσζαλ νη Νεφηνπξθνη εζληθηζηέο κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ζρέδην απνθιεηζκνχ ησλ ρξηζηηαληθψλ νκάδσλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα 

δξαζηεξηφηεηα ήδε απφ ην 1913 θαη εθθαζαξίζεηο ελαληίνλ ηνπο
9
. Σν ζρέδην απηφ 

ζπλέρηζαλ νη εζληθηζηέο θεκαιηθνί θαη ην νινθιήξσζαλ κε ηνλ μεξηδσκφ ησλ  

ρξηζηηαληθψλ νκάδσλ απφ ηε Μηθξά Αζία ην 1922, ζπλεπηθνπξνχκελνη βέβαηα απφ ηελ 

επλντθή γηα ηελ Σνπξθία εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζην ιεγφκελν «Δζληθφ πκβφιαην», ην 

νπνίν νη Σνχξθνη επηθαινχλην ζε θάζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πκκάρνπο ζηε Γηάζθεςε 

ηεο Λσδάλεο. Σν Δζληθφ πκβφιαην ήηαλ έλα θείκελν πνπ βαζίζηεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα 

δχν ζπλεδξίσλ ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ εζληθηζηψλ ζην Δξδεξνχκ θαη ζηε εβάζηεηα θαη 

πνπ πηνζεηήζεθε ην 1920 απφ ην ηειεπηαίν νζσκαληθφ Κνηλνβνχιην. Σν θείκελν απηφ δελ 

πεξηείρε επεθηαηηθέο βιέςεηο γηα ηελ Σνπξθία, ζπλφςηδε φκσο ηε γξακκή πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζήζεη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ψζηε λα κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζε κία εζληθή 

νληφηεηα. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηαζθέςεσο, ε ηνπξθηθή πιεπξά δηαπξαγκαηεπφηαλ κε 

γλψκνλα ηνπο φξνπο ηνπ Δζληθνχ πκβνιαίνπ
10

, ην νπνίν ήηαλ απφιπηα ζπλπθαζκέλν κε 

ηελ εζληθηζηηθή γξακκή ησλ Νενηνχξθσλ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ήηαλ ε εθδίσμε ησλ 

ρξηζηηαλψλ απφ ηηο πξνγνληθέο ηνπο εζηίεο θαη ε επηθξάηεζε ζην λέν εζληθφ ηνπξθηθφ 

θξάηνο ηεο ηνπξθηθήο νκνηνγέλεηαο. Ο ζηφρνο απηφο εθπιεξψζεθε απφιπηα, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηε πκθσλία ηεο Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ. 

                                                 
7
 Αγηδίδεο, φ.π., ζ. 30, 169.  

8
 Σν ίδην, φ.π., ζ. 31. 

9
 Σν ίδην, ζ. 22. 

10
 πξίγνο, φ.π., ζ. 48. 
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Αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηνπ Δζληθνχ πκβνιαίνπ είλαη θαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνπο πιεζπζκνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε κηα πεξηνρή. Απηνί 

νη άλζξσπνη «πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο βάζεη ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

θαηαγσγήο θαη ησλ επηδηψμεσλ, λα ηξέθνπλ ακνηβαία αηζζήκαηα ζεβαζκνχ θαη ζπζίαο θαη 

λα απνηεινχλ ηελ νζσκαληθή-κνπζνπικαληθή πιεηνςεθία πνπ δελ πξέπεη λα δηαηξεζεί»
11

. 

                                                 
11

 πξίγνο, φ.π., ζ. 49. 
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2.2. ΜΔΣΑ ΣΖ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

 

Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ζηξαηνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1922, νη εμειίμεηο νδήγεζαλ ζε δξακαηηθέο αιιαγέο ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα. Ζ θηινκνλαξρηθή θπβέξλεζε Σξηαληαθπιιίδε αλεηξάπε απφ ην ζηξαηησηηθφ, 

αληηδπλαζηηθφ πξαμηθφπεκα πνπ δηνξγάλσζαλ ηα ππνιείκκαηα ηνπ ζηξαηνχ πνπ είρε 

κεηαθεξζεί απφ ηα ηνπξθηθά παξάιηα ζηε Υίν θαη ηε Μπηηιήλε. Οη ζπληαγκαηάξρεο 

Νηθφιανο Πιαζηήξαο, (θαλαηηθφο θηινβεληδειηθφο) θαη ηπιηαλφο Γνλαηάο (ακέηνρνο 

ζηελ πνιηηηθή) θαη ν πινίαξρνο Γεκήηξηνο Φσθάο δεκηνχξγεζαλ κία επαλαζηαηηθή 

επηηξνπή πνπ πξνΐζηαην κηαο κεξίδαο λεαξψλ αμησκαηηθψλ κεζαίνπ βαζκνχ, νη νπνίνη 

ήζειαλ λα μεπιχλνπλ ηελ ληξνπή ηεο ήηηαο
12

. 

Απηή ε απνθαζηζκέλε νκάδα θαηέπιεπζε ζην Λαχξην θαη δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ 

παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ κεηψπνπ ηεο Θξάθεο
13

. Σν 

ηειεζίγξαθν ηεο επηηξνπήο έγηλε δεθηφ, ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο παξαηηήζεθε ππέξ ηνπ 

δηαδφρνπ Γεσξγίνπ θαη έθπγε ζην εμσηεξηθφ. Παξαηηήζεθε επίζεο ε θπβέξλεζε, ηελ 

νπνία αληηθαηέζηεζε ε εγεζία ηεο «Δπαλάζηαζεο ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ ηφινπ» ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 1922 κε πξσζππνπξγφ ηνλ ειεγρφκελν απφ απηή σηήξην Κξνθηδά
14

. 

                                                 
12

 Smith, φ.π., ζ. 540. 
13

 Σν ίδην, ζ. 541. 
14

 Αληψλεο Κιάςεο, Πνιηηηθή θαη δηπιωκαηία ηεο ειιεληθήο εζληθήο νινθιήξωζεο 1821-1923, Eθδφζεηο 

Πεδίν ΑΔ, Αζήλα 2019, ζ. 357. 
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2.3. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1922 

 

Ο επηέκβξηνο ήηαλ ν κήλαο πνπ μεθίλεζαλ νη ξνέο ησλ πξνζθχγσλ σο ζπλέπεηα ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. Οη εθεκεξίδεο δεκνζηεχνπλ άξζξα γηα ηε ζθαγή ζηε 

κχξλε θαη ηηο ηνπξθηθέο βηαηφηεηεο. Σν Διεύζεξνλ Βήκα θαη ε Καζεκεξηλή βξίζνπλ 

άξζξσλ ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλσλ κε πεξηγξαθέο απφ ηα ηξαγηθά γεγνλφηα. Ο 

Ρηδνζπάζηεο αληηζέησο κεηαθέξεη ηηο εηδήζεηο απηέο πην απνζηαζηνπνηεκέλα. 

Σνπο πξψηνπο κήλεο κεηά απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ζπλέβεζαλ πνιιά 

πνιηηηθά γεγνλφηα, άκεζα ζπλδεδεκέλα κε απηνχο, φπσο ην Δπαλαζηαηηθφ Κίλεκα, ε 

παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, ε Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ, ε απψιεηα ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ε Γίθε ησλ Έμη θαη ε Γηάζθεςε ζηε Λσδάλε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

εθεκεξίδεο έρνπλ πινχζην πιηθφ θαζεκεξηλά. Οη θηλήζεηο θαη νη αλάγθεο, άιισζηε, ησλ 

πξνζθχγσλ απαζρνινχλ ηηο εθεκεξίδεο ζε κφληκε βάζε. Ζ εηθφλα αιιάδεη κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923, φηαλ ε έληαζε 

κεηξηάδεηαη θαη ηα πξάγκαηα  κπαίλνπλ ζε θάπνην δξφκν. 

Α. ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα θαζηέξσζε ζηήιε ππέξ ησλ πξνζθχγσλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη γηα 

αξθεηνχο κήλεο καθξνζθειείο αγγειίεο πξνο αλαδήηεζε αγλννπκέλσλ
15

. ηελ ίδηα 

ζπλήζσο ζειίδα θαηαρσξνχληαη επίζεο ςεθίζκαηα ζπιιφγσλ γηα εθδειψζεηο πέλζνπο 

ππέξ ησλ πξνζθχγσλ
16

 θαη εθθιήζεηο πξνο ηα επξσπατθά θξάηε γηα βνήζεηα
17

. Δπίζεο, γηα 

κεγάια δηαζηήκαηα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηε ζηέγαζε 

θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη γηα ηνπο εξάλνπο ππέξ απηψλ. Οη ζρεηηθέο δσξεέο 

δεκνζηεχνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα κε ηα νλφκαηα ησλ δσξεηψλ θαη ηα αληίζηνηρα πνζά
18

. 

Έλα πεξηζηαηηθφ κε ηελ Πελειφπε Γέιηα δείρλεη ηελ έληαζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ κεηαμχ 

βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ ζε πξνζσπηθφ πιένλ επίπεδν
19

. 

ε άιιε πεξίπησζε,άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο κε ζπζηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηηο 

εθεκεξίδεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα ψζηε λα κε ζίγεηαη 

εζληθά ε ρψξα  πξνθαιεί ηελ έληνλε  απάληεζε ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο. Θέινληαο λα 

                                                 
15

 Διεύζεξνλ Βήκα, 6/9/1922, ζ. 2. 
16

 Σν ίδην, 2/9/1922, ζ. 2. 
17

 Σν ίδην, 4/9/1922, ζ. 2. 
18

 Σν ίδην, 25/9/1922, ζζ. 4, 6 - 8, 11, 13 - 14, 20, 22. 
19

 Αξρείν ηεο Πελειόπεο . Γέιηα , Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο, Εάλλαο, Π. Α. (Δπηκ.), Αζήλα 1978, ζ. 124. 
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δείμεη ην Διεύζεξνλ Βήκα ηηο επζχλεο ησλ κεηαλνεκβξηαλψλ θπβεξλήζεσλ θαηά ηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη φηη δελ δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ηψξα ζπζηάζεηο  γηα 

ινγνθξηζία θαη εζληθή ππνρξέσζε απαληά ζην άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο «Πξσζππνπξγηθαί 

πζηάζεηο»
20

 κε δξηκχηεηα. Ο «θαζεζησηηθφο» Σχπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ, γξάθεη ην Διεύζεξνλ Βήκα, επιεξνθφξε ηνλ ζηξαηφ ζην 

Μέησπν φηη «δελ επξίζθεηαη ζηελ Μηθξά Αζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

δνχισλ αδειθψλ ηνπ, αιιά δηφηη έηζη ην εζέιεζε ε πξνδνζία θαη ε παξαθξνζχλε ηνπ 

Βεληδέινπ»
21

. 

Β. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

Ζ Καζεκεξηλή
22

 αλαθέξεηαη ζηε ζθαγή ηεο κχξλεο, ελψ παξάιιεια θαηαθεξαπλψλεη ηε 

ζηάζε ησλ πξψελ πκκάρσλ, ηδίσο ηεο Γαιιίαο ζε άξζξν κε ηνλ ηίηιν «Γάιινη νη 

εμνπιίζαληεο ηνπο ζθαγείο»
23

. Χο θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα απνδίδεη ηελ ήηηα ηεο 

Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν απνθιεηζηηθά ζηνπο πξψελ πκκάρνπο θαη εηδηθά 

ηνπο Γάιινπο πνπ ηελ πξφδσζαλ, ζαλ λα κελ έθεξε ηελ παξακηθξή επζχλε ε ίδηα ε 

θπβέξλεζε.  

ηα θχιια ηνπ επηεκβξίνπ δηαθξίλνληαη πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο Καζεκεξηλήο, αιιά θαη πξναλαγγέιινπλ ηα ζέκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηελ εθεκεξίδα θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο. εκαληηθφηεξεο απηψλ είλαη ε 

έληνλε αληίζεζε ζηνλ βεληδειηζκφ θαη ε ζπκπάζεηα πξνο ην ζηέκκα θαη —φρη 

ζπκπησκαηηθά ίζσο— ηνλ ζηξαηφ, φπσο π.ρ. φηαλ γξάθεη γηα ηελ επηβνιή ζηξαηησηηθνχ 

λφκνπ γηα ηελ «… αληηκεηψπηζε βεληδειηθήο ζπλσκνζίαο …»
 24

. Σε ραξαθηεξίδεη επίζεο ε 

έληνλε ελαζρφιεζε κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ν αληη-ηηαιηθφο αιιά θπξίσο ν αληη-

γαιιηθφο ιφγνο. 

Ζ Καζεκεξηλή επίζεο δεκηνπξγεί ζηήιε πξνζθχγσλ
 25

, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα γηα ηε 

θξνληίδα θαη ηελ πεξίζαιςή ηνπο. Απηά πεξηνξίδνληαη ζε εθθιήζεηο γηα δηνξγάλσζε 

εξάλσλ θαη δεκνζίεπζε ησλ πνζψλ πνπ ζπιιέγνληαη, ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο βαζίιηζζαο 

26
 θαη ηνπ ζηέκκαηνο γεληθφηεξα

27
 θαζψο θαη ζηε ζχζηαζε επηηξνπήο πεξηζάιςεσο

28
. 

                                                 
20

 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/9/1922, ζ. 1. 
21

 Σν ίδην, 2/9/1922, ζ. 1. 
22

 Η Καζεκεξηλή, 2/9/1922, ζ. 1. 
23

 Σν ίδην, 3 θαη 4/9/1922, ζ. 1. 
24

 Σν ίδην, 12/9/1922, ζ. 1. 
25

 Σν ίδην, 6, 8/9/1922, ζ. 2. 
26

 Σν ίδην, 5 θαη 6/9/1922, ζ. 2. 
27

 Σν ίδην, 8/9/1922, ζ. 2. 
28

 Σν ίδην, 9/9/1922, ζ. 2 θαη 25/9/1922, ζζ. 4, 6-8, 11, 13-14, 20, 22. 
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Δλψ ηα εμψθπιια θαηαιακβάλνληαη θαηά κεγάιν κέξνο απφ αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηε δηπισκαηία θαη ηα εζσηεξηθά, νη αλαθνξέο ζηνπο πξφζθπγεο ή ζε 

ζρέδηα γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο αληηζηνηρνχλ ζε κηθξφηεξα απνζπάζκαηα ή ζηηο επφκελεο 

ζειίδεο 
29

. Απηά πεξηνξίδνληαη ζε θιήζεηο γηα δηνξγάλσζε εξάλσλ θαη δεκνζίεπζε ησλ 

πνζψλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Βαζίιηζζαο
30

 θαη ηνπ ζηέκκαηνο
31

, ηε 

ζχζηαζε επηηξνπήο πεξηζάιςεσο
32

 θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο ζπνξαδηθέο θαηαγγειίεο πεξί 

αηζρξνθέξδεηαο εηο βάξνο ησλ πξνζθχγσλ
33

. εκαληηθή εμαίξεζε απνηεινχλ δχν άξζξα, 

ην «Γελ εηειείσζαλ ηα δεηλά ησλ πξνζθχγσλ»
34

, ζην νπνίν ν ζπληάθηεο αλαξσηηέηαη 

γεληθά ηη κέιιεη γελέζζαη κε ηνπο πξφζθπγεο, θαη ην «Ηθεζίαη», φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

«Μηθξαζηάηηδα ζπγαηέξα» θαη ηελ «Διιελίδα κεηέξα»
35

. ην άξζξν «Ζ ππνδνχισζηο» 

ραξαθηεξίδεηαη ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζαλ «αηχρεκα απνηθηαθφλ»
36

, γηα λα ιάβεη 

θαπζηηθή απάληεζε ζην Διεύζεξνλ Βήκα
37

 απφ ηνπο «Απνίθνπο ηεο Μ. Αζίαο». ηε 

ζπλέρεηα ν ζπληάθηεο αλαζθεπάδεη, επηκέλεη ηειηθά φκσο, φηη «απέκεηλελ άζηθηνο ε 

κεηξφπνιηο ηνπ ειιεληζκνχ» θαη χζηεξα, εθζέηνληαο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην κέιινλ ηεο 

(Αλαηνιηθήο) Θξάθεο, γξάθεη φηη «ε Θξάθε δελ είλαη Μηθξαζία… είλαη ε επεηξσηηθή 

Διιάο». Δδψ, δηαθξίλεηαη ίζσο κία πεπνίζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη άιιεο 

δηαζηάζεηο αξγφηεξα, φηη δειαδή νη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο δελ 

εμηζψλνληαη κε ηνπο Διιαδίηεο.  

Γ. ΡΗΕΟΠΑΣΖ 

Ο Ρηδνζπάζηεο ηνπ επηεκβξίνπ αζρνιείηαη θαη απηφο κε ην πξνζθπγηθφ θαζεκεξηλά, 

αιιά ζε άιιν χθνο. Οη πεξηγξαθέο ηνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο
38

 δελ έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά, ίζα-ίζα θαηεγνξεί ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ επεθηαηηθή 

ηνπο πνιηηηθή θαη ελδηαθέξεηαη, θαηά δήισζή ηνπ, κφλν γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο 

ζηνπο ιανχο. Αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έμνδν ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ιφγσ ηνπ δηάρπηνπ θφβνπ θαη ηεο λεπξηθφηεηαο
39

, γηα ηα πξνβιήκαηα 

ησλ πξνζθχγσλ («ζχκαηα ηεο βεληδεινγνπλαξηθήο πνιηηηθήο» θαη «ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ησλ 

Διιήλσλ αζηψλ» 
40

) θαη δίλεη παξάιιεια πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ 

                                                 
29

 Η Καζεκεξηλή, 6 θαη 8/9/1922, ζ. 2. 
30

 Η Καζεκεξηλή, 5 θαη 6/9/1922, ζ. 2. 
31

 Σν ίδην, 8/9/1922, ζ. 2. 
32

 Σν ίδην,9/9/1922, ζ. 2. 
33

 Σν ίδην, 8/9/1922, ζ. 2. 
34

 Σν ίδην, 22/9/1922, ζ. 1. 
35

 Σν ίδην, 4/9/1922 ζ.1. 
36

 Σν ίδην, 5/9/1922, ζ. 1. 
37

 Σν ίδην, 15/10/1922, ζ. 3. 
38

 Ρηδνζπάζηεο, 1, 2 θαη 4/9/1922, ζ. 1. 
39

 Σν ίδην, 10 θαη 30/9/1922, ζ. 2. 
40

 Σν ίδην, 25/9/1922, ζ. 1. 
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Διιάδα
41

. Άιια άξζξα αθνξνχλ ζηελ εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή νξθαλψλ απφ 

νηθνγέλεηεο, ηελ θαηαλνκή πξνζθχγσλ ζηηο επαξρίεο
42

, ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ππεξεζίαο 

πεξηζάιςεσο Πεηξαηψο 
43

, ηα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζε επηηαγκέλα νηθήκαηα
44

 ηνπο εξάλνπο ησλ Διιήλσλ ηεο Ακεξηθήο
45

, ηελ 

αγγιηθή βνήζεηα
46

, ηελ αλάιεςε ηεο κέξηκλαο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ ακεξηθαληθή θαη 

αγγιηθή παξνηθία ηεο Αζήλαο
47

 θαη ην έξγν ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Δξπζξνχ ηαπξνχ
48

.  

Ο Ρηδνζπάζηεο δελ αληηκεησπίδεη ηνπο πξφζθπγεο κε νίθην φπσο νη άιιεο εθεκεξίδεο θαη 

εηξσλεχεηαη ηε θηιαλζξσπία ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνλίδνληαο φηη απηά πνπ γίλνληαη γηα ηνπο 

πξφζθπγεο δελ είλαη ειεεκνζχλε αιιά εθπιήξσζε ρξένπο
49

. Χο θηινθνκκνπληζηηθή 

εθεκεξίδα πξνηείλεη ηελ επίδεημε «απξνθαηάιεπηεο» πνιηηηθήο εθ κέξνπο ησλ θνκκάησλ, 

ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο αγθπιψζεηο θαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηε νβηεηηθή 

Έλσζε πνπ είλαη ε κφλε ζαλίδα ζσηεξίαο. Έηζη κφλν ζα ζσζνχλ νη κεηνλφηεηεο πνπ 

παξέκεηλαλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ δπγφ ηεο 

Δπξψπεο
50

. 

Σα πξσηνζέιηδα ηνπ Ρηδνζπάζηε αθνινπζνχλ κηα νκνηφκνξθε γξακκή πνπ εθθξάδεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζέζε κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη ρσξίο ηελ παξάζεζε θεηκέλσλ ειαθξνχ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζηηο άιιεο δχν εθεκεξίδεο. 

                                                 
41

 Σν ίδην, 17/9/1922, ζ. 2. 
42

 Σν ίδην, 3/9/1922, ζ. 2. 
43

 Σν ίδην, 20/9/1922, ζ. 2. 
44

 Ρηδνζπάζηεο, 27/9/1922, ζ. 2. 
45

 Σν ίδην, 22/9/1922, ζ. 2. 
46

 Σν ίδην, 14/9/1922, ζ. 2. 
47

 Σν ίδην, 17/9/1922, ζ. 2. 
48

 Σν ίδην, 10/9/1922, ζ. 2. 
49

 Σν ίδην, 16/9/1922, ζ. 1. 
50

 Σν ίδην, 4, 11 θαη 13/9/1922, ζ. 1. 
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2.4. ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ 

 

ηα κέζα ηνπ επηεκβξίνπ αξρίδεη λα απαζρνιεί ηα πξσηνζέιηδα ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα, 

ε ιεγφκελε «Δπαλάζηαζε ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ ηφινπ» ησλ ππνζηξαηήγσλ Πιαζηήξα 

θαη Γνλαηά θαη ηνπ πινηάξρνπ Φσθά θαη ε παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά, πνπ επηζθηάδνπλ ηηο 

πξνζθπγηθέο εηδήζεηο, νη νπνίεο ππνβηβάδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο φισλ ησλ 

εθεκεξίδσλ.  

Ζ Καζεκεξηλή είλαη ζεηηθή απέλαληη ζην θίλεκα ζε φια ηεο ηα πξσηνζέδηια
 51

 θαη ην 

βιέπεη λα θαιχπηεη ην ράζκα ηνπ δηραζκνχ. Γεκνζηεχεη φκσο ζε πξσηνζέιηδν ηε 

θσηνγξαθία ηνπ λένπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄ θαη φρη απηή ηνπ Πιαζηήξα ή ηνπ Γνλαηά πνπ 

δεκνζηεχεη ην Διεύζεξνλ Βήκα ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο
52

. Τπάξρεη επίζεο ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ εηξήλε κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη ηεο Σνπξθίαο
53

, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηχρε ηεο Θξάθεο ζην άξζξν «Ζ ππφκλεζηο»
54

. Παξάιιεια, ε αξζξνγξαθία ηεο ζηξέθεηαη 

θαηά ησλ βεληδειηθψλ κεραλνξξαθηψλ θαη ηεο «βεληδειηθήο ζπλνκσζίαο»
55

. 

Σν Δπαλαζηαηηθφ Κίλεκα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην Διεύζεξνλ Βήκα κε ζεηξά 

πξσηνζέιηδσλ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλσλ ζε απηφ θαη ηνλ ηξφπν δηνξγάλσζήο ηνπ
56

. 

Αξρίδνπλ ηψξα νη θαηαγγειίεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, 

φπσο θαίλεηαη ζην πξσηνζέιηδν βαξπζήκαλην άξζξν κε ηίηιν «Ζ Μηθξά Αζία ππήξρε 

ηξφπνο λα ζσζεί αιιά ην θαηαιπζέλ θαζεζηψο αληέδξαζε»
57

. ε απηφ παξαηίζεληαη 

απνζπάζκαηα εγγξάθσλ κε ζπκβνπιέο ηνπ Βεληδέινπ γηα ην πψο έπξεπε λα δξάζνπλ νη 

ειιεληθνί θαη άιινη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο ζε θίλεκα πνπ ζρεδίαδαλ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ ζρεηηθά κε ην νπνίν ηνλ είρε ελεκεξψζεη ν Παηξηάξρεο Μειέηηνο. ην 

ζέκα απηφ αλαθέξεηαη θαη ν ίδηνο ν Παηξηάξρεο Μειέηηνο ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπ αξκνζηή κχξλεο ηεξγηάδε
58

. Ήδε αθνχγνληαη θσλέο 

γηα επάλνδν ηνπ Βεληδέινπ, ψζηε λα ζσζεί ε παηξίδα
59

. 

                                                 
51

 Καζεκεξηλή, 15, 16, 17/9/1922, ζ. 1. 
52

 Διεύζεξνλ Βήκα, 14 θαη 15/9/1922, ζ. 1. 
53

 Καζεκεηλή, 15/9/1922, ζ. 4. 
54

 Σν ίδην, 17/9/1922, ζ. 1. 
55

 Σν ίδην, 11/9/1922, ζ. 1. 
56

 Διεύζεξνλ Βήκα, 14, 15, 20 θαη 21/9, ζ. 1. 
57

 Σν ίδην, 21/9/1922, ζ. 1. 
58

 Σν ίδην, 22/9/1922, ζ. 1. 
59

 Σν ίδην, 14/9/1922, ζ. 3. 
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Ο Ρηδνζπάζηεο αλαθέξεηαη ζην Δπαλαζηαηηθφ Κίλεκα
60

, αιιά παξνηξχλεη ην ιαφ λα κελ 

ελδψζεη ζε απηφ εάλ δελ απνδεηρζεί φηη έρεη ιατθή βάζε
61

. Σν ραξαθηεξίδεη ζαλ κηα 

επίζεζε ηνπ βεληδειηζκνχ, πνπ εθπξνζσπεί ηε κεγαιναζηηθή ηάμε θαηά ηνπ 

«παιαηνθνκκαηηζκνχ ησλ ζπληεξεηηθψλ, κηιηηαξηζηηθψλ, βαζηιφθξνλσλ, θενπδαξρηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηφπνπ». θνπφο θαη ησλ δχν αληηπάισλ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

αγξνηηθήο θαη εξγαηηθήο ηάμεο πνπ πξέπεη, θαηά ηελ εθεκεξίδα, λα ηεζεί ππφ ηελ εγεζία 

ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο
62

. «Ζ Ρσζία είλαη ν θπξηψηεξνο παξάγσλ ηνπ 

Αλαηνιηθνχ», γξάθεη ν Ρηδνζπάζηεο
63

. 

                                                 
60

 Ρηδνζπάζηεο, 14, 15, 16 θαη 17/9/1922. 
61

 Σν ίδην, 16/9/1922. 
62

 Σν ίδην, 15/9/1922, ζ. 1. 
63

 Σν ίδην, 18/9/1922, ζ. 1. 
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2.5. Ζ ΑΝΑΚΧΥΖ ΣΧΝ ΜΟΤΓΑΝΗΧΝ 

 

Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο απνθάζηζαλ λα επέκβνπλ, αθνχ βέβαηα είραλ ζπληειεζηεί νη ζθαγέο 

θαη νη δησγκνί ησλ ρξηζηηαλψλ. ηηο 20 επηεκβξίνπ/3 Οθησβξίνπ ζπλήιζαλ ζηα 

Μνπδαληά, κηα θσκφπνιε ζηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, αληηπξφζσπνη απφ ηε Μ. Βξεηαλία, 

ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία απφ ηε κία πιεπξά, θαη ηελ Σνπξθία απφ ηελ άιιε. Οη φξνη ηεο 

Αλαθσρήο, νη νπνίνη ειήθζεζαλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο Διιάδαο, πξνέβιεπαλ ηελ 

απφδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηελ Σνπξθία, ηελ απνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπξθηθήο δηνίθεζεο εληφο 30 εκεξψλ. Αλήκπνξε λα αληηδξάζεη ε 

Διιάδα, δέρζεθε ηνπο επαρζείο φξνπο ρσξίο πξνζπάζεηα αληηπαξάζεζεο πνπ ζα ηελ 

έθεξλε ζε αληίζεζε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ζα ππέζθαπηε ηελ ίδηα ηελ εζληθή ηεο 

ππφζηαζε
64. ε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα ζα πξφβαιιε αληηξξήζεηο γηα ηελ ζπλζήθε, νη 

ζπκκαρηθνί ζηφινη ζα απέθιεηαλ ηα ιηκάληα ηεο
65

. 

Ζ Διιάδα αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη γηαηί είρε απφιπηε αλάγθε ηεο νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο ησλ πκκάρσλ, κεηά ηελ έιεπζε 700 ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ κέζα ζε ιίγεο 

εκέξεο
66

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ε Διιάδα αληηδξνχζε κε πφιεκν, φπσο πνιινί 

δεηνχζαλ, ζχκθσλα κε φζα γξάθνληαλ ζηηο εθεκεξίδεο, ζα πξνέβαιαλ νη Σνχξθνη 

επίκνλα ηηο δπζζεψξεηεο πνιεκηθέο απαηηήζεηο πνπ είραλ ήδε δηαηππψζεη
67

. Οη ελ ιφγσ 

απαηηήζεηο πεξηειάκβαλαλ παξάδνζε ηνπ κηζνχ ειιεληθνχ ζηφινπ, πνπ ζα άθελε έθζεηα 

ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη απνδεκίσζε 4 δηζ. ρξπζά θξάγθα πνπ ε Διιάδα δελ 

είρε λα δψζεη
68. Οη χκκαρνη, αθφκα θαη ε Μ. Βξεηαλία, αλαγθάζηεθαλ λα ηεξήζνπλ ζέζε 

κεηξηνπαζή, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κηα εηξεληθή δηεπζέηεζε
69

. 

ηελ Αλαθσρή δελ ζπκπεξηειήθζε φξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ 

ή γηα ρνξήγεζε ακλεζηείαο ζε φζνπο παξαδίδνληαλ ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ. Δπίζεο δελ 

δφζεθε θακία εγγχεζε γηα ηνπο ειιεληθνχο, άκαρνπο πιεζπζκνχο πνπ ηα ηνπξθηθά 

ζηξαηεχκαηα είραλ ζπιιάβεη
70

. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη Αλαηνιηθνζξαθηψηεο αθνινχζεζαλ 

                                                 
64

 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Διιεληθή εμωηεξηθή πνιηηηθή 1830-1981, Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», 

Αζήλα 2014, ζ. 167. 
65

 Διεύζεξνλ Βήκα, 22/9/1922, ζ. 3. 
66

 πξίγνο, φ.π., ζ. 40. 
67

 Σν ίδην. 
68

 Σν ίδην. 
69

 βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 167. 
70

 πξίγνο, φ.π., ζ. 38. 
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παληθφβιεηνη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαηά ηελ εθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
71

. Σν 

δηαβάδνπκε άιισζηε θαη ζην Διεύζεξνλ Βήκα ζε κνλφζηειν κε ηίηιν «Αζξφα θπγή ησλ 

Διιήλσλ ηεο Θξάθεο»
72

. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ, μεθίλεζε ζηε Λσδάλε ζπλδηάζθεςε γηα 

ηελ εηξήλε
73

, ε νπνία ζα εθθηλείην κέζα ζην πιαίζην ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ ηνπ ζέκαηνο ηεο Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ, φπσο απηά ηέζεθαλ ζηα 

Μνπδαληά
74

. 

                                                 
71

 πξίγνο, φ.π. ζ. 39. 
72

 Διεύζεξνλ Βήκα, 28/9/1922, ζ. 4. 
73

 πξίγνο, φ.π., ζ. 38. 
74

 Σν ίδην, ζ. 39. 
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2.6. Ζ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 

 

Α. ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ 

Ήδε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ γίλεηαη κλεία ζην Διεύζεξνλ Βήκα ησλ θφβσλ ησλ 

πκκάρσλ γηα ηελ ηχρε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, νη νπνίνη ζέινπλ λα κείλεη ειιεληθή
75

. Ζ 

αξζξνγξαθία ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο γηα πηζαλή απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

αληαλαθιά ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη θπξίσο ησλ ζηξαηησηηθψλ. 

ε πξσηνζέιηδν άξζξν κε ηίηιν «Τπέξ βσκψλ θαη εζηηψλ», ν ππνζηξάηεγνο Θ. Πάγθαινο 

γξάθεη φηη «αλ δελ ζψζσκελ ηελ Θξάθελ ζήκεξνλ ζα απνιέζσκελ αχξην ηελ Μαθεδνλίαλ, 

ηελ Καβάιαλ θαη ηελ Θεζζαινλίθελ»
76

. 

Σειηθά νη χκκαρνη, γηα ιφγνπο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ, απνδέρζεθαλ ηελ ηνπξθηθή 

θπξηαξρία επί ηεο Θξάθεο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ
77

, ελψ ε Αγγιία 

ζπκθψλεζε γηα ηελ εθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
78

. Ο Θ. Πάγθαινο γξάθεη ζε 

έληνλν πξσηνζέιηδν άξζξν: «Δάλ ράλσκελ ηελ Θξάθελ, ηελ ράλνκελ δηφηη ΓΔΝ 

ΘΔΛΟΜΔΝ ΝΑ ΣΖΝ ΚΡΑΣΖΧΜΔΝ»
79

. ην ίδην θχιιν ν πληαγκαηάξρεο Η. 

Καινγεξάο πξνηξέπεη ζην άξζξν ηνπ «Να θαηαξηήζσκελ ζηξαηφλ» λα πνιεκήζεη ε 

Διιάδα γηα ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη λα κείλνπλ «καθξάλ νη ιηπφςπρνη θαη κε 

πηζηεχνληεο εηο ηελ δχλακηλ, ελ εγθιείνκελ ελ ηαηο ζπιάγρλαηο εκψλ»
80

. 

Οη ζξάθεο αληηπξφζσπνη, εμάιινπ, απεπζχλνπλ καθξνζθειή έθθιεζε πξνο ηνλ αγγιηθφ 

Σχπν λα κελ επηηξέςνπλ νη χκκαρνη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο
81

. Απηή ηε ζηάζε 

ηεξεί θαη ν ππνζηξάηεγνο Πιαζηήξαο, φηαλ δηαβεβαηεί ηνλ ζξαθηθφ ιαφ φηη «Ζ Θξάθε δελ 

ζα δνθηκάζε δνπιείαλ»
82

. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο 

εδήισζαλ ζηε ζπκκαρηθή επηηξνπή φηη πξνηηκνχλ λα παξακείλνπλ ππφ ηελ ειιεληθή 

δηνίθεζε παξά λα ππαρζνχλ ζηελ θεκαιηθή
83

. 

ε πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο κε ηίηιν «Ζ Καηαδίθε ηεο Θξάθεο» ηνπ 

Γεξάζηκνπ Λχρλνπ απνδίδεηαη ε απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηελ θσλζηαληηληθή 

                                                 
75

 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/9/1922, ζ. 1. 
76

 Σν ίδην, 8/9/1922, ζ. 1. 
77

 Σν ίδην, 11/9/1922, ζ. 1. 
78

 Σν ίδην, 21/9/1922, ζ. 1. 
79

 Σν ίδην, 26/9/1922 ζ. 1. 
80

 Σν ίδην. 
81

 Σν ίδην, ζ. 4. 
82

 Σν ίδην. 
83

 Σν ίδην, 28/9/1922, ζ. 4.  
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πνιηηηθή θαη εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε Γπηηθή Θξάθε πνπ θηλδπλεχεη ε Διιάδα λα ράζεη 

θαζψο είλαη «αθξνχξεηε»
84

. 

Άιιεο εηδήζεηο αλαθέξνπλ φηη κεξηθνί Αλαηνιηθνζξαθηψηεο επέζηξεςαλ ζηνλ πξψελ ηφπν 

ηνπο γηα λα καδέςνπλ ζηηεξά θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζπκπινθέο κε ηνπο Σνχξθνπο θαη φηη 

έμη Σνχξθνη ζπλειήθζεζαλ γηα θινπή δεκεηξηαθψλ αλεθφλησλ ζε ρξηζηηαλνχο
85

. 

Αθνινχζεζαλ ιεειαζίεο ζε ρσξηά ηεο πεξηθέξεηαο αξάληα Δθθιεζηψλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο θαη δνινθνλίεο Διιήλσλ. Δλ ησ κεηαμχ δηαξπάδνπλ νη Βνχιγαξνη ηηο 

εγθαηαιεθζείζεο ειιεληθέο νηθίεο. Οη ηειεπηαίνη δνινθφλεζαλ Έιιελεο ρσξνθχιαθεο 

ζηηο αξάληα Δθθιεζηέο
86

. 

Ζ παξαρψξεζε ηεο Θξάθεο ζηελ Σνπξθία έγηλε γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πκκάρσλ πνπ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο θαηνρήο ησλ ηελψλ
87

. Ζ Αλαηνιηθή 

Θξάθε ζα κπνξνχζε λα είρε θξαηεζεί, γηαηί είρε αμηφκαρν ζηξαηφ
88

, φπσο άιισζηε 

δείρλνπλ θαη ηα πξσηνζέιηδα άξζξα ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο παξαπάλσ, αιιά δελ ην 

ζέιεζε ν Βεληδέινο γηα λα κε θέξεη ζε ζχγθξνπζε ηε Μ. Βξεηαλία κε ηελ Σνπξθία
89. 

Β. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΗ ΡΗΕΟΠΑΣΖ 

Ο Ρηδνζπάζηεο γξάθεη ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Οη Τπαίηηνη» φηη ε απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο «απεζβφισζε» θαη ηνπο πην απαηζηφδνμνπο θαη «θαηέπιεμε» ηνπο πιένλ 

αηζηφδνμνπο. Ο ιαφο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηνπο ππαίηηνπο απηήο ηεο ζπκθνξάο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη θαη ζηα δχν αζηηθά πνιηηηθά ζηξαηφπεδα
90

. 

Ζ Καζεκεξηλή εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
91

, 

ηελ πηθξία ηεο γηα ηελ αλαθσρή ζηα Μνπδαληά θαη ηελ νξγή ηεο γηα ηνπο πκκάρνπο πνπ 

κφλν ηα ζπκθέξνληά ηνπο θνηηνχλ
92

. Πξνηξέπεη ζην άξζξν «Ζ Δθηέιεζε» λα αθνινπζήζεη 

ε Δπαλάζηαζε ηηο παξαηλέζεηο ηνπ ππνζηξάηεγνπ Θ. Πάγθαινπ θαη λα δηεθδηθήζεη ηε 

Θξάθε ζηξαηησηηθά
93

. ην άξζξν ηεο «Σα Σείρε»
94

 γξάθεη φηη ηα ράξηηλα ηείρε ησλ 

πλζεθψλ ζρίδνληαη κε ηε ιφγρε πξηλ ή κεηά ηνλ πφιεκν
95

. 

                                                 
84

 Διεύζεξνλ Βήκα, 22/9/1922, ζ. 1. 
85

 Σν ίδην, 26/10/1922, ζ.4. 
86

 Σν ίδην, 31/10/1922, ζ. 2. 
87

 πξίγνο, φ.π., ζ. 39. 
88

 Σν ίδην. 
89

 Σν ίδην. 
90

 Ρηδνζπάζηεο, 23/9/1922, ζ. 1. 
91

 Καζεκεξηλή, 2 θαη 14/10/1922. 
92

 Σν ίδην, 26/9/1922, ζ. 1. 
93

 Καζεκεξηλή, 27/9/1922, ζ. 1. 
94

 Σν ίδην, 28/9/1922, ζ. 1. 
95

 Σν ίδην. 
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Καηεγνξίεο γηα ηελ απψιεηα ηεο Θξάθεο εθηνμεχνληαη ζην άξζξν «Ο Απηφθιεηνο» θαηά 

ηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε  αλ θαη δελ είλαη κέινο 

ηεο
96

. ε άιιν άξζξν κε ηίηιν «Ζ Δθηέιεζηο»
97

, ηζρπξίδεηαη ε Καζεκεξηλή φηη δελ 

αληέδξαζε ε Διιάδα ζηελ απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο φπσο ζα έπξεπε, δηφηη 

αλεθχεζαλ «πνιιά πξνζθφκκαηα πνπ σθείινλην εηο απαηειάο πξνζπαζείαο ηνπ 

ηδηνηεινχο βεληδειηζκνχ»
98

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηνλ Βεληδέιν δελ ηνλ απνθαιεί ε 

Καζεκεξηλή κε ην φλνκά ηνπ αιιά σο ηνλ «θχξην ελ ηε μέλε αληηπξφζσπνλ» ή κε άιινπο 

παξφκνηνπο ραξαθηεξηζκνχο
99

. 

                                                 
96

 Η Καζεκεξηλή, 30/9/1922, ζ. 1. 
97

 Σν ίδην, 27/9/1922, ζ. 1. 
98

 Σν ίδην. 
99

 Σν ίδην, 22/9/1992, ζ. 1. 
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2.7. ΘΔΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΘΡΑΚΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ  

 

Ζ ζέζε ηνπ Βεληδέινπ ζην ζέκα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο αληαλαθιά θαη ηε ζέζε ηνπ ζην 

ζέκα ηεο Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ αξγφηεξα ζηε Γηάζθεςε ηεο 

Λσδάλεο. ε πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο δηαβάδνπκε φηη, ν Βεληδέινο 

«πεηζζείο ηειεησηηθψο πεξί ηνπ αδπλάηνπ ηεο ζσηεξίαο ηεο Θξάθεο αγσλίδεηαη ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΧΣΖΡΗΑΝ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ πξνζπαζψλ ΝΑ ΔΠΗΣΤΥΖ 

ΠΡΟΘΔΜΗΑΝ ψζηε λα δπλεζνχλ νη Υξηζηηαλνί θάηνηθνη λα απνρσξήζνπλ εζχρσο πξνο 

ηελ Γπηηθήλ Θξάθελ θαη ηελ Μαθεδνλίαλ» παίξλνληαο καδί θαη ηελ θηλεηή ηνπο 

πεξηνπζία
100

. Ζ παξάδνζε ηεο Θξάθεο ζα γηλφηαλ πξψηα ζηνπο πκκάρνπο, νη νπνίνη ζα 

ηελ παξέδηδαλ ζηε ζπλέρεηα ζηνπο Σνχξθνπο
101

. ε άιιν, ζχληνκν άξζξν ηεο ίδηαο 

εθεκεξίδαο, δηαβάδνπκε φηη ν Βεληδέινο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Αλαηνιηθνζξαθψλ
102

. 

ε επηζηνιή ηνπ ζηνπο «Times» ηνπ Λνλδίλνπ κε ηίηιν «Γελ ήιζνλ σο ερζξφο», 

πεξηγξάθεη ν Βεληδέινο ηελ ηχρε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα, εάλ παξεδίδνλην θαηεπζείαλ ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε. Θπκίδεη 

επίζεο φηη ε πνιηηηθή ηεο εθδηψμεσο ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε είρε ήδε 

αξρίζεη πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. Με ηε ζπλζήθε ηνπ 1913 κεηαμχ Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο, 

ε δεχηεξε θαηφξζσζε λα πεηχρεη ηε κεηαθίλεζε βνπιγαξηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε, ελψ ηελ άλνημε ηνπ 1914 άξρηζε λα απειαχλεη ηνπο ειιεληθνχο 

πιεζπζκνχο
103. Ζ επηζήκαλζε απηή ηνπ Βεληδέινπ είλαη απφ ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δειψλεηαη ζαθψο ε ηαθηηθή εζλνθάζαξζεο ηεο Σνπξθίαο εηο βάξνο ησλ ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ. 

πλερίδνληαο ζηελ ίδηα επηζηνιή, παξνπζηάδεη ν Βεληδέινο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ζα 

δηέηξεραλ νη 900 ρηιηάδεο Έιιελεο θαη Αξκέληνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαζψο θαη νη 150 

ρηιηάδεο ελαπνκείλαληεο Μηθξαζηάηεο, αλ είρε εγθαηαζηαζεί ε ηνπξθηθή δηνίθεζε ζηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα πξψηε θνξά δηαβάδνπκε ζην Διεύζεξνλ Βήκα ηε ιέμε 

«ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ». Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο εηδνπνίεζε ηνλ ιφξδν Curzon, αξρεγφ ηεο 

                                                 
100

 Διεύζεξνλ Βήκα, 25/9/1922, ζ. 1. 
101

 πξίγνο, φ.π., ζ. 39. 
102

 Διεύζεξνλ Βήκα, 26/9/1922, ζ. 3. 
103

 Σν ίδην, 29/9/1922, ζ. 1. 
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βξεηαληθήο αληηπξνζσπείαο γηα ηε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο θαη ππνπξγφ ησλ Δμσηεξηθψλ, 

φηη ζα πξνζπαζνχζε λα επηηχρεη ην δηθαίσκα ηεο αληαιιαγήο ησλ Διιήλσλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Μαθεδνλίαο
104

. 

                                                 
104

 Διεύζεξνλ Βήκα, 29/9/1922, ζ. 3. 
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2.8. ΣΔΓΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

Α. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 

Ζ ζηέγαζε θαη ε πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ απαζρφιεζε έληνλα ηηο εθεκεξίδεο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
105

 κε αλαθνξέο ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο βαζίιηζζαο θαη ηνπ 

ζηέκκαηνο
106

. Υαξαθηεξηζηηθφ πάλησο είλαη φηη ην ζέκα απηφ θαηαιακβάλεη ηηο 

εζσηεξηθέο ζειίδεο ζε κνλφζηεια, ελψ ζηελ πξψηε ζειίδα ζπρλά εκθαλίδνληαη άξζξα 

ειαθξνχ πεξηερνκέλνπ αληί ηεο ζεκαληηθήο πνιηηηθήο επηθαηξφηεηαο.  

Ήδε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ εθδειψζεθε κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο σο πξνο ηνλ 

ηκαηηζκφ θαη ηε ζηέγαζή ηνπο κε ηελ επίηαμε απνζεθψλ ζην Μνζράην απφ ην ππνπξγείν 

Πεξηζάιςεσο θαη δηελέξγεηα εξάλσλ
107

. Φαίλεηαη σζηφζν πσο ήηαλ ηφζν ηεξάζηηεο νη 

αλάγθεο ηνπο, ψζηε ηα κέηξα άξγεζαλ λα απνδψζνπλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (απφ ηνχδε ΚηΔ), 70 ρηιηάδεο πξφζθπγεο πέζαλαλ ηνλ πξψην 

ρεηκψλα ηεο αθίμεψο ηνπο ζηελ Διιάδα απφ θαθνπρίεο θαη αζηηία
108

. 

ε κηα απφ ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαρσξείηαη ην ζέκα ηεο πεξίζαιςεο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ εθεκεξίδσλ, ζε άξζξν ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο κε 

ηίηιν «Πξφζθπγεο εηο ηνλ Πεηξαηά: Πνχ δηαηηψληαη θαη πνχ δνπλ», πεξηγξάθνληαη κε ηα 

κειαλφηεξα ρξψκαηα νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ε έιιεηςε αθφκα θαη ηνπ ςσκηνχ
109

. 

Τπήξρε φκσο ε ππνςία ζηελ θπβέξλεζε φηη ε βνήζεηα ηδησηψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

πξνο ηνπο πξφζθπγεο κπνξεί λα είρε πνιηηηθφ θίλεηξν θαη ηελ απαγφξεπε
110

. 

Ο Ρηδνζπάζηεο αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ
111

, ζρνιηάδεη φκσο φηη 

νη πξφζθπγεο είλαη «νιφηεια εθηεζεηκέλνη ζην θξχν θαη ηελ αθαζαξζία»
112

. 

                                                 
105

 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/9/1922, ζ. 3, 5/9/1922, ζ. 4, 4/9/1922, ζ. 4 θαη 22/9/1922, ζ. 3.  
106

 Καζεκεξηλή, 5, 6, 8/9/1922, ζ. 2 θαη 9/9/1922. Ρηδνζπάζηεο, φ.π., 10/9/1922, ζ. 2. 
107

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/9/1922, ζ. 4. 
108

 πξίγνο, φ.π., ζ. 98. 
109

 Διεύζεξνλ Βήκα, 13/9/1922, ζ. 1. 
110

 Ο παηέξαο ηεο Πελειφπεο Γέιηα, Δκκαλνπήι Μπελάθεο, έζηεηιε ζηελ θφξε ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ γηα λα ην δηαζέζεη ππέξ ησλ πξνζθχγσλ. ηαλ ε Γέιηα πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ άθημε ησλ 

πξνζθχγσλ ζηνλ Πεηξαηά πήγε λα ηνπο επηζθεθζεί. ηε ζέα φισλ απηψλ ησλ δπζηπρψλ πνπ θψλαδαλ 

«Φσκί! Φσκί!» δήηεζε απφ έλαλ αξηνπνηφ ηεο πεξηνρήο λα ηνπο δηαλείκεη έλα θαξφηζη γεκάην ςσκηά. Ζ 

αζηπλνκία φκσο πνπ επφπηεπε δελ ηεο ην επέηξεςε. ηαλ δήηεζε ηνλ ιφγν απφ ηνλ αξκφδην έιαβε ηελ 

δηζηαθηηθή απάληεζε: «Με ζπγρσξείηε, θπξία Γέιηα, αιιά μέξεηε, ε ζέζε ηεο θπβεξλήζεσο είλαη δχζθνιε, 

δε ζέιεη βεληδειηθή πξνπαγάληα…». ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ απνθαιχθζεθε φηη ζε θαλέλα δελ έδηλαλ 

άδεηα γηα βνήζεηα, νχηε θαλ ζην Ακεξηθαληθφ ΤMCA, ηε γλσζηή ΥΑΝ, πνπ ήζειε λα δηαλείκεη θαζεκεξηλφ 

ζπζζίηην ζηνπο πξφζθπγεο. Αξρείν ηεο Πελειόπεο Γέιηα, φ.π., ζζ. 123-124. 
111

 Ρηδνζπάζηεο, 10/9/1922, ζ. 2. 
112

 Σν ίδην, 25/9/1922, ζ. 2. 
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Β. ΟΚΣΧΒΡΗΟ 

Πξψηηζηε ήηαλ ε έθθιεζε γηα ξνπρηζκφ, μπιεία θαη εκβφιηα, φπσο αλαθνηλψλεη ε 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζθχγσλ ζην Διεύζεξνλ Βήκα
113

. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ζα 

θαηαξηίζεη ππνεπηηξνπέο ζε φινπο ηνπο λνκνχο γηα βνήζεηα ησλ πξνζθχγσλ.  

Ζ ακεξηθαληθή βνήζεηα έρεη πξν πνιινχ παξαζρεζεί γελλαηφδσξα ζηελ Διιάδα, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, γεγνλφο γηα ην νπνίν ε Διιάδα εθθξάδεη ηε βαζεηά ηεο επγλσκνζχλε
114

. 

Απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ άξρηζαλ νη ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο. ηελ ίδηα εθεκεξίδα, δηαβάδνπκε ζρεηηθέο εηδήζεηο: Τπνγξάθεηαη λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα γηα ηελ αλαγθαζηηθή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ δηα ηεο επηηάμεσο αθαηνίθεησλ 

θαη θαηνηθεκέλσλ νηθεκάησλ. Oη δηεπζπληέο ησλ ραξηνπαηθηηθψλ ιεζρψλ πξφηεηλαλ λα 

πξνζθέξνπλ άιια νηθήκαηα, αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηνο, αληί ησλ ιεζρψλ
115

. Tν εζληθφ 

ζπκβνχιην ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ αλαιακβάλεη ηελ πεξίζαιςε αλαμηνπαζνχλησλ 

νηθνγελεηψλ
116

. Σν Γεκνηηθφ Θέαηξν Πεηξαηψο επηηάζζεηαη γηα ζηέγαζε ησλ 

πξνζθχγσλ
117

, ην ίδην θαη νξηζκέλεο κνλέο
118

.  

Παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ν ππνπξγφο Πεξηζάιςεσο Γνμηάδεο γηα ηε ζηέγαζε 

ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία. ε ηνπξθηθά ρσξηά ηεο Μαθεδνλίαο ηε θηινμελία θαη 

δηαηξνθή ησλ πξνζθχγσλ αλέιαβαλ νη αιιφζξεζθνη θάηνηθνη. ε ειιεληθά νη ληφπηνη 

νκφζξεζθνη πιεζπζκνί. Γηεηάρζε επίζεο ε ζχκπηπμε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο 

εμεχξεζε ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζή ηνπο θαη ε εθκεηάιιεπζε θάζε δεκνζίνπ νηθήκαηνο. Οη 

θάηνηθνη ηεο Μαθεδνλίαο θάλεθαλ, ιέεη ν Γνμηάδεο, πνιχ πην θηιφμελνη απφ ηεο Αζήλαο. 

Μεγάιν φκσο πξφβιεκα έρνπλ νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, 

(πξνθαλψο θαηά ηελ εθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο), επηζεκαίλεη ν ίδηνο, νη νπνίνη 

δελ βξίζθνπλ ζηέγε ζηε δηαδξνκή ηνπο
119

. 

Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ ηφζν κεγάινο θαη ηα κέηξα ζε ηφζν αξρηθφ ζηάδην (ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ), ψζηε έκνηαδαλ ζηαγφλα ελ ησ σθεαλψ: έγγξαθν ηεο 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αζελψλ πξνο ην ππνπξγείν Πεξηζάιςεσο εθζέηεη κε ηνπο 

ρεηξφηεξνπο ραξαθηεξηζκνχο ηε «θξηθηή θαηάζηαζηλ» ησλ πξνζθχγσλ απφ απφςεσο 

                                                 
113

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/10/1922, ζ. 3. 
114

 Σν ίδην, ζ. 1. 
115

 Σν ίδην, 7/10/1922, ζ. 4. 
116

 Σν ίδην. 
117

 Σν ίδην, 15/10/1922, ζ. 4. 
118

 Σν ίδην, 31/10/1922, ζ. 4. 
119

 Σν ίδην, 16/10/1922, ζ. 4. 
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πγηεηλήο θαη δεηεί λα ηνπ ππνδεηρζεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα ιάβεη ηα δένληα κέηξα
120

. 

Ζ εθεκεξίδα ζρνιηάδεη επίζεο κε ζπκπφλνηα φηη ζηνλ ζηαζκφ ηεο Οκφλνηαο παξακέλνπλ 

γηα αξθεηέο εκέξεο νηθνγέλεηεο απφξσλ πξνζθχγσλ
121

. 

ηελ Καζεκεξηλή γίλνληαη αλαθνξέο ζηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ιφγσ έιιεηςεο ζηέγαζεο
122

, θαζψο θαη εθθιήζεηο γηα 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ ππέξ ησλ πξνζθχγσλ. Γίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη απφ ηνπο 20 

ρηιηάδεο πξφζθπγεο ζηεγάζηεθαλ νη 16 ρηιηάδεο θαη νη ππφινηπνη δηακέλνπλ ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο. Μηα ζχληνκε είδεζε πεξηγξάθεη ηελ θαηαηγίδα πνπ έπιεμε ηνλ Πεηξαηά ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα. Οη πξφζθπγεο πνπ δηαβηνχλ ζηελ χπαηζξν θαηαβξάρεθαλ θαη 

εηζέβαιαλ ζην Γεκαξρείν, ην νπνίν κεηεηξάπε ζε «επαξρηαθφ ραλίν». Ο ραξαθηεξηζκφο 

είλαη ζίγνπξα κεησηηθφο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη εθθξάδεη έιιεηςε ζπκπφλνηαο πξνο 

απηνχο
123

. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνιχκαλζε ηνπ Πεηξαηά ιφγσ ζπλσζηηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ κε 

πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξνζθχγσλ
124

. Δπίζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο 

ππεξεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο ππφ ηελ νλνκαζία «Γηεχζπλζηο Τπεξεζίαο 

Πξνζθχγσλ Αζελψλ», ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζηα παιηά αλάθηνξα. θνπφο ηεο ζα είλαη 

ε ζηέγαζε θαη ηαηξηθή αξσγή ησλ πξνζθχγσλ, ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βηβιηαξίσλ 

γηα πιεξσκή επηδφκαηνο θαη φ,ηη άιιν αθνξά ηνπο πξφζθπγεο ηεο Αζήλαο
125

. Οη 

αλαγλψζηεο πιεξνθνξνχληαη επίζεο φηη επηηάρζεθαλ ηα ζέαηξα «Οιχκπηα» θαη «Δζληθφ» 

ηεο Αζήλαο
126

.  

ηνλ Ρηδνζπάζηε, παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ εηδήζεηο, πιεξνθνξνχκεζα φηη ην θξάηνο 

είρε θξνληίζεη λα αγνξάζεη ζηηεξά γηα ηνπο πξφζθπγεο, ελψ πεξαηηέξσ βνήζεηα 40 εθ. 

δνιιαξίσλ γηα πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ππνζρέζεθε λα επηηχρεη ν Νάλζελ, Όπαηνο Αξκνζηήο 

ηεο ΚηΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο
127

. ρνιηάδνληαο ηελ είδεζε φηη ζα θαηαθζάζνπλ άιιεο 800 

ρηιηάδεο πξφζθπγεο, γξάθεη ε εθεκεξίδα: «Δθεί πνπ κφλνλ εκείο δελ ρσξνχκελ λα 

δήζσκελ, ήιζνλ θαη ζα έιζσζηλ θαη άιινη»
128

. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζρνιηάδεηαη ζαλ 

                                                 
120

 Διεύζεξνλ Βήκα, 29/10/1922, ζ. 4. 
121

 Σν ίδην, 27/10/1922, ζ. 4. 
122

 Καζεκεξηλή, 1/10/1922, ζ. 3, 2/10/1922, ζ. 3, 15/10/1922, ζ. 3. 
123

 Σν ίδην, 2/10/1922, ζ. 3. 
124

 Σν ίδην, 1/10/1922, ζ. 3. 
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 Σν ίδην, ζ. 3. 
126

 Σν ίδην, 3/10/1922, ζ. 2. 
127

 Ρηδνζπάζηεο, 11/10/1922, ζ. 2. 
128

 Σν ίδην, 24/10/1922, ζ. 2. 



36 
 

λα ήηαλ κηα ειεχζεξε επηινγή ηνπο θαη ζαλ λα κελ έθεξε ε Διιάδα θακκία επζχλε γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο. 

Γ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ 

Οη ζπλζήθεο δηαβηψζεσο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα εμαθνινπζνχλ λα είλαη άζιηεο, 

φπσο γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο. ηε ζηήιε «Διεχζεξνλ Βήκα» ηεο νκψλπκεο εθεκεξίδαο 

δηαβάδνπκε: «πελζεί ε θαξδία καο ζην ζέακα ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ θνηκσκέλσλ εηο πγξάο 

απνζήθαο...». Ζ εμάπισζε επηδεκηψλ απαζρνιεί επίζεο ηε ζηήιε θαη πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία πθππνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο γηα ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. Καηαγξάθνληαη 15.000 

ζάλαηνη απφ θπκαηίσζε εηεζίσο, έλαληη 9.000 πξν ηνπ 1909. Σέινο, παξέρεηαη ε 

πιεξνθνξία φηη ζα παξαζρεζνχλ μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ζρνιεία πνπ ηψξα ζηεγάδνπλ 

πξφζθπγεο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ
129

. 

Ζ ζπξξνή πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ν ππνπξγφο Πεξηζάιςεσο 

ηειεγξαθεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα κε θεχγνπλ άιινη γηα Αζήλα, Κξήηε θαη Βφιν. Οη 

πινίαξρνη παξαβάηεο ζα δηψθνληαη. Οξίδεη ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ηα 

Δπηάλεζα
130

. 

Δλδεηθηηθά ζηαρπνινγνχληαη κεξηθέο εηδήζεηο θαη αλαθνξέο ζε θξαηηθά κέηξα γηα ηελ 

πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ: Θα εηζαρζεί πξφζζεηε θνξνινγία ζε θάζε ηφλν εηζαγνκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ην ζρεηηθφ εηζφδεκα ζα δηαηίζεηαη γηα ηνπο πξφζθπγεο. Με αίηεκα ηνπ 

ππνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο ζα απνζηείιεη ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ 500 ρηιηάδεο νθάδεο 

ρφξηνπ γηα ηα θηήλε ησλ πξνζθχγσλ Θξάθεο πνπ κεηνίθεζαλ ζηε Μαθεδνλία. 

Κνηλνπνηείηαη ε έθδνζε δαλείνπ 2 εθ. δξαρκψλ απφ ην Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη 

ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ, ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελνπ κε ην ίδην 

πνζφ
131

. 

Ζ θαηάζρεζε ησλ ρξεκάησλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε κχξλε θαζψο θαη άιισλ 

ηδξπκάησλ, παξφηη απνηειεί ζπγθινληζηηθή είδεζε, πεξλά ζηελ 4ε ζειίδα ζε έλα ζχληνκν 

κνλφζηειν
132

. 
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 Διεύζεξνλ Βήκα, 19/11/1922, ζ. 3. 
130

 Σν ίδην, 14/11/1922, ζ. 4. 
131

 Σν ίδην, 10/11/1922, ζ. 4. 
132

 Σν ίδην, 15/11/1922, ζ. 4.  
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Γεκνζηεχνληαη αλαθνηλψζεηο κε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, π.ρ. γηα ηελ απνζηνιή 5 ρηιηάδσλ 

νξθαλψλ ηνπ Πφληνπ ζηελ Αηδεςφ θαη 5 ρηιηάδσλ ζην Λνπηξάθη, ή φηη ε απνθνκηδή 

λεθξψλ πξνζθχγσλ ζα γίλεηαη εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ, θαζψο θαη εηδνπνηήζεηο γηα 

εηζαγσγή ελδηαθεξφκελσλ πξνζθπγφπαηδσλ σο λαπηφπαηδεο ζηε Ναπηηθή ρνιή Πφξνπ
133

 

ή γηα απνζηνιή αιεχξσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο, νη νπνίεο θαηνλνκάδνληαη
134

.  

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ  

Πνιιά παξάπνλα γξάθνληαη ζηελ Καζεκεξηλή γηα ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ πνιηηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ηηο ειιείςεηο ζε ηξφθηκα, θπξίσο ζίηνπ, ζε άξζξα 

φπσο «Σν πλάιιαγκα»
135

 θαη «Σν ςσκί»
136

. Δπίζεο ε αηζρξνθέξδεηα παξνπζηάδεηαη ζαλ 

έλα αθφκα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Σα άξζξα γηα ηνπο πξφζθπγεο αλαθέξνληαη ζηνλ θίλδπλν εμάπισζεο ινηκσδψλ λφζσλ 

ιφγσ ηνπ ζπλσζηηζκνχ ηνπο ζηα αζηηθά θέληξα θαη πξνηείλεηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζηελ 

επαξρία, ζηα ζχληνκα ζρφιηα «Κίλδπλνο» θαη «Δμπγίαλζε»
137

. Αλαθνξέο επίζεο γίλνληαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή ζηέγαζή ηνπο ζην άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζηέγαζηο»
138

, αξθεί λα κε γίλεη 

πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κέηξνπ (ελλνεί απφ ηνπο βεληδειηθνχο). 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα εκθαλίδεηαη κηα ζεκαηνινγία γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ ινγηθά 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε πιήζνπο αλαθνξψλ ζηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο. ε απηή δηαθξίλεηαη θαη κηα πην επηζεηηθή ζηάζε απφ κέξνπο ηεο 

εθεκεξίδαο. Γχν ελδεηθηηθά άξζξα ηηηινθνξνχληαη «Να εξγαζζνχλ», φπνπ δεηείηαη απφ 

ηνπο πξφζθπγεο λα αλαδεηήζνπλ πην ελεξγά εξγαζία («αο θηλεζνχλ θαη απηνί νιίγνλ εηο 

εξγαζίαο»
139

) ή «λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζηελ επαξρία»
140

. Γηαθξηηηθά ηνπο ζηηγκαηίδεη 

σο θαηαρξαζηέο ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο ζην ζρφιην «Δπηδφκαηα θαη επηδφκαηα»
141

 θαη 

παξαπνλείηαη γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζηνπο πξφζθπγεο ελψ ππάξρεη θαζπζηέξεζε 

πιεξσκψλ ζηνπο ζηξαηησηηθνχο. Θεσξεί σο βαζηθνχο ζπκβάιινληεο ζηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ππεξηίκεζε ηνπο πξφζθπγεο, αλ θαη ζην αθφινπζν ζρφιην ηνπ ίδηνπ θχιινπ κε ηίηιν 

«Πνίνη πηαίνπλ» θαηεγνξείηαη ην θξάηνο γηα ηελ θαηάζηαζε απηή
142

. 
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 Καζεκεξηλή, 22/11/1922, ζ. 3. 
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 Σν ίδην, 27/11/1922, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, 24/11/1922, ζζ. 1, 4. 
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 Σν ίδην, 11/11/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 7/11/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 25/11/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 28/11/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 7/11/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 7 θαη 9/11/1922, ζ. 1. 
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ΡΗΕΟΠΑΣΖ  

Χο ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο επνρήο αλαδεηθλχεηαη ε επηζηηηζηηθή αλάγθε ηνπ ιανχ. ην 

ζρφιην «Σν ςσκί ηνπ ιανχ», αλαθέξεηαη φηη νη άλζξσπνη πνδνπαηνχληαη γηα ιίγν ςσκί
143

. 

Ζ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ απαζρνιεί έληνλα ηελ εθεκεξίδα
144

 θαζψο θαη ε ζηέγαζή 

ηνπο. Πξνηείλεη δε λα γίλεη επίηαμε θαη ζηηο βίιεο ησλ λεφπινπησλ θαη φρη κφλν ζηα ζπίηηα 

ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο
145

. 

 

Γ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηξέθεηαη ηψξα ζηε δηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ζηε δεκηνπξγία Αλσηάηεο Γηνίθεζεο Πξνζθχγσλ ζην ππνπξγείν 

Πεξηζάιςεσο
146

.  

ην άξζξν ηνπ Κιεηζζέλε Φηιάξεηνπ ζηε ζηήιε «Διεχζεξαη Γλψκαη» ηεο ίδηαο 

εθεκεξίδαο
147

, πξνηείλεηαη λα κειεηήζνπλ ηα ππνπξγεία Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο 

θαη πγθνηλσληψλ ζρέδην γηα ηε κφληκε εγθαηάζηαζε θαη δεκηνπξγία παξαγσγηθήο 

εξγαζίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ν παξαζηηηζκφο (κεηαπξάηεο ή 

κηθξνπσιεηέο). Τπάξρεη ρψξνο, γηαηί ε Διιάδα δελ έρεη βηνκεραλία θαη είλαη 

αξαηνθαηνηθεκέλε. Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρνπλ άλδξεο πξφζθπγεο 18-45 εηψλ, 

γξάθεη. Αξρίδεη λα ζπδεηείηαη πιένλ ε κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα.  

Άιιε πιεξνθνξία είλαη φηη ηδξχνληαη δχν πθππνπξγεία ζην ππνπξγείν Πεξηζάιςεσο, 

θαζψο θαη φηη δηαθφπηεηαη ην πξνζθπγηθφ επίδνκα απφ ην λέν έηνο, δηφηη έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ζε εξγαζίεο
148

. 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1922 ε εθεκεξίδα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ κε ηηο δηεξγαζίεο 

ζηε Γηάζθεςε ηεο Λσδάλεο, κε ηα ζρεηηθά θείκελα λα εκθαλίδνληαη ζρεδφλ ζε θάζε 

πξσηνζέιηδν. Δπίζεο, παξαηεξείηαη έληνλε αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά, ηα 
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 Ρηδνζπάζηεο, 6/11/1922, ζ. 2. 
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 Ρηδνζπάζηεο, 25/11/1922, ζ. 2. 
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 Σν ίδην, 16/11/1922, ζ. 2, 19/11/1922, ζ. 2 θαη 25/11/1922, ζ. 2. 
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 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/12/1922, ζ. 4. 
147

 Σν ίδην, 7/12/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 12/12/1922, ζ. 4. 
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νπνία επεξεάδνπλ θαη ηνπο πξφζθπγεο, ηηο ειιείςεηο
149

 θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
150

. 

Σν ζέκα ησλ πξνζθχγσλ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε ειάρηζηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε. ε έλα απφ απηά δεηείηαη απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ ζηεγάδνληαη 

ζηελ νδφ ηαδίνπ λα κε ρχλνπλ ιήκκαηα ζηνλ δξφκν γηαηί βιάπηνπλ ηελ πγεία θαη ηελ 

εππξέπεηα ησλ ινηπψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
151

. Ζ Καζεκεξηλή αληηκεησπίδεη ππεξνπηηθά 

ην δήηεκα ησλ πξνζθχγσλ γηαηί ηελ απαζρνιεί ε εππξέπεηα θαη φρη ε ιχζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.  

Κάλεη επίζεο ε εθεκεξίδα αλαθνξά ζηε δηεπζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζηε 

δπηηθή Θξάθε
152

 θαη ζηε δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο ηνπ Κνγθξέζνπ
153

. 
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 Καζεκεξηλή, 27/12/1922, ζ. 1. 
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 Σν ίδην, 10/12/1922, ζ. 3. 
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 Καζεκεξηλή, 15/12/1922, ζ. 1. 
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2.9. ΓΗΔΘΝΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Α. ΝΑΝΔΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ ΔΘΝΧΝ 

 

Ο Ννξβεγφο Φξίληγηνθ Νάλζελ ππήξμε ν άλζξσπνο πνπ έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηεπζέηεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο απφ ηε ζέζε ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή ηεο ΚηΔ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο
154

. Τπφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ν Νάλζελ βνήζεζε απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πξφζθπγεο, γηαηί επαηζζεηνπνίεζε ηε δηεζλή γλψκε γηα ηηο ηεξάζηηεο αλάγθεο ηνπο θαη 

πξνθάιεζε ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε πνιιψλ μέλσλ θνξέσλ θαη ηδησηψλ.  

Πεξηγξάθνληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ζε αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ 

ΚηΔ, ν Νάλζελ γξάθεη φηη νη πξφζθπγεο θνξνχζαλ αθφκε ηα θαινθαηξηλά ξνχρα κε ηα 

νπνία έθπγαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηφληδε πφζν απαξαίηεηα είλαη ηα ξνχρα θαη νη θνπβέξηεο 

ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζην ςχρνο ηνπ ρεηκψλα, θαζψο θαη ε ζηέγε, δεδνκέλνπ φηη πνιινί 

δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ ρξήκαηα. Άιιε κάζηηγα ήηαλ νη επηδεκίεο, φπσο ε επινγηά, ν 

ηχθνο θαη ε ρνιέξα, θαζψο θαη ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηα ζηξαηφπεδα ησλ πξνζθχγσλ
155

. 

Καηά ηνλ πξψην ρεηκψλα ηεο θαηαθπγήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απηφλ ηνπ 1923, 

αληηκεηψπηζαλ νη πξφζθπγεο ηα ρεηξφηεξα πξνβιήκαηα, θαζψο δνχζαλ ζηελ χπαηζξν 

ρσξίο ηα ζηνηρεηψδε. Απηέο ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θιήζεθε λα αλαθνπθίζεη ν Νάλζελ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεληρξή βνήζεηα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ θαη 

ηηο δηεζλείο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, θπξίσο ηηο ακεξηθαληθέο. Οξγάλσζε ζηξαηφπεδα 

πξνζθχγσλ, ζπζζίηηα, λνζνθνκεία θαη θηλεηέο κνλάδεο πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ηχθνπ πνπ είρε ελζθήςεη αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηεο ΚηΔ, 

πέζαλαλ απφ πείλα θαη ςχρνο 70.000 πξφζθπγεο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922 έσο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1923.  

Βαζηθφ ηνπ κέιεκα ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζε 

πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα απηνζπληεξνχληαη. Γηα ηελ φιε ηνπ 

πξνζθνξά ζηνπο πξφζθπγεο ηηκήζεθε ην 1922 κε ην Νφκπει γηα ηελ εηξήλε. Ζ θίλεζή ηνπ 

λα δσξίζεη φιν ην πνζφ ηνπ Νφκπει πνπ ηνπ δφζεθε γηα ηε βνήζεηα ησλ πξνζθχγσλ ηεο 
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 Υαξάιακπνο Η.Φσκηάδεο, Ο Φξίληγηνθ Νάλζελ θαη ην ειιεληθό πξνζθπγηθό πξόβιεκα 1922-1924, Κέληξν 

Πξνάζπηζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Αζήλα 2011, ζ. 17. 
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 Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 360. 
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Ρσζίαο, Διιάδαο θαη Αξκελίαο δείρλεη ην κέγεζνο ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο κεγαινςπρίαο 

ηνπ
156

. 

Β. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

 

Παξάιιεια κε ηε βνήζεηα ηεο ΚηΔ, απνθαζηζηηθή γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο πξνζθπγηθήο 

θξίζεο ήηαλ ε βνήζεηα ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ θαη ηεο ακεξηθαληθήο θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο Near East Relief. Απφ ηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ νη Ακεξηθαλνί έδεημαλ έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο: Ο Όπαηνο Αξκνζηήο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Admiral Bristol ηφληζε ηελ απφιπηε αλάγθε γηα βνήζεηα ησλ 

300.000 πξνζθχγσλ ζηε κχξλε θαη αιινχ, νη νπνίνη επξίζθνλην ζε απφιπηε έλδεηα θαη 

κεζνιάβεζε γηα ηελ ίδξπζε ζηε κχξλε ηεο Disaster Relief Committee
157

. 

Ακέζσο ν Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο θαη ε θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε Near East 

Relief δηέζεζαλ $25.000 γηα ηνπο πξφζθπγεο. ηελ απξνζπκία ηεο Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη 

Ηηαιίαο, κεηά ην θάιεζκα ηνπ Bristol λα ζπλεηζθέξνπλ, νη ακεξηθαληθέο νξγαλψζεηο 

απνθάζηζαλ λα δξάζνπλ κφλεο ηνπο. Ο πξφεδξνο Harding ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1922 

αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ηνπ Near East Emergency Fund εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο 

πξφζθπγεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ηεο Near East Relief 

Committee θαη ηεο Disaster Relief Committee εμππεξεηήζεθε ζηε κχξλε ε αλάγθε ησλ 

πξνζθχγσλ γηα ηξνθή, θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Διιάδα. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1922 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923 ν Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο θαη ε Near East Relief 

Organization δηέζεζαλ γηα ηνπο πξφζθπγεο $2.605.696.09.
158

. 

ηε ζπλέρεηα ε νξγάλσζε Near East Relief αλέιαβε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα νξθαλά ηεο 

Μηθξάο Αζίαο, ελψ ν Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο ηνπο πξφζθπγεο ηεο Διιάδαο. Απφ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1923 παξείρε θαγεηφ γηα 533.000 πξφζθπγεο θαζεκεξηλά, εκβνιίαζε 

291.000 γηα ηχθν θαη ρνιέξα, επηπιένλ ηεο παξνρήο ζε απηνχο ηκαηηζκνχ θαη άιισλ 

εηδψλ. Υσξίο ηε βνήζεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζα ήηαλ αδχλαην λα 

αληαπεμέιζεη κφλε ηεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην ηηηάλην έξγν ηεο πεξίζαιςεο ησλ 

πξνζθχγσλ
159

. 

                                                 
156

 πξίγνο, φ.π., ζ. 65. 
157
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2.10. ΔΗΓΖΔΗ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΓΗΑ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΛΛΖ 

ΞΔΝΖ ΒΟΖΘΔΗΑ  

 

Απφ ην Διεύζεξνλ Βήκα ζηαρπνινγνχληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο εηδήζεηο γηα ηελ 

ακεξηθαληθή θαη άιιε μέλε βνήζεηα πξνο ηνπο πξφζθπγεο: Καηέθζαζαλ 2.500 ηφλνη 

άιεπξα απφ δσξεά ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ελψ ζα αθνινπζήζεη θαη άιιν 

θνξηίν κε άιιν πινίν
160

. Μεηέβε ζηε Μεξζίλα ν ακεξηθαλφο εθπξφζσπνο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Γηαζψζεσο ησλ Πξνζθχγσλ Μηθξάο Αζίαο, Σδέληλγθ, γηα λα 

δηαπηζηψζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εθεί πξνζθχγσλ
161

. Αληηπξφζσπνη ηεο ΚηΔ κεηέβεζαλ 

ζηε Μαθεδνλία γηα λα δνπλ ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ
162

. Καηά πιεξνθνξία ηνπ 

ππνπξγνχ Πεξηζάιςεσο Γνμηάδε, ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο Πεηξαηψο ακεξηθαληθά είδε 

αμίαο 100 εθ. δξαρκψλ
163

. 
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 Διεύζεξνλ Βήκα, 25/10/1922, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, 3/11/1922, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, 9/11/1922, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, 1/12/1922, ζ. 4. 
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2.11. ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΖ NEAR EAST RELIEF ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

Ζ κεγαιχηεξε ακεξηθαληθή θηιαλζξσπηθή θαη αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε «Near East 

Relief» απνθάζηζε λα ηδξχζεη θέληξα εθνδηαζκνχ θαη επηζηηηζκνχ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο. Απφ ηελ Κσλ/πνιε ζα κεηαθεξζνχλ ηα θεληξηθά γξαθεία ζηελ Αζήλα κε φια 

ηνπο ηα ππάξρνληα.
164

. 

Ζ νξγάλσζε απηή έιαβε κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ είραλ κείλεη ζηε πξία θαη ηελ 

Παιαηζηίλε, γχξσ ζηνπο 11.000 Πνληίνπο, ηνπο νπνίνπο εγθαηέζηεζε ζε ιαηνκεία 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα απφ ηελ ίδηα. Οη πξφζθπγεο απηνί, καδί κε 3.000 πεξίπνπ 

άιινπο πνπ αλακέλνληαη απφ ην Βαθνχκ, πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε 

Ακεξηθή αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπο
165

. 

Άιιε κέξηκλα ηεο νξγάλσζεο είλαη νη Έιιελεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ακςνχληα 

θαη ηελ Σξαπεδνχληα θαη θηλδπλεχνπλ λα εθηνπηζζνχλ απφ ηνπο θεκαιηθνχο εάλ δελ 

θχγνπλ ζχληνκα
166

. Δπίζεο ε παξαγγειία 100 λνζνθνκεηαθψλ ζθελψλ θαη 1000 απιψλ νη 

νπνίεο, καδί κε άιιεο 400 πξνυπάξρνπζεο, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Μαθξφλεζν, φπνπ έρεη 

ηδξπζεί ινηκνθαζαξηήξην γηα απνιχκαλζε ησλ λεναθηρζέλησλ πξνζθχγσλ
167

. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ππήξμε γηα ηα νξθαλά πξνζθπγφπνπια ειιεληθήο θαη αξκεληθήο 

θαηαγσγήο. Σν Near East Organization δηέζσζε 65.000 παηδηά πνπ βξήθε ζηελ Αλαηνιή, 

άιια ζε ραξάδξεο θαη άιια ζηνπο δξφκνπο λα πεξηθέξνληαη ξαθέλδπηα θαη πεηλαζκέλα. 

Απφ απηά ηα 23.000 κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα ζε λνζνθνκεία, θαη άιια ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηε Βεξπηφ, ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζηε Ναδαξέη.
168

. 

Μηα άιιε είδεζε αθνξά ηελ επίζθεςε ηνπ ηαηξηθνχ αληηπξνζψπνπ ηεο νξγαλψζεσο 

έληνπ ζηα Δπηάλεζα γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ηνπ εμαλζεκαηηθνχ ηχθνπ
169

. 

Οη εθθιεζίεο, επίζεο, ηεο Ακεξηθήο αλέπηπμαλ δξαζηεξηφηεηα θαη κεζνιάβεζαλ ζηελ 

θπβέξλεζε ψζηε λα επηηξαπεί ε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα ηνπο 

πνπ είρε ζηακαηήζεη γηαηί αληηδξνχζαλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα
170

. Δπίζεο ζπρλά 

θαηαρσξνχληαη δσξεέο απφ ην εμσηεξηθφ, φκσο θαη’ νπδέλα ηξφπν πιεζηάδνπλ ην κέγεζνο 

                                                 
164

 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/12/1922, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, 6/1/1923, ζ. 4. 
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 Σν ίδην, ζ. 3. 
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 Σν ίδην. 
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 Σν ίδην, 8/1/1923, ζ. 2. 
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 Σν ίδην, 28/12/1922, ζ. 1. 
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ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο. Μεγάιν επίζεο ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο ΚηΔ, ε νπνία, κεηαμχ 

άιισλ, έζηεηιε αληηπξνζψπνπο ηεο ζηε Μαθεδνλία γηα λα δνπλ ηνλ πξνζθπγηθφ 

ζπλνηθηζκφ
171

. 

                                                 
171

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/11/1922, ζ. 4. 
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2.12. Ζ ΠΟΛΗΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

 

Άιιν ζέκα πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ ζηηο εθεκεξίδεο είλαη ε 

πνιηηνγξάθεζε ησλ πξνζθχγσλ
172

, θαζψο θαη ε πιεξνθνξία φηη ζα θαηέιζνπλ νγδφληα 

ππνςήθηνη
173

. 

Ζ Καζεκεξηλή αλεζπρεί γηα ηνλ θίλδπλν παξείζθξεζεο ζην θπβεξλεηηθφ ζρήκα 

βεληδειηθψλ ζηνηρείσλ (ησλ απνθαινχκελσλ θαη «αληεπαλαζηαηψλ»)
174

. ην άξζξν ηεο κε 

ηίηιν «Αη εθινγαί»
175

 επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο εξγαιεηνπνίεζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε 

βεληδειηθή παξάηαμε ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο δνζεί δηθαίσκα ςήθνπ, θαη αληηπξνηείλεηαη ε 

εθινγή δηθψλ ηνπο εθπξνζψπσλ. ην ίδην πλεχκα θαη ην ζρφιην «Γηα ηνπο πξφζθπγαο»
176

, 

φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλαγθαζηηθή επίηαμε νηθηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζνλ δησγκνχ αληηβεληδειηθψλ ηδηνθηεηψλ
177

.  

Ζ ζηήιε «Διεχζεξνλ Βήκα» ηεο νκψλπκεο εθεκεξίδαο
178

 θαπηεξηάδεη ηνλ «αληηδξαζηηθφ 

Σχπν» πνπ αληηηάζζεηαη ζηελ ςήθν ησλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη θαηεζηξάθεζαλ κφλν 

επεηδή ήηαλ Έιιελεο. Δηξσλεχεηαη επίζεο ην φςηκν ελδηαθέξνλ ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνχ 

ππέξ ησλ πξνζθχγσλ, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πθαξπαγή ςήθνπ
179

. Αιινχ ζηειηηεχεη θάπνηεο 

γπλαίθεο, πνπ κε ην πξφζρεκα ηεο θηιαλζξσπίαο, πξνζπαζνχλ λα πξνζεηαηξηζηνχλ ηνπο 

πξφζθπγεο θαη λα ηνπο θάλνπλ αληηβεληδειηθνχο
180

. 

Να επηζπεπζζνχλ νη εθινγέο πξνηείλεη ν Ρηδνζπάζηεο, γηα λα πξνζέιζεη ε Διιάδα κε 

θχξνο ζηε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο
181

, ελψ ζε άιιν θχιιν
182

 πιεξνθνξεί φηη άξρηζαλ νη 

εγγξαθέο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. 

                                                 
172

 Διεύζεξνλ Βήκα, 21/9/1922, ζ. 4. 
173

 Σν ίδην, 13/10/1922, ζ. 4. 
174

 Καζεκεξηλή, 2/10/1922, ζ. 1 θαη 3/10/1922, ζ. 1. 
175

 Σν ηδην, 5/10/1922, ζ. 1. 
176

 Σν ηδην, 6/10/1922, ζ. 1. 
177

 Σν ίδην. 
178

 Διεύζεξνλ Βήκα, 21/10/1922, ζ. 4. 
179

 Σν ίδην, 22/10/1922, ζ. 3. 
180

 Σν ίδην, 25/10, ζ. 3. 
181

 Ρηδνζπάζηεο, 11/10/1922, ζ. 2. 
182

 Σν ίδην, 16/10/1922, ζ. 4. 



46 
 

 

2.13. Ζ ΓΗΚΖ ΣΧΝ ΔΞΗ 

 

Σε Γίθε ησλ Έμη ηε ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην ζέκα «Αληαιιαγή Διιελνηνπξθηθψλ 

Πιεζπζκψλ» γηαηί ηε ζεσξνχκε άκεζα ζπλδεδεκέλε κε απηφ. Ζ ηχρε ησλ Μηθξαζηαηψλ 

εμαξηήζεθε βέβαηα απφ ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ πκκάρσλ απέλαληη ζηελ Διιάδα κεηά 

ηελ επάλνδν ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Οη χκκαρνη φκσο είραλ εηδνπνηήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ πξφζεζή ηνπο απηή. ηε Γίθε ησλ Έμη εμεηάζηεθαλ νη 

ηπρφλ επζχλεο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο γηα ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ίζσο ε θαηεγνξία 

«εζράηε πξνδνζία» πνπ πξνζήςε ην ηξαηνδηθείν ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο λα ήηαλ 

αβάζηκε κε λνκηθνχο φξνπο, φκσο ην γεγνλφο απηφ δελ απήιιαζζε ηελ θπβέξλεζε απφ ηηο 

επζχλεο ηεο πνπ, φπσο απεδείρζε, ζπλεηέιεζαλ ζηελ ηξαγηθή έθβαζε ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ.  

Οθηψ εγεηηθά ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο παξαπέκθζεθαλ ζε Έθηαθην ηξαηνδηθείν, εθ ησλ 

νπνίσλ νη έμη θξίζεθαλ έλνρνη κε ηελ θαηεγνξία ηεο εζράηεο πξνδνζίαο θαη 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην. Ζ εθηέιεζή ηνπο έιαβε ρψξα ηελ ίδηα κέξα ηεο απφθαζεο ηνπ 

ηξαηνδηθείνπ, ηελ 15ε/28ε Ννεκβξίνπ. Ζ θαηεγνξία ζηεξείην λνκηθήο βάζεο, 

πξνζθεξφηαλ φκσο γηα εθηφλσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηδηαίηεξα ηεο πξνζθπγηθήο
183

. 

Αζθήζεθαλ πηέζεηο απφ ηνπο πκκάρνπο θαη εηδηθά απφ ηνπο Βξεηαλνχο γηα κε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

απάληεζε ηνπ Βεληδέινπ ζηελ επέκβαζε ηεο Αγγιίαο: «H Αγγιία δελ έρεη ιφγνλ λα 

δηακαξηπξεζεί δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ θαηαδηθαζζέλησλ, αθ’ νπ κάιηζηα δελ δηεκαξηπξήζε 

δηα ηελ ελ Ηξιαλδία γελνκέλελ ζαλαηηθήλ εθηέιεζηλ ηνπ Άγγινπ Έξζθπ Σζάηιληεξο, φζηηο 

θαηεδηθάζζε θαη εηπθεθίζζε απιψο θαη κφλνλ δηφηη ζπλειήθζε νπινθνξψλ»
184

. 

Ζ εθηέιεζε ησλ Έμη νδήγεζε ζε δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Μ. Βξεηαλίαο, ζε κηα ζηηγκή πνπ ε έλαξμε ηεο πλδηάζθεςεο Δηξήλεο είρε αξρίζεη ζηε 

Λσδάλε θαη πνπ ε βξεηαληθή ππνζηήξημε ήηαλ απνιχησο θαίξηα
185

. Δπηπιένλ νη 

εθηειέζεηο απηέο φμπλαλ θαη πάιη ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ
186

. 

                                                 
183

 Θάλνο Βεξέκεο, Ο Διεπζέξηνο πίζω από ηνλ Βεληδέιν, Καζεκεξηλέο Δθδφζεηο Α.Δ, Αζήλα 2014, ζ.  89 

θαη Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 361. 
184

 Διεύζεξνλ Βήκα, 19/11/1922, ζ. 4. 
185

 Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 361. 
186

 Σν ίδην, ζ. 362. 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΚΖ ΣΧΝ ΔΞΗ 

 

ηελ Καζεκεξηλή, ζην πξψην κηζφ ηνπ Ννεκβξίνπ ηα πξσηνζέιηδα θαηαθιχδνληαη απφ 

εηδήζεηο ζρεηηθά κε ηε δίθε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ζε 

άξζξα φπσο «Ζ Μηθξαζηαηηθή ήηηα εηο ην ζηξαηνδηθείν»
187

 θαη «Ζ Γίθε δηα ηελ 

Μηθξαζηαηηθήλ ήηηαλ». Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε εθεκεξίδα δελ θαηαγξάθεη απφςεηο ηεο επί 

ηνπ ζέκαηνο αιιά θπξίσο ηα πξαθηηθά ηεο δίθεο
188

. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα επίζεο αλαθέξεηαη ζηε δίθε ησλ Έμη ζε άξζξα φπσο «Ζ ειιεληθή 

ήηηα απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θ. Γνχλαξε»
189

. ε άιιν θχιιν, ν επαλαζηαηηθφο 

επίηξνπνο Γεσξγηάδεο ζηελ αγφξεπζή ηνπ ιέεη φηη νη θαηεγνξνχκελνη «εζπζίαδαλ ηελ 

Παηξίδα εηο ηνλ ζξφλνλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ»
190

.190 (Διεύζεξνλ Βήκα). 

Ο Ρηδνζπάζηεο, ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Καηαδίθε ζηνπο ελφρνπο», δεηεί ηελ θαηαδίθε ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ αιιά φρη θαη ηε ζηξνθή ηνπ ιανχ πξνο ηε βεληδειηθή παξάηαμε
191

. Έσο 

ηα κέζα Ννεκβξίνπ δεκνζηεχεη θαζεκεξηλά λέα γηα ηε δίθε
192

 κε πχξηλα άξζξα γηα ηελ 

ελνρή ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. Σν άξζξν κε ηίηιν «Ζ αλαίδεηα δελ έρεη φξηα»
193

 είλαη 

απάληεζε ζε άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο
194

 κε ηίηιν «Βεβαηνχκελ», ζην νπνίν ε Καζεκεξηλή 

ραξαθηήξηδε «παηξηψηεο» ηνπο θαηεγνξνχκελνπο. 

  

                                                 
187

 Καζεκεξηλή, 4/11/1922, ζ. 1. 
188

 Σν ίδην, 8/11/1922, ζ. 1 θαη 15/11/1922, ζ. 1. 
189

 Διεύζεξνλ Βήκα, 4/11/1922, ζ. 1. 
190

 Σν ίδην, 12/11/1922, ζ.1. 
191

 Ρηδνζπάζηεο, 2/11/1922, ζ.1. 
192

 Σν ίδην, 3/11/1922, 5/11/1922 θαη 7/11/1922. 
193

 Σν ίδην, 6/11/1922, ζ. 1. 
194

 Καζεκεξηλή, 5/11/1922, ζ. 1.  
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2.14. Ο ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ 

 

Μεηά ηελ Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ είρε αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 

ζα δηεπζεηνχζαλ φρη κφλν ηηο ειιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο αιιά θαη ζέκαηα πνπ είραλ κείλεη 

εθθξεκή κεηαμχ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Σνπξθίαο κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Ζ εηηεκέλε Σνπξθία ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ε ληθήηξηα ζηνλ 

Μηθξαζηαηηθφ Πφιεκν, γεγνλφο πνπ άιιαδε ηελ πνιηηηθή εηθφλα ηεο επνρήο θαη ηηο ζρέζεηο 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ καδί ηεο
195

. 

Ζ Διιάδα πξνζήξρεην ζηε πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλεο εηηεκέλε κεηά ηελ απνηπρία ηεο 

ζηνλ Μηθξαζηαηηθφ Πφιεκν, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ νξηζηηθά 

λεθξή. Βξηζθφηαλ απνκνλσκέλε απφ ηνπο πκκάρνπο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο Άγγινπο, κεηά 

ηε δηαθνπή ησλ ειιελνβξεηαληθψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ιφγσ ηεο Γίθεο θαη εθηέιεζεο 

ησλ Έμη, αιιά θαη απεηινπκέλε απφ ηηο ζπλερψο δηνγθνχκελεο ηνπξθηθέο απαηηήζεηο. Ζ 

Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ είρε πξνδηθάζεη ηελ ηχρε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, δηαθπβεχεην 

δε θαη απηή ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ
196

. 

Πξφζζεην κεγάιν βάξνο απνηεινχζαλ νη εθδησρζέληεο απφ ηηο βηαηφηεηεο ησλ Σνχξθσλ 

απφ ηε Μηθξά Αζία Έιιελεο πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία θαιείην, κε ηηο θησρέο 

ηεο δπλάκεηο, λα πεξηζάιςεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο
197

.  

Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σνπξθία, απνθάζηζαλ λα πξνζέιζνπλ ζε 

πλδηάζθεςε γηα λα δηεπζεηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο, πνπ ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ε 

λαπζηπινΐα ζηα ηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ, νη δηνκνινγήζεηο, ην ζέκα ηεο Μνζνχιεο θαη 

ην νζσκαληθφ ρξένο. Απφ ειιελνηνπξθηθήο πιεπξάο πξνείρε ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ πεξηνπζηψλ πνπ άθεζαλ ζηελ Σνπξθία, νη εθαηέξσζελ αηρκάισηνη θαη φκεξνη θαζψο 

θαη ν θαζνξηζκφο ησλ επεηξσηηθψλ ζπλφξσλ ησλ δχν ρσξψλ θαη ε ηχρε ησλ λεζηψλ ηνπ 

Β.Α. Αηγαίνπ. Δπειέγε ε Λσδάλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πλδηαζθέςεσο, σο κηα πφιε επί 

νπδεηέξνπ εδάθνπο
198

. 

                                                 
195

 Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 362. 
196

 Σν ίδην. 
197

 Σν ίδην. 
198

 πξίγνο, φ.π., ζ. 3. 
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2.15. Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ 

 

Ζ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε δήηεζε απφ ηνλ πξψελ πξσζππνπξγφ Διεπζέξην Βεληδέιν, 

γλσζηφ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ πείξα, λα εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα ζηε Γηάζθεςε ηεο 

Λσδάλεο, πξφηαζε ηελ νπνία εθείλνο απνδέρηεθε
199

. Ο Βεληδέινο ήδε κεηά ηε πλζήθε 

ησλ Μνπδαληψλ επηθνηλψλεζε κε ηνλ Όπαην Αξκνζηή ηεο ΚηΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 

Φξίληγηνθ Νάλζελ, θαη ζπδήηεζε καδί ηνπ γηα ηελ ηχρε ησλ πξνζθχγσλ πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα. πδήηεζαλ ηελ ηδέα ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κε ηελ 

νπνία ζπκθσλνχζε θαη ν Νάλζελ
200

.  

Ο Ννξβεγφο Φξίληγηνθ Νάλζελ, ζηνλ νπνίν νθείινπλ ρηιηάδεο πξφζθπγεο ηε δσή ηνπο, 

ήηαλ κηα πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα. Τπήξμε επηζηήκνλαο, γλσζηφο εμεξεπλεηήο, 

ζπγγξαθέαο, αθαδεκατθφο εθπαηδεπηηθφο θαη δηπισκάηεο
201

. Πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ ήηαλ 

ε αλάιεςε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηεο ΚηΔ γηα ηνπο Ρψζνπο πξφζθπγεο κεηά ηελ 

θνκκνπληζηηθή επαλάζηαζε. Σν έξγν πνπ ηνπ αλεηέζε απφ ηελ ΚηΔ ήηαλ ν ζπληνληζκφο 

ηεο βνήζεηαο πξνο ηνπο 1 εθ. πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Θξάθεο, έξγν 

πξαγκαηηθά ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ. Σν έξγν απηφ επηηέιεζε εμαληιψληαο θάζε 

δπλαηφηεηα πνπ ηνπ παξερφηαλ θαη επηδεηθλχνληαο πεξίζζεηα απηνζπζία, αλζξσπηζκφ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ίδηνο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη δίρσο λα είλαη απηή ε 

απνζηνιή ηνπ, ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά καδί κε ηνλ Βεληδέιν, ζηε ζπκθσλία πνπ 

ζπλήθζε κεηαμχ ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ ηνχξθνπ αληηπξνζψπνπ, ζηξαηεγνχ Ηζκέη γηα ηελ 

Αληαιιαγή ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ
202

. 

                                                 
199

 Φσκηάδεο, φ.π., ζ. 17. 
200

 Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 363. 
201

 πξίγνο, φ.π., ζ. 65 θαη Φσκηάδεο, φ.π., ζζ. 42–45. 
202

 Φσκηάδεο, φ.π., ζζ. 42-45. 
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2.16. ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ 

 

Ο Βεληδέινο ζπλεηδεηνπνίεζε πνιχ λσξίο ηνλ νξηζηηθφ μεξηδσκφ ησλ Διιήλσλ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Θξάθεο. Σν δηαπίζησζε παξαηεξψληαο ηηο ελέξγεηεο ησλ 

θεκαιηθψλ, ζπλαθφινπζεο κε ηελ εζληθηζηηθή πνιηηηθή ησλ Νενηνχξθσλ θαη ηε καδηθή 

εμφλησζε ησλ Διιήλσλ ηεο Μ. Αζίαο
203

. 

Ο Νάλζελ, κε ηνλ νπνίν είρε ήδε ζπδεηήζεη ν Βεληδέινο κεηά ηε πλζήθε ησλ 

Μνπδαληψλ, είρε δηακνξθψζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ην δήηεκα, γηαηί είρε ήδε επηζθεθζεί 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είρε ζπδεηήζεη κε ηνχξθνπο ηζχλνληεο. Γηαπίζησζε φηη ε 

Σνπξθία δελ ζα δερφηαλ πίζσ ην 1 εθ. πξφζθπγεο, νη νπνίνη έπξεπε αλαγθαζηηθά λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε ειιεληθφ έδαθνο, πξάγκα πνπ κνηξαία νδεγνχζε ζε θάπνηα κνξθή 

αληαιιαγήο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ
204

. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Νάλζελ 

αλαθνίλσζε ζηελ επηηξνπή ηεο Λσδάλεο γηα ηα νηθνλνκηθά θαη εδαθηθά δεηήκαηα ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ 

αηρκαιψησλ
205

. Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε πάξαπηα ζηελ θαηάξηηζε ππνεπηηξνπήο γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο, παξάιιεια κε ηηο άιιεο πέληε ππνεπηηξνπέο πνπ είραλ ήδε 

δεκηνπξγεζεί γηα άιια ζέκαηα
206

. 

Ο Βεληδέινο, κε ηνλ ξεαιηζκφ πνπ ηνλ δηέθξηλε, αληηιήθζεθε φηη ν μεξηδσκφο ηνπ 

ειιεληζκνχ ήηαλ ακεηάθιεηνο, εθφζνλ είραλ θχγεη απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πφλην ηα 

9/10 ησλ Διιήλσλ πξηλ ηελ Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ
207

. ε απηνχο πξνζηέζεθε ην λέν 

θχκα ησλ 250.000 απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε πνπ αθνινχζεζε ηελ αλαρψξεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ
208

. Ο Βεληδέινο είρε ήδε εθθξάζεη πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη ε «δηάζσζε» ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο είλαη αδχλαηε
209

. ε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Δπζχκηνο Καλειφπνπινο ηζρπξίδεηαη φηη ε 

απφηνκε κεηαλάζηεπζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζα δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζε απηνχο θαη ην θξάηνο γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη λα κελ εγθαηαιείςνπλ 

                                                 
203

 βνιφπνπινο, Διιεληθή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 171. 
204

 Φσκηάδεο, φ.π., ζζ. 83-84. 
205

 Διεύζεξνλ Βήκα, 19/11/1922, ζ. 4. 
206

 Σν ίδην, 15/11/1922, ζ. 4. 
207

 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Αλαθνξέο ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2014, ζ. 

104. 
208

 Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζ. 358. 
209

 Α.Β., 30, Δ. Βεληδέινο (Λνλδίλν) πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 15 Οθησβξίνπ 1922. 
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ηηο εζηίεο ηνπο πξηλ ππάξμνπλ εγγπήζεηο απφ ηηο πκκαρηθέο Γπλάκεηο
210

. Ζ απάληεζε 

φκσο ηνπ Βεληδέινπ είλαη φηη πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ νη Έιιελεο ζηελ απνρψξεζή ηνπο 

απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε
211

.  

Ζ ίδηα ε δήισζε ηνπ Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ Ρενχθ ζηε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ηεο 

Άγθπξαο βεβαηψλεη ηελ ζέζε ηεο Σνπξθίαο επί ηνπ δεηήκαηνο: «Ζ αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκψλ είλε αλαγθαία.΄Οζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνχην καο εδφζεζαλ δηαβεβαηψζεηο εθ 

πεγήο αμηνζεβάζηνπ»
212

. 

Ο Βεληδέινο ηνλίδεη, εμάιινπ, ηε ζεκαζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ εζλνινγηθή νκνηνγέλεηα ησλ πεξηνρψλ ηεο 

Γπηηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο
213

.  

ζν γηα ηελ απνρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ, απηή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ 

εγθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ ζηα νηθήκαηα θαη ζηα θηήκαηά ηνπο
214

. Απηή φκσο 

έπξεπε λα γίλεη ηαρχηαηα θαη ζπληεηαγκέλα, ψζηε λα κελ θαηεγνξεζεί ε Διιάδα γηα 

δηψμεηο θαη λα κπνξέζεη επηπιένλ λα έρεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ, φζν ππήξραλ αθφκε 

ειιεληθνί πιεζπζκνί ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε
215

.  

πσο δήισζε θαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ηεο Λσδάλεο Lord Curzon γηα ηε ζπκθσλία 

ηεο Αληαιιαγήο, «νζνλδήπνηε θαθφλ θαη αλ ζεσξεζεί ην κέηξνλ ηνχην, ζα έρεη σο 

αληάιιαγκα ην λα δεκηνπξγεζεί εηο ηαο δχν ρψξαο κεγαιπηέξα νκνηνγέλεηα θαη ηελ άξζε 

φισλ εθείλσλ ησλ θπιεηηθψλ αθνξκψλ ξήμεσο»
216

. 

                                                 
210

 Α.Β., 30, Καλειφπνπινο (Αζήλα) πξνο Βεληδέιν, 15 Οθησβξίνπ 1922. 
211

 Α.Β., 29, Δ. Βεληδέινο (Λνλδίλν) πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 16 Οθησβξίνπ 1922. 
212

 Διεύζεξνλ Βήκα, 23/11/1922, ζ. 1. 
213

 Α.Β., 30, Δ. Βεληδέινο (Λνλδίλν) πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 17 Οθησβξίνπ 1922,ζην: Φσκηάδεο, φ.π. 

ζ. 99. 
214

 βνιφπνπινο, Αλαθνξέο, φ.π., ζ. 102. 
215

 Α.Β., 30, Βεληδέινο (Λνλδίλν) πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 17 Οθησβξίνπ 1922. ην: Φσκηάδεο, φ.π., ζ. 

98.    
216

 Ρηδνζπάζηεο, 17/1/1923, ζ. 2. 
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2.17. ΓΗΑΣΗ Ο ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΔΠΔΠΔΤΔ ΣΖ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ 

 

ηελ εζπεπζκέλε απφθαζε ηνπ Βεληδέινπ γηα ηε Γηάζθεςε γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ 

Πιεζπζκψλ, ζπλέβαιαλ θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ Νάλζελ ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, φηη είρε 

δνζεί έλαο κήλαο δηνξία απφ ηνλ Κεκάι γηα ηελ πιήξε εθθέλσζε ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη 

ηνπξθηθέο αξρέο δελ δίζηαζαλ πιένλ λα ηνπ θαλεξψζνπλ φηη ζθφπεπαλ λα εθηνπίζνπλ 

ρηιηάδεο γπλαηθφπαηδα ζην εζσηεξηθφ ηεο Αλαηνιίαο
217

. Δπίζεο νη Όπαηνη Αξκνζηέο 

Γαιιίαο θαη Βξεηαλίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηειεγξάθεζαλ ζηε Λσδάλε φηη νη άλδξεο 

ειηθίαο 16-50 εηψλ απεηινχληαη κε εθηνπηζκφ ζηα ηάγκαηα εξγαζίαο.
218

 

Καη άιινη φκσο ιφγνη επέζπεπζαλ ηελ απφθαζε ηνπ Βεληδέινπ. Ζ επαλαζηαηηθή 

θπβέξλεζε θαη ν ίδηνο ν Πιαζηήξαο ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν ζηελ Αλαηνιηθή 

Θξάθε, θάηη πνπ γηα ηνλ Βεληδέιν ήηαλ θαηαζηξνθηθφ
219

. Σν Διεύζεξνλ Βήκα ζε 

πξσηνζέιηδφ ηνπ κε ηίηιν «Αο ζπεχζσκελ δηφηη νη θαηξνί δελ είλαη κελεηνί» εθθξάδεη ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ γηα ηελ αλάγθε ππάξμεσο ζηξαηνχ ζηνλ Έβξν πξνο απφθξνπζε ησλ 

ζξαζπηάησλ αμηψζεσλ ηνπ Κεκάι
220

. Σελ επηζπκία απηή ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο 

δηαπηζηψλνπκε θαη κε ηα δεκνζηεχκαηα ζηξαηησηηθψλ ζηνλ Σχπν, φπσο ηνπ Θεφδσξνπ 

Πάγθαινπ θαη άιισλ
221

. 

Κπθινθνξνχζε επίζεο ζηνπο θχθινπο ηεο Αζήλαο ε ηδέα φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 

επηζηξέςνπλ νη πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία κε νπνηνδήπνηε θφζηνο, ηδέα ηελ νπνία 

θαηαδίθαδε ν Βεληδέιν
222

. 

                                                 
217

 Α.Β., 31, Nansen, Rapport, 18 Novembre 1922, ζην: βνιφπνπινο φ.π. ζ. 105. 
218

 PRO FO 371/7960, E13187: Henderson (Κσλζηαληηλνχπνιε) πξνο Curzon (Λσδάλλε), 26 Ννεκβξίνπ 

1922, ζην: Φσκηάδεο, φ.π. ζ. 131. 
219

 Αληψλεο Κιάςεο, Σν Διιελνηνπξθηθό Οηθνλνκηθό ύκθωλν ηεο 10εο Ινπλίνπ 1930, Ο Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο θαη ε δηεπζέηεζε ηωλ Δθθξεκνηήηωλ ηεο ύκβαζεο ηεο Λωδάλλεο γηα ηελ αληαιιαγή ηωλ 

πιεζπζκώλ, Δθδφζεηο Η. ΗΓΔΡΖ/ Δζληθφ Ίδξπκα Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ ―Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο‖, 

Αζήλα/Υαληά 2010. 
220

 Διεύζεξνλ Βήκα, 4/11/1922, ζ. 1. 
221

 Θεζεχο Θ. Πάγθαινο, Αξρείνλ Θενδώξνπ Παγθάινπ, η. 1, Δθδφζεηο Κέδξνο, Αζήλα 1973, ζζ. 162-163, 

ζην: Αληψλεο Κιάςεο, Πνιηηηθή, φ.π., ζζ. 365-366. 
222

 Nάλζελ Papers, R 1761 (1922), 48/24318/ 24318: Μπαίεθεξ (Αζήλα) πξνο Νάλζελ (Κσλζηαληηλνχπνιε), 

14 Οθησβξίνπ 1922, ζην: Φσκηάδεο, φ.π, ζ. 98. 
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2.18. Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

Απφ ηα κέζα Ννεκβξίνπ φιεο νη εθεκεξίδεο αθηεξψλνπλ πνιιά άξζξα ζηε Γηάζθεςε ηεο 

Λσδάλεο, ηεο νπνίαο ε δηεμαγσγή άξρηζε παξάιιεια κε ηε Γίθε ησλ Έμη ζηελ Διιάδα. 

Απφ ειιελνηνπξθηθήο πιεπξάο, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηνχλην επηπιένλ ηεο αληαιιαγήο 

ησλ πιεζπζκψλ πεξηειάκβαλαλ θαη εθείλν ησλ αηρκαιψησλ
223

. 

Πξσηνζέιηδν ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο κε ηίηιν «Δηο ηελ Λσδάλελ» ππνζηεξίδεη φηη ε 

Διιάδα ηεο Δπαλαζηάζεσο δελ είλαη ε Διιάδα ηνπ αγγαξίνπ, αιιά πξνζέξρεηαη ζηε 

πλδηάζθεςε κε θάπνηα ηζρχ, αθνχ ην ίδην ην πλέδξην απέξξηςε ηηο ηνπξθηθέο αμηψζεηο 

γηα επέθηαζε ησλ ηνπξθηθψλ ζπλφξσλ πέξαλ ηνπ Έβξνπ
224

. 

ε φια ζρεδφλ ηα θχιια ηνπ Ννεκβξίνπ ππάξρνπλ ζην Διεύζεξνλ Βήκα άξζξα κε ηηο 

εμειίμεηο ηεο πλδηάζθεςεο. ε έλα απφ απηά, ν Βεληδέινο, κε ηξφπν θαηαηγηζηηθφ, εθζέηεη 

ηελ εζλνινγηθή ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

παξακνλή ηεο πεξηνρήο απηήο ζηελ ειιεληθή θπξηαξρία
225

. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

Σνχξθνη είραλ δεηήζεη ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ ηχρε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Δζληθνχ πκβνιαίνπ. Δπηπιένλ δεηνχζαλ επέθηαζε ησλ 

νξίσλ ζε πεξηνρέο δπηηθά ηνπ Έβξνπ. Κακία απφ απηέο ηηο δχν αμηψζεηο ηνπο δελ έγηλε 

δεθηή
226

. 

Ζ Σνπξθία δήηεζε πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο απφ ηελ Διιάδα γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ 

πξνμέλεζε ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν. Ο Βεληδέινο αληέηεηλε, 

φηη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη θαη ε Διιάδα έμνδα θαηνρήο ηεο 

κχξλεο θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ησλ πκκάρσλ, θαζψο επίζεο θαη απνδεκηψζεηο γηα 

ζπληήξεζε 1 εθ. εθηνπηζζέλησλ πξν ηνπ πνιέκνπ θαη έμνδα ζπληεξήζεσο ησλ 

θαηαθπγφλησλ πξνζθχγσλ κεηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν. Ο πξντζηάκελνο ηεο 

ππνεπηηξνπήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ δήηεζε ηελ ακνηβαία παξαίηεζε Σνχξθσλ θαη 

Διιήλσλ απφ πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο
227

. 

                                                 
223

 πξίγνο, φ.π., ζ. 44. 
224

 Διεύζεξνλ Βήκα, 11/11/1922, ζ. 1. 
225

 Σν ίδην, 12/11/1922, ζ. 4. 
226

 πξίγνο, φ.π., ζζ. 57-58. 
227

Διεύζεξνλ Βήκα, 30/11/1922, ζ. 4. 
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πδεηήζεηο επίζεο έγηλαλ γηα ηελ ηχρε ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ 

επξηζθνκέλσλ θνληά ζηα ηελά. Ο Βεληδέινο δέρζεθε ηνλ αθνπιηζκφ ηνπο, αιιά φρη ηελ 

απηνλνκία ηνπο, φπσο είρε δεηήζεη ν Ηζκέη. Σειηθά απνθαζίζηεθε ε παξαρψξεζε ηεο 

Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ ζηελ Σνπξθία ππφ εηδηθφ θαζεζηψο
228

.  

ην ζέκα ησλ ζπλφξσλ αλαθέξεηαη θαη ε Καζεκεξηλή ζην άξζξν «Ζ Γηάζθεςηο» θαη 

θαπηεξηάδεη ηελ απαίηεζε ηεο Σνπξθίαο λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα ζηε Γπηηθή Θξάθε
229

. 

ε άιιν άξζξν κε ηίηιν «Πξνβιέςεηο δηα ηελ Γηάζθεςηλ»
230

, πξνεμνθιείηαη ε απνηπρία 

ηεο Γηάζθεςεο ιφγσ ηεο αδηαιιαμίαο ηνπ Ηζκέη. 

Ο Ρηδνζπάζηεο αλαθέξεηαη ζηε Γηάζθεςε ηεο Λσδάλεο κε ζθεπηηθηζκφ. ην άξζξν ηνπ κε 

ηίηιν «Υξεσθνπεί ε Γηάζθεςηο» ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί εηξήλε 

κέζσ ζπλζεθψλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ δηπισκάηεο θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, γηαηί απηνί 

«κφλν ηα αλίεξα ζπκθέξνληα ησλ ρσξψλ ηνπο εμππεξεηνχλ»
231

.  

Ζ ζπκθσλία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ αλαθνηλψλεηαη ζηηο εθεκεξίδεο καδί κε 

ηελ πιεξνθνξία φηη ζπλεζηήζε επηηξνπή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηψλ
232

. Οη Σνχξθνη δήηεζαλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηελ νπνία αξλνχληαη νη Έιιελεο αιιά θαη νη Δπξσπαίνη θαζψο θαη 

νη Ακεξηθαλνί θνβνχκελνη επηθείκελν καξαζκφ ηνπ εκπνξίνπ
233

. 

                                                 
228

 πξίγνο, φ.π., ζζ. 57-58. 
229

 Καζεκεξηλή, 16/11/1922, ζ. 1. 
230

 Σν ίδην, 21/11/1922, ζ. 1. 
231

 Ρηδνζπάζηεο, 17/11/1922, ζ. 1. 
232

 Διεύζεξνλ Βήκα, 24/11/1922, ζ. 1. 
233

 Σν ίδην, 27/11/1922, ζ. 1. 
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2.19. ΟΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΔΠΗΘΤΜΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΝΟΓΟ ΣΗ ΔΣΗΔ 

ΣΟΤ 

 

Παξαθνινπζψληαο ηα ςεθίζκαηα ησλ πξνζθπγηθψλ ζπιιφγσλ ηνπο κήλεο πξηλ απφ ηε 

πκθσλία ηεο Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πξφζθπγεο φρη κφλν 

επηζπκνχζαλ ζθνδξά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ην 

ζεσξνχζαλ πηζαλφ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Απηφ ην επηβεβαηψλεη θαη ν Βεληδέινο
234

. ζν 

θαη λα είλαη θαηαλνεηή απηή ε επηζπκία ηνπο, είλαη απνξίαο άμην γηαηί δελ εθνβνχλην κεηά 

απφ ηε ζπζηεκαηηθή βία θαη ηνπο δησγκνχο πνπ είραλ ππνζηεί. Οη εθεκεξίδεο πάιη φρη 

κφλν δελ είραλ αληηιεθζεί ην ζρέδην εζλνθάζαξζεο εηο βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηνπο 

θεκαιηθνχο, αιιά ελίζρπαλ επηπιένλ ηελ επηζπκία επαλαπαηξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα π.ρ. δηεξσηάηαη γηαηί νη Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο δελ νξγαλψλνπλ έλα 

ζχλδεζκν, ηελ «Αλαηνιηθήλ Έλσζηλ» φπσο ηελ νλνκάδεη ε εθεκεξίδα, ψζηε λα 

επηδηψμνπλ ηελ επάλνδφ ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπο
235

. ε άιιν θχιιν πάιη πξνηξέπεη ηνπο 

πξνζθπγηθνχο ζπιιφγνπο λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηηο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο ππέξ ησλ 

κεηνλνςεθηψλ θαη ηελ έλσζε φισλ ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Αλαηνιήο γηα δηεθδίθεζε ησλ 

εξεηπίσλ πνπ απέκεηλαλ ζηε Μηθξά Αζία
236

. 

Μηα αλαθνίλσζε ηεο Κνηλήο ησλ Αιπηξψησλ Δπηηξνπείαο θαιεί ηνπο πξφζθπγεο λα 

πνιηηνγξαθεζνχλ, ψζηε, εθηειψληαο ην θαζήθνλ ηνπο πξνο ηελ αγαπεκέλε ηνπο παηξίδα, 

λα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο
237

. ε ηειεγξάθεκα πξνο ηνπο πκκάρνπο 

θαη ηελ Ακεξηθή, ηθεηεχνπλ νη Αιχηξσηνη Μηθξαζηάηεο θαη Θξάθεο λα κελ αθήζνπλ λα 

μεξηδσζνχλ νη Έιιελεο απφ ηελ Σνπξθία
238

. Ζ Διιάδα ζε έθθιεζή ηεο πξνο ηνπο 

πκκάρνπο δεηά λα κελ εμαλαγθαζηνχλ νη ελαπνκείλαληεο Έιιελεο ζηε Μηθξά Αζία ζε 

αλαρψξεζε αλ δελ ην επηζπκνχλ
239

. Οη πξφζθπγεο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

νξηζηηθή αδπλακία επηζηξνθήο ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπο, ίζσο γηαηί δελ ππήξρε ελεκεξσκέλε 

εηδεζενγξαθία, ίζσο δηφηη ππήξρε αζάθεηα θαη άγλνηα γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ 

                                                 
234

 ΑΤΔ 1922, 88(2) 1,2: Ρέληεο (Αζήλα) πξνο Βεληδέιν (Λσδάλε), 10 Γεθεκβξίνπ 1922, ζην: Φσκηάδεο, 

φ.π., ζ. 98. 
235

 Διεύζεξνλ Βήκα, 16/11/1922, ζ. 3. 
236

 Σν ίδην, 2/12/1922, ζ. 3. 
237

 Σν ίδην, 4/12/1922, ζ. 3. 
238

 Σν ίδην, 5/12/1922, ζ. 4. 
239

 Σν ίδην, 18/12/1922, ζ. 4. 
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Σνχξθσλ εθ κέξνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ Διιήλσλ πνιηηηθψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, ίζσο 

ηειηθά γηαηί ε αιήζεηα ελείρε πνιηηηθφ θφζηνο. 
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3. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

3.1. Ζ ΤΜΦΧΝΗΑ ΣΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΣΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΣΗ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Ζ Καζεκεξηλή αθηεξψλεη νπζηψδεο πξσηνζέιηδν άξζξν κε ηίηιν «Ζ Αληαιιαγή ησλ 

Πιεζπζκψλ – Πνίαο ζπλεπείαο κπνξεί λα έρε»
1
 ζηελ είδεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ 

Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ. 

Έρεη ήδε εθαξκνζηεί ε αληαιιαγή ζην παξειζφλ, γξάθεη ε εθεκεξίδα. Δληφο νιίγνπ, 

ζηε Μηθξά Αζία ζα έρνπλ κείλεη κφλν νη πνιηηηθνί, ιεγφκελνη, αηρκάισηνη νη 

πιεζπζκνί δειαδή ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Ησλίαο, ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε ηεο 

Άγθπξαο εθηφπηζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη εθβηαζηηθά, 

απεηινχζα κε αληίπνηλα γηα παξαρσξήζεηο απφ ηελ Διιάδα. Ζ απάζεηα ησλ 

πκκάρσλ θαη ε αδξάλεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο καο αλαγθάδνπλ, γξάθεη ε 

εθεκεξίδα, λα απνδερζνχκε πξνζσξηλά ηελ «αηηκσηέξα θαη απαλζξσπνηέξα» απηή 

απφθαζε πνπ ε ηζηνξία έρεη λα επηδείμεη. Θα επέιζεη ηειεία εζλνγξαθηθή 

παξακφξθσζε ζηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηνλ Δχμεηλν Πφλην, αιιά ζα ππάξμεη θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφο αληίθηππνο: ζα επηθέξεη θξίζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, 

πείλα, επηδεκίεο θαη ραιάξσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζεζκψλ. ζν γηα 

ηνπο αζηνχο πξφζθπγεο πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζηηο πφιεηο, απηνί ζα βξνπλ ηνλ δξφκν 

ηνπο γηαηί γλσξίδνπλ πψο λα επηβηψλνπλ επαγγεικαηηθά. ην ζεκείν απηφ είλαη 

αμηνπαξαηήξεην φηη δελ εθθξάδεηαη κνκθή γηα ηνπο δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ 

Βεληδέινπ αιιά απνδνρή κηαο αλαγθαίαο απφθαζεο. 

ην Διεύζεξνλ Βήκα ε απφθαζε γηα ηελ αληαιιαγή αλαθέξεηαη ζε πξσηνζέιηδν 

ζχληνκν κνλφζηειν ρσξίο θαλέλα ζρνιηαζκφ, ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα αθφκα κηθξή 

είδεζε
2
. ε κεηέπεηηα άξζξν κε ηίηιν «Δλψ εμειίζζεηαη ε θαηάζηαζηο...» ηνπ Γ. 

Δμεληάξε ζρνιηάδνληαη επηθξηηηθά νη χκκαρνη γηα ηελ ππνρσξεηηθφηεηα πνπ 

δείρλνπλ απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο. Οη ίδηνη είραλ εθθξάζεη «ηεξάλ αγαλάθηεζηλ δηα 

ηελ απάλζξσπνλ ζηάζηλ ησλ Σνχξθσλ» φηαλ απηνί αξλήζεθαλ λα δερζνχλ ηνλ φξν 

                                                 
1
 Καζεκεξηλή, 28/11/1922, ζ. 1. 

2
Διεύζεξνλ Βήκα, 24/11/1922, ζ. 1. 
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ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ
3
. Δλψ ηψξα ζησπνχλ γηαηί έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

                                                 
3
 Διεύζεξνλ Βήκα, 19/12/1922, ζ. 1. 
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3.2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΦΖΦΗΧΝ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ 

 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο δηαζθέςεσο ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

κεηνλνςεθηψλ, ην νπνίν αλέπηπμε ν ιφξδνο Curzon, εμάξνληαο ηε ζεκαζία ηνπ γηα 

ηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο. ιεο νη κεηνλφηεηεο, αζρέησο ζξεζθείαο θαη θπιεηηθήο 

πξνειεχζεσο, πξέπεη λα ηπγράλνπλ ησλ εγγπήζεσλ πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ 

αζθαιή δηαβίσζε ζηελ μέλε ρψξα δηακνλήο ηνπο, δήισζε. Καηά ηε γλψκε ηνπ, απηφ 

ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΚηΔ
4
. Οη Σνχξθνη, αλ θαη εδέρζεθαλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ ΚηΔ, εδήισζαλ φηη απηή δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα δηαηεξεί 

επηηξνπέο ειέγρνπ ζηελ Σνπξθία
5
.  

Καηφπηλ παξαζέζεσο ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο κεηνλνςεθίεο, ν Curzon εδήηεζε 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο λα ακλεζηεχζνπλ φια ηα εγθιήκαηα 

εθαηέξσζελ, λα εμαηξεζνχλ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο νη Έιιελεο ηεο Σνπξθίαο θαη νη 

Σνχξθνη ηεο Διιάδαο έλαληη ρξεκαηηθήο απνδεκηψζεσο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο ρσξίο δπζθνιία φζνη ην επηζπκνχλ θαη ηέινο 

λα νξγαλσζνχλ επηηξνπέο πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ ηήξεζε φισλ απηψλ ησλ φξσλ
6
. Σν 

ηειεπηαίν αίηεκα έγηλε δεθηφ εθφζνλ απνθαζίζηεθε ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ε 

θαηάξηηζε επηηξνπψλ απφ Έιιελεο, Αξκελίνπο θαη Σνχξθνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

αιιαγψλ γηα ηα πξνλφκηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηα δηθαζηηθά πξνλφκηα
7
. 

Ζ ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία δήηεζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηαηί, θαηά δήισζή ηεο, απνηεινχζε 

θσιηά ηεο ειιεληθήο πξνπαγάλδαο. Δπίζεο ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ Διιήλσλ κε 

ηνχξθσλ ππεθφσλ θαη ησλ Διιήλσλ ηνχξθσλ ππεθφσλ πνπ δελ θαηάγνληαη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Curzon θαηφπηλ ηνχηνπ απείιεζε φηη εθείλνο θαη νη 

αληηπξφζσπνη ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ ζα δηαθφςνπλ ηε δηάζθεςε αλ νη Σνχξθνη δελ 

ζπλαηλέζνπλ ζην ζέκα ησλ κεηνλνςεθηψλ
8
. 

                                                 
4
 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/12/1922, ζ. 4 θαη Ρηδνζπάζηεο, 1/12/1922, ζ. 2. 

5
 Ρηδνζπάζηεο, 2/12/1922, ζ. 2 θαη 3/12/1922, ζ. 2. 

6
 Διεύζεξνλ Βήκα, 1/12/1922, ζ. 4. 

7
 Σν ίδην, 22/12/1922, ζ. 4. 

8
 Σν ίδην, 1/12/1922, ζ. 4 θαη 3/12/1922, ζ. 1. 
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Ζ ζηήιε «Διεχζεξνλ Βήκα» ηεο νκψλπκεο εθεκεξίδαο ζρνιηάδεη φηη ε ηνπξθηθή 

αδηαιιαμία ζπγθίλεζε ζχκπαληεο ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ πηέδνπλ ηψξα ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο γηα επηζηξνθή ησλ ρξηζηηαλψλ ππεθφσλ ζηε κχξλε
9
. 

Ζ Καζεκεξηλή πιεξνθνξεί ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο φηη ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία 

αξλήζεθε ηελ απαιιαγή ησλ Διιήλσλ απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία πνπ είρε δεηήζεη ν 

Curzon
10

. Γέρζεθαλ φκσο λα δνζεί ζηνπο ΄Διιελεο νζσκαλνχο ππεθφνπο ακλεζηεία 

γηα φια ηα εγθιήκαηα θαη πιεκκειήκαηα πνιηηηθήο θχζεσο γηα ην δηάζηεκα απφ 1εο 

Απγνχζηνπ 1914 κέρξη 20εο Ννεκβξίνπ 1922
11

. 

Σν ζέκα ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ην αίηεκα ησλ πκκάρσλ φπσο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

αλαγλσξίδεη ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο θαη ηα λνκηθά έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο 

αξρέο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ κε κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ απεξξίθζε απφ ηελ 

ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία
12

. Σν δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηθαηνζχλε μέλσλ 

δηθαζηψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ππνζέζεσλ Δπξσπαίσλ πνπ δνπλ ζηελ Σνπξθία είλαη 

αζπκβίβαζην πξνο ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία, δήισζε ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία
13

. 

                                                 
9
 Διεύζεξνλ Βήκα, 2/12/1922, ζ. 3. 

10
 Καζεκεξηλή, 4/12/1922, ζ. 1. 

11
 Διεύζεξνλ Βήκα, 20/12/1922, ζ. 4. 

12
 Σν ίδην, 20/12/1922, ζ. 4. 

13
 Ρηδνζπάζηεο, 18/12/1922, ζ. 2. 
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3.3. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ 

 

ηηο εθεκεξίδεο ζρνιηάδεηαη δπζκελψο ε άξλεζε ησλ Σνχξθσλ γηα παξακνλή ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο επ’ απηνχ
14

. Ο Καθιακάλνο, κέινο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, 

δήισζε φηη θαλέλαο Έιιελαο δελ ζα ππέγξαθε ζπλζήθε πνπ πξνέβιεπε ηέηνηνλ φξν. 

Δίπε αθφκα φηη «ηπρφλ απνκάθξπλζηο ηνπ Παηξηαξρείνπ εθ Κσλζηαληηλνππφιεσο ζα 

απεηέιεη εζηθφλ θαη πλεπκαηηθφλ απνθεθαιηζκφλ ησλ νξζνδφμσλ». Τπεξαζπίζηεθε 

ζηε ζπλέρεηα ηελ παξακνλή ησλ Διιήλσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αθφκε θαη απηψλ 

πνπ δελ ήηαλ νζσκαλνί ππήθννη θαη εθηίκεζε φηη νη πεξηνπζίεο πνπ άθεζαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε φζνη έθπγαλ ήηαλ δεθαπιάζηεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ 

Σνχξθσλζηελ Διιάδα. Εήηεζε επίζεο ηελ παξακνλή εθεί ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

θαη θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, αίηεκα ην νπνίν δέρζεθε ε ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκφδεηαη ζε απηά ε εζληθή δηδαζθαιία
15

.  

Δίδεζε ζε εθεκεξίδα πιεξνθνξεί φηη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα αξρίζεη ε 

εγθαηάζηαζε ηνχξθσλ πξνζθχγσλ ζηα ραξαθηεξηδφκελα σο «αδέζπνηα» ζπίηηα ησλ 

απειζφλησλ Διιήλσλ, κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο. Δλησκεηαμχ ζπλερίδεηαη ε καδηθή 

έμνδνο ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δπζθνιεχνληαη φκσο λα 

πξνκεζεπζνχλ ηνπξθηθά δηαβαηήξηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ 

πεξηνπζηψλ ηνπο. Γεληθά ν ηνπξθηθφο Σχπνο ελζαξξχλεη ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ απνκάθξπλζε εθείλσλ ησλ Διιήλσλ πνπ πξνέβεζαλ ζε 

αληηηνπξθηθέο ελέξγεηεο, αθφκε θαη αλ είλαη νζσκαλνί ππήθννη. «Φηιία κε ηνπο 

Έιιελεο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, δηφηη ην έδεημαλ ήδε απφ ην 1821», ζπκπιεξψλεη ε 

εθεκεξίδα. Πξνηείλνπλ δε νη Σνχξθνη λα είλαη ε αληαιιαγή γεληθή θαη λα κελ 

εμαηξεζεί ε Κσλζηαληηλνχπνιε
16

.  

Γεκνζηεχεηαη ε πιεξνθνξία φηη ε ακεξηθαληθή αληηπξνζσπεία αληηηίζεηαη ζηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Παηξηάξρε Μειεηίνπ πνπ δεηνχλ νη Σνχξθνη θαη φηη ππνζηεξίδεη 

                                                 
14

 Καζεκεξηλή, 4/12/1922, ζ. 3. 
15

 Σν ίδην, 4/12/1922, ζ. 3. 
16

 Διεύζεξνλ Βήκα, 4/12/1922, ζ. 1. 
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ην ζέκα ησλ κεηνλνςεθηψλ. Δπίζεο φηη νη Σνχξθνη ζπκθψλεζαλ ηειηθά λα 

παξακείλνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε νη Έιιελεο, αίηεκα κε ην νπνίν ζπκθψλεζαλ 

θαη νη χκκαρνη, κε ηνλ φξν φηη δελ ζα εθδησρζεί ην Παηξηαξρείν απφ εθεί
17

. 

ε δήισζή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε ν Πιαζηήξαο είπε: «Δηξήλε κε απνκάθξπλζηλ ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη εθηφπηζηλ ησλ Διιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο επ’ νπδελί ζα γίλεη δεθηή»
18

. Ο Βεληδέινο, πάλησο, κάρεηαη 

ζθνδξά γηα ηα πιήξε δηθαηψκαηα ηνπ Παηξηαξρείνπ, αληηθξνχνληαο ηηο 

ζπγθαηαβαηηθέο πξνηάζεηο ησλ πκκάρσλ
19

. 

Ζ ππνρσξεηηθφηεηα ησλ Σνχξθσλ σο πξνο ηνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο 

πξνθαιεί δπζπηζηία ζε κεξηθνχο. Σν άξζξν ηνπ Γ. Α. Δμεληάξε κε ηίηιν 

«Πξνηηκνηέξα ε πξνζθπγή εηο ηα φπια» ζπζηήλεη θαρππνςία γη’ απηή ηε ζηξνθή, ε 

νπνία είλαη θαηλνκεληθή θαη δελ παξέρεη ηδηαίηεξεο εγγπήζεηο γηα ηελ ηχρε ησλ 

Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ Διιάδα πάληα έδεημε ηηο θηιεηξεληθέο ηεο 

δηαζέζεηο ζηε πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλεο, αιιά θαηφπηλ ηεο αδηαιιαμίαο ηνπ Ηζκέη 

απέλαληη ζην Παηξηαξρείν θαη ηεο ππνρσξεηηθφηεηαο ησλ ζπκκάρσλ απέλαληη ζηνπο 

Σνχξθνπο, είλαη θαηξφο λα δείμεη ε Διιάδα ην ζζέλνο ηεο, έζησ θαη κε ηελ πξνζθπγή 

ζηα φπια.
20

 Πξνθαιεί απνξία ε ειαθξφηεηα κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη απηή ε 

παξνξκεηηθή πξνηξνπή ηνπ αξζξνγξάθνπ ελ κέζσ εηξελεπηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Καηά πιεξνθνξίεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο, δηελεξγείηαη ε θαηαγξαθή ησλ ειιεληθψλ 

πεξηνπζηψλ θαη ε θαηάζρεζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ απφ 

απειζφληεο Έιιελεο ππεθφνπο, ησλ νπνίσλ ε αλαρψξεζε ζα δηεξεπλεζεί
21

. 

                                                 
17

 Διεύζεξνλ Βήκα, 5/12/1922, ζ. 3. 
18

 Σν ίδην, 18/12/1922, ζ. 4. 
19

 Σν ίδην, 22/12/1922, ζ. 1. 
20

 Σν ίδην, 8/12/1922, ζ.1. 
21

 Σν ίδην, 22/12/1922, ζ.1. 
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3.4. ΟΗ ΣΟΤΡΚΟΗ ΑΠΟΣΗΜΟΤΝ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 

ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ 

 

ε ζπλέληεπμή ηνπ ν Υαζάλ βέεο, κέινο ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο, έθαλε κηα 

απνηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ζηάζεο ζηε πλδηάζθεςε ηεο Λσδάλεο. Γηα ην ζέκα ησλ 

κεηνλνηήησλ είπε φηη ην δήηεκα έρεη δηεπζεηεζεί ζηηο θχξηεο γξακκέο ηνπ αιιά φηη ε 

θαηάζηαζε είλαη μεθάζαξε: Ή πξέπεη λα αλαγλσξηζζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ ή λα δηαηεξεζεί ην παιαηφ ζχζηεκα
22

.  

ρεηηθά κε ην Παηξηαξρείν δήισζε φηη δελ γίλεηαη λα δηαηεξεζεί κε ηε κνξθή πνπ 

είρε σο ηφηε. Σν δήηεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξνλνκίσλ δελ πθίζηαηαη πιένλ γηα ηελ 

Σνπξθία. Θα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε άζθεζε ηεο ζξεζθείαο αιιά νη Σνχξθνη 

«έζεζαλ λέαο γξακκάο» πιένλ γηα ην Παηξηαξρείν θαη ζα απνδερζνχλ απιψο έλα 

ζξεζθεπηηθφ αξρεγφ
23

. 

ε δειψζεηο ηνπ απφ ηελ Άγθπξα ζηελ αγγιηθή εθεκεξίδα Evening Mail ν Κεκάι 

ηζρπξίζηεθε φηη ε θπβέξλεζή ηνπ επέηξεςε ζηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο λα 

θχγνπλ, αλ ην επηζπκνχζαλ, κεηά ηελ Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ. Γελ αζθήζεθε 

θακία βία ελαληίνλ ηνπο, φπσο αθνχζηεθε. «Ο ηξφκνο ησλ νθείιεηαη εηο ηελ 

δηελεξγνχκελελ πξνπαγάλδαλ!», είπε
24

.  

Μηα ζχληνκε φκσο είδεζε ηεο ίδηαο εκέξαο δείρλεη ηελ απφζηαζε απφ ηελ αιήζεηα: 

Σν ζηξαηνδηθείν Νηθνκήδεηαο θαηαδίθαζε ζε ζάλαην 38 Έιιελεο Πφληηνπο πνπ 

ζπλέιαβε θαζψο πξνρσξνχζαλ πεδνί απφ ηελ Ακηζφ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
25

.

                                                 
22

 Διεύζεξνλ Βήκα, 22/12/1922, ζ. 1. 
23

 Σν ίδην. 
24

 Σν ίδην. 
25

 Σν ίδην. 
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3.5. Ζ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΑΗΥΜΑΛΧΣΧΝ, ΟΜΖΡΧΝ ΚΑΗ 

ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ. ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΜΝΖΣΔΗΑ 

 

Α. ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ 

ηηο εθεκεξίδεο θπξηαξρεί θαζεκεξηλά ην ζέκα ηεο πκθσλίαο ηεο Αληαιιαγήο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αηρκαιψησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ νκήξσλ, ην ζρέδην ηεο 

νπνίαο ζα εηίζεην άκεζα ζε εθαξκνγή σο εηδηθή ζπκθσλία ζην πιαίζην ηεο θχξηαο 

ζπλζήθεο
26

. πνξαδηθά εθθξάδνληαη πάλησο θφβνη φηη ε αληαιιαγή κπνξεί λα 

αθπξσζεί ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ ελέζθεςαλ
27

.  

ε άιιε πεξίπησζε, νηθηίξεη ν αξζξνγξάθνο ηελ Διιάδα γηα ην έζραην ζεκείν 

ππνρσξεηηθφηεηαο πνπ έθζαζε αθνινπζψληαο ηηο επηζπκίεο ησλ Μεγάισλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ εηξήλε, ε νπνία φκσο δελ ηθαλνπνίεζε ηνπο πφζνπο ηεο
28

.  

Αθνινπζνχλ ηα επίζεκα θείκελα ηεο Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ εθ κέξνπο ηεο 

Σνπξθίαο πξνο ηνπο πκκάρνπο
29

 θαη ησλ πκκάρσλ πξνο ηελ Σνπξθία
30

. Ο 

Ηαλνπάξηνο θιείλεη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ φξσλ ηεο Ακλεζηείαο. 

 

ξνη ηεο Ακλεζηείαο  

Οη φξνη ηεο Ακλεζηείαο είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη εμίζνπ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Σνπξθίαο αζρέησο ζξεζθεχκαηνο, εζληθφηεηαο, γιψζζαο ή θπιήο. Οη κε 

κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί ζα δχλαληαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο βάζεη ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ηνχξθνπο 

ππεθφνπο. Θα κπνξνχλ λα εμαζθνχλ νπνηνδήπνηε επάγγεικα, είηε ζηνλ δεκφζην είηε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λα έρνπλ ηα ίδηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαη λα δηεπζεηνχληαη ηα νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα 

ζχκθσλα κε ηα έζηκα ηεο κεηνλφηεηαο εηο ηελ νπνία αλήθνπλ. Θα είλαη ειεχζεξνη 

                                                 
26

 Διεύζεξνλ Βήκα, 5/1/1923, ζ. 4. 
27

 Σν ίδην, 8/1/1923, ζ. 4. 
28

 Σν ίδην, 14/1/1923, ζ. 1. 
29

 Σν ίδην, 15/1/1923, ζ. 1. 
30

 Σν ίδην, 19/ 1/1923, ζ. 4. 
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επίζεο λα κηινχλ ηε γιψζζα ηνπο, παξά ηελ χπαξμε ηεο επηζήκνπ γιψζζαο θαη λα 

ηδξχνπλ ζξεζθεπηηθά, κνξθσηηθά ή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ειεχζεξε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηνπο ή ηελ άζθεζε ηεο ζξεζθείαο ηνπο εληφο απηψλ
31

. 

Ζ αλαθνίλσζε, επίζεο, ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ παξακνλή ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε πξνμέλεζε αλαθνχθηζε ζε φινπο, φπσο δήισζε ν Curzon, ν 

νπνίνο πξφζζεζε φηη ην Παηξηαξρείν ζα ζπλερίζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζαλ έλα 

θαζαξψο ζξεζθεπηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ίδξπκα, απέρνλ απφ θάζε πνιηηηθή αλάκεημε
32

.  

 

Β. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

ηελ Καζεκεξηλή ππάξρνπλ επίζεο παξφκνηεο εηδήζεηο, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη φηη νη 

Σνχξθνη παξακέλνπλ αλέλδνηνη ζην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ζηηο 

εζηίεο ηνπο θαη δελ δέρνληαη κεηαηξνπή ηεο βάζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηέηνην 

ζθνπφ
33

.  

Ζ αξζξνγξαθία γηα ηνπο πξφζθπγεο αξρίδεη λα παίξλεη κηα πην επηζεηηθή ρξνηά. ην 

άξζξν «Να εξγαζζνχλ» δηαθξίλεηαη έλαο πην ζθιεξφο ηφλνο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα, 

γηαηί ζε άξζξν εθεκεξίδαο θαηεγνξνχληαη νη πξφζθπγεο σο νθλεξνί («νπδεκίαλ 

εδείθλπαλ κέρξη ηνχδε ζπνπδήλ πξνο εξγαζίαλ») θαη θξαηηθνδίαηηνη («[ζ.ζ. ην κφλν 

απνηειεζκαηηθφ κέηξν] ε δηαθνπή ηνπ πξνζθπγηθνχ επηδφκαηνο»)
34

. Σν ζρφιην 

«Δπνηθηζκφο ησλ πξνζθχγσλ» αλαθέξεηαη ζηε δηεπζέηεζε εγθαηάζηαζεο 

κεηαλαζηψλ Πνληίσλ, Θξαθψλ θαη Μηθξαζηαηψλ ζηε Μαθεδνλία
35

.  

Μηα ζεκαηηθή πνπ επαλαιακβάλεηαη είλαη ην δάλεην απφ ηελ ΚηΔ γηα ηελ πεξίζαιςε 

θαη ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα απαζρνιεί έληνλα ηνλ ζπληάθηε 

θαζψο δεκνζηεχεηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο
36

.  

Δλδηαθέξνλ έρνπλ θαη άξζξα φπσο ην «Μέρξη Θενχ», ζηα νπνία ηεξείο θέξνληαη λα 

αληηδξνχλ ζηε ζηέγαζε πξνζθχγσλ ζε λανχο (ηνπ Πεηξαηά θπξίσο), πξνβάιινληαο 

                                                 
31

 Διεύζεξνλ Βήκα, 26/1/1923, ζ. 1. 
32

 Σν ίδην, 29/12/1923, ζ. 4. 
33

 Καζεκεξηλή, 11/1/1923, ζ.4. 
34

 Σν ίδην, 2/1/1923. 
35

 Σν ίδην, 4/1/1923. 
36

 Σν ίδην, 6/1/1923, ζ. 1 θαη ην «Νένο Κνιφκβνο», 9/1/1923, ζ. 1. Γίλεηαη εηξσληθή αλαθνξά ζηελ επ’ 

αφξηζηνλ αλαβνιή ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο. 
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ηελ αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θαζηεξσκέλεο ιεηηνπξγίαο
37

. Δληχπσζε εμάιινπ 

πξνθαινχλ νη ζπλέρεηεο κπζηζηνξεκάησλ ζηελ πξψηε ζειίδα, ελψ ζπληεινχληαη 

γεγνλφηα θνξπθαίαο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα
38

. Ζ ελεκέξσζε, πάλησο, ηεο 

Καζεκεξηλήο γηα ηελ πνξεία ηεο Γηάζθεςεο ζηε Λσδάλε γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη κε 

ππεπζπλφηεηα, ζηελ ηέηαξηε ζειίδα θαηά θαλφλα. Ζ ελεκέξσζε απηή, γηα ηελ 

Καζεκεξηλή αιιά θαη γηα φιεο ηηο ππφ ζπδήηεζε εθεκεξίδεο, ιακβάλεηαη απφ μέλα 

πξαθηνξεία εηδήζεσλ θαη φρη κέζσ ηδίνπ απεζηαικέλνπ ζηε Λσδάλε. 

 

Γ. ΡΗΕΟΠΑΣΖ 

Παξαηίζεληαη πην θάησ κεξηθέο απφ ηηο εηδήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ρηδνζπάζηε 

θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ 

Πιεζπζκψλ. 

Οη Σνχξθνη ζπκθψλεζαλ λα αθήζνπλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο ηνπο 

άλσ ηεο ζηξαηεπζίκνπ ειηθίαο άξξελεο Έιιελεο νη νπνίνη θξαηνχληαη ζηελ Αλαηνιία 

κεηά απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ
39

. Μεγάινο αξηζκφο ρξηζηηαλψλ 

νκήξσλ απφ Μηθξά Αζία θαη Κσλζηαληηλνχπνιε θεχγεη εζπεπζκέλα, νη δε 

ρξηζηηαληθνί ιανί ζηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ απεηινχληαη κε πξαγκαηηθή εμφλησζε 

απφ ηελ εμάπισζε ινηκσδψλ λφζσλ
40

.  

Καηαγξάθεηαη ε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηηο κεηνλφηεηεο θαζψο θαη απηή γηα 

ακλεζηεία, ε νπνία παξαγξάθεη ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά αδηθήκαηα ακθνηέξσλ 

ησλ πιεπξψλ
41

. Αξρίδεη επίζεο ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηψλ ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ ζα αληαιιαρζνχλ
42

.  

Ζ αλαθαηάιεςε απφ ην θξάηνο ησλ ηνπξθηθψλ ηζηθιηθηψλ πνπ είραλ δνζεί ραξηζηηθά 

ζηνπο κνπζνπικάλνπο ησλ Νέσλ Υσξψλ θαη ε άκεζε ελνηθίαζή ηνπο ζε 

θαιιηεξγεηέο θνιιήγνπο ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ
43

. 

                                                 
37

 Καζεκεξηλή, 16/01/1923. 
38

 Σν ίδην, «Ζ Εσή κνπ», 16/1/1923, ζ. 1. 
39

 Ρηδνζπάζηεο, 1/1/1923, ζ. 4. 
40

 Σν ίδην. 
41

 Σν ίδην. 
42

 Σν ίδην, 7/1/1923, ζ. 2. 
43

 Σν ίδην, 6/1/1923 
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Ζ ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία εγείξεη απαηηήζεηο γηα απηνλφκεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

θαη ηκήκαηνο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Θξάθεο 

κέρξη ηνλ Νέζην γηα ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ζα αληαιιαγνχλ
44

. 

Ζ ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία παξαηηήζεθε ησλ αμηψζεψλ ηεο φπσο ζεσξεζνχλ 

αληαιιάμηκνη νη έιιελεο ππήθννη πνπ δνχζαλ ζηελ Σνπξθία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ αμίσζή ηεο λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ νη Σνχξθνη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 

Αληαιιαγή
45

. 

Ο Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο ζα εξεπλήζεη απφ θνληά ηελ θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθία, ην ίδην δε ζα ηζρχζεη θαη γηα ηνπο Σνχξθνπο ζηελ 

Διιάδα
46

. Έιιελεο θαη Σνχξθνη ππέβαιαλ ηνλ θαηάινγν ησλ αηρκαιψησλ ζηελ 

αξκφδηα ππνεπηηξνπή ηεο Λσδάλεο. 

Τπεγξάθεζαλ ηα δχν έγγξαθα κεηαμχ Βεληδέινπ θαη Ηζκέη, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

αηρκάισηνη θαη πνιηηηθνί φκεξνη ζα αληαιιαγνχλ άκεζα, ελψ νη πιεζπζκνί απφ ηελ 

1ε Μαΐνπ 1923.
47

. 

                                                 
44

 Ρηδνζπάζηεο, 9/1/1923, ζ. 2. 
45

 Σν ίδην 14/1/1923, ζ. 2. 
46

 Σν ίδην, 18/1/1923, ζ. 1. 
47

 Σν ίδην. 



68 
 

 

3.8. Ο ΑΜΔΟ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΣΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Ο Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο πνπ ζπδεηείηαη έληνλα ε ζπκθσλία ηεο Λσδάλεο γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. ν πξσηνζέιηδν άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο «Ζ 

Αληαιιαγή»
48

, επηθξίλεηαη ε «αθαηαλφεηνο ζπνπδή» κε ηελ νπνία αληαπνθξίζεθε ε 

ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζηελ πξφηαζε ηνπ δφθηνξνο Νάλζελ. Οη εμεγήζεηο ηνπ 

«Έιιελνο αληηπξνζψπνπ» 1) πεξί ηνπ ηεηειεζκέλνπ ηεο εθδίσμεο ησλ Διιήλσλ απφ 

ηελ Σνπξθία θαη 2) πεξί ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο φρη πιένλ πξνζσξηλήο αιιά 

κνλίκνπ εγθαηαζηάζεσο ησλ πξνζθχγσλ δελ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ 

εθεκεξίδα: «Γελ επξίζθνκε φηη ε επί ηφζνλ επξείαο θιίκαθνο κφληκνο εγθαηάζηαζηο 

ησλ πξνζθχγσλ δχλαηαη λα επηηεπρζή άλεπ αλππνινγίζησλ δπζρεξεηψλ θαη άλεπ ηεο 

παξφδνπ καθξνχ ρξφλνπ», γξάθεη. ζν γηα ηελ έιιεηςε ηθαλνπνηήζεψο ηεο γηα ηελ 

πξψηε εμήγεζε ηνπ Βεληδέινπ, ε εθεκεξίδα πξνζθέξεη κηα αθεξεκέλε δηθαηνινγία: 

Αλ δελ ππήξρε απηή ε βηαζχλε, ηφηε «ε ηχρε ηνπ εθαηνκκπξίνπ θαη πιένλ αλεζηίνπ 

πξνζθπγηθνχ θφζκνπ ζα εθαλνλίδεην ιίαλ πηζαλψο θαηά ηξφπνλ ινγηθψηεξνλ θαη 

αλζξσπηλψηεξνλ». ηαλ εθθελψζεθε ε Θξάθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1922, ην ζρφιην ηεο 

Καζεκεξηλήο
49

 ήηαλ πην έληνλν ζην άξζξν «Ο έλνρνο», πνπ βέβαηα θαηαιφγηδε ζηνλ 

Βεληδέιν ηελ απφθαζε απηή. Ο Ρηδνζπάζηεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ραξαθηεξίδεη ηελ 

αληαιιαγή ησλ κεηνλνηήησλ «εγθιεκαηηθή»
50

. 

«Ζ θσλή ησλ αιπηξψησλ» είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηνπ Γ. Α. Δμεληάξε ζην 

Διεύζεξνλ Βήκα
51

, ζην νπνίν εθθξάδεηαη κε δηαπξχζηα ιφγηα γηα ηα δίθαηα αηηήκαηα 

ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπιιαιεηεξίνπ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. Αλ θαη θηινβεληδειηθή ε 

εθεκεξίδα, ζην άξζξν απηφ είλαη θαηάθσξα αξλεηηθή γηα ηελ απφθαζε ηεο 

αληαιιαγήο, φρη ηφζν απφ άπνςε δηπισκαηηθψλ ρεηξηζκψλ φζν γηα ηε ζηάζε ησλ 

πκκάρσλ απέλαληη ζηελ Διιάδα. «Οη πξφζθπγεο εηπξαλλήζεθαλ, εζθάγεζαλ θαη 

εδηψρζεθαλ γηαηί πξνζέηξεμαλ ζηηο αλάγθεο ησλ πκκάρσλ. Αιιά θαη εάλ ... νη 

χκκαρνη αλαγθάζνπλ ην ειιεληθφ θξάηνο λα ππνγξάςεη κηα ηέηνηα ζπλζήθε, 

                                                 
48

 Καζεκεξηλή, 10/1/1923, ζ. 1. 
49

 Σν ίδην, 14/10/1922. 
50

 Ρηδνζπάζηεο, 4/1/1923, ζ. 1. 
51

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/1/1923, ζ. 1. 
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ππάξρεη ε δηαβεβαίσζε ησλ Αιπηξψησλ, φηη πνηέ δελ ζα παξαδερζνχλ έλα έγγξαθν 

πνπ θαηαπαηά θάζε αλζξψπηλν θαη ζείν λφκν»
52

. 

 

Α. ΣΟ ΔΠΗΒΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΟ ΣΧΝ ΑΛΤΣΡΧΣΧΝ 

Μεγαιεηψδεο ζπιιαιεηήξην ζε φγθν θαη παικφ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Μηθξαζηάηεο, 

Πφληηνη θαη Θξάθεο πξφζθπγεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο 

ελαληίνλ ηεο απνθάζεσο ηεο Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ
53

. 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ είλαη πξάγκαηη ζπαξαμηθάξδηα. «Μπξηάδεο αλδξψλ, 

γπλαηθψλ θαη παηδίσλ ζπλέξξενλ παληαρφζελ κε ιάβαξα θαη καχξεο ζεκαίεο... Μία 

θξάζηο εμήξρεην απφ φια ηα ρείιε ησλ δπζηπρψλ πξνζθχγσλ θαη πςψλεην δηάρπηνο: 

ηα ζπίηηα καο!...θαη ηα δάθξπα ηεο λνζηαιγίαο ηεο παηξίδαο εβνχξθσλαλ ηα κάηηα 

ηνπο»
54

. 

 

Β. ΦΖΦΗΜΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΣΗ ΠΡΔΒΔΗΔ 

ε ςήθηζκα πνπ επέδσζαλ ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηηο μέλεο πξεζβείεο, πεξηέγξαθαλ νη 

πξφζθπγεο ηε πλζήθε Αληαιιαγήο σο «αληηβαίλνπζα πξνο ηελ εζληθή θαη 

παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη πξνο ηα ηεξψηεξα δίθαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ ηδηνθηεζία». Πηζηεχνπλ φηη έρνπλ απαξάβαηα δηθαηψκαηα ζηα εδάθε φπνπ 

θαηνηθνχζαλ απφ αηψλεο θαη απφ ηα νπνία εμεδηψρζεζαλ απφ ηνλ θφβν ηεο ζθαγήο 

παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Γειψλνπλ φηη ε αδηθία είλαη αθφκα πην κεγάιε, γηαηί νη ίδηνη 

πήγαλ κε ην πιεπξφ ησλ πκκάρσλ, πνπ ηνπο ππνζρέζεθαλ ηελ απνιχηξσζε ή 

ηνπιάρηζηνλ βειηίσζε ηεο ηχρεο ηνπο. Καηαγγέιινπλ ηελ αδηθία απηή σο πξνζβνιή 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη δειψλνπλ φηη ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ηελ 

νδχλε θαη ηε δηακαξηπξία ηνπο ζηηο επφκελεο γεληέο
55

. 

Σν Φήθηζκα απηφ επηδφζεθε ζηνλ αξρεγφ ηεο Δπαλαζηάζεσο Νηθφιαν Πιαζηήξα, 

ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε επάιιεην απφ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα νδχλεο: «Αλ ππάξρνπλ 

                                                 
52

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/1/1923, ζ. 1. 
53

 Σν ίδην, 9/1/1923, ζ. 3. 
54

 Σν ίδην. 
55

 Σν ίδην. 
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θαξδίαη αη νπνίαη δηεξξάγεζαλ απφ ηνλ πφλνλ ζαο, είλε κία θαη ε ηδηθή κνπ...»
56

. 

Αλάινγν ςήθηζκα εζηάιε θαη ζηνλ Βεληδέιν
57

. 

 

Γ. ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑ ΑΛΤΣΡΧΣΧΝ ΠΡΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ 

Οη ηέσο Πιεξεμνχζηνη Θξάθεο, θαζψο θαη ε Δπηηξνπή ησλ Αιπηξψησλ, 

εθπξνζσπνχλησλ θαη 35 επηηξνπέο Αιπηξψησλ ησλ ζπιιαιεηεξίσλ ζηελ επαξρία, 

ηειεγξάθεζαλ ζην κέινο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Λσδάλε Καξαπάλν, 

δεηψληαο λα ππνγξάςεη δηακαξηπξία πξνο ηε Γηάζθεςε θαηά ηεο Αληαιιαγήο ησλ 

Πιεζπζκψλ. Θεσξνχλ φηη απηή ε απφθαζε «παξαβηάδεη ηηο ηεξψηεξεο αλζξψπηλεο 

αξρέο θαη θάζε έλλνηα δηθαίνπ»
58

.  

 

Γ. ΑΠΑΝΣΖΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΣΟ ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑ 

Ζ απάληεζε ηνπ Βεληδέινπ ζην ηειεγξάθεκα ηεο επηηξνπήο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

ζπιιαιεηεξίνπ κε ηε δηακαξηπξία θαηά ηεο πκθσλίαο ηεο Αληαιιαγήο ήηαλ ε 

αθφινπζε: Ζ Διιάδα αλαγθάζηεθε λα δερζεί ηελ αληαιιαγή. Δίλαη φκσο έηνηκε λα 

ηελ αθπξψζεη εθφζνλ νη Σνχξθνη δέρνληαη πίζσ ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ππφ 

εγγπήζεηο. Απηφ, φκσο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ αληηπξνζψπσλ ζηε 

Γηάζθεςε, απνξξίπηεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηεγνξεκαηηθά
59

.  

«Τπεθχςακελ εηο ηελ ζθιεξάλ αλάγθελ εηο ελ θαη νη ζενί πείζνληαη». 

Έηζη εμεγεί ν Βεληδέινο ηελ απφθαζε γηα ηε ζπκθσλία ηεο Αληαιιαγήο ησλ 

Πιεζπζκψλ ζε απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ θίιν ηνπ Ν. Κπξηαθίδε, ν νπνίνο 

ηνπ παξαπνλέζεθε γηα ην δήηεκα απηφ
60

. Γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ε επθαηξία ζηνλ 

Βεληδέιν λα θάλεη κηα απνηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ειήθζε απηή ε 

απφθαζε θαη ηη επέηπρε ν ειιεληζκφο απφ απηήλ κε ηα αθφινπζα ιφγηα: 

Παξφιεο ηηο δηακαξηπξίεο ησλ αληηπξνζψπσλ Άγγισλ, Ακεξηθαλψλ θαη Γάιισλ, νη 

Σνχξθνη ήηαλ αλέλδνηνη ζην ζέκα απηφ. Οη Γπλάκεηο δελ κπνξνχζαλ λα επηβάινπλ ηε 

                                                 
56

 Διεύζεξνλ Βήκα, 9/1/1923, ζ. 3. 
57

 Α.Β., 35, Πξφζθπγεο Μηθξάο Αζίαο, Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη Πφληνπ (Αζήλα) πξνο Δ. Βεληδέιν 

(Λσδάλε), 22 Ηαλνπαξίνπ 1923. 
58

 Διεύζεξνλ Βήκα, 15/1/1923, ζ. 4. 
59

 Σν ίδην, 26/1/1923, ζ. 1. 
60

 Σν ίδην. 
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ζέιεζή ηνπο γηαηί δελ ήζειαλ επ’ νπδελί έλα λέν πφιεκν. Ζ Σνπξθία, ινηπφλ, έρνπζα 

απαιιαγεί απφ ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, ήηαλ απνθαζηζκέλε λα εθδηψμεη θαη 

ηνπο ππφινηπνπο πνπ είραλ κείλεη, θαζψο θαη ην Παηξηαξρείν.  

Ζ πλζήθε πνπ ππεγξάθε, ζπλερίδεη ν Βεληδέινο, θαηνξζψλεη ηα εμήο: Nα 

δηαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ησλ Διιήλσλ θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ παξακνλή ησλ ελαπνκεηλάλησλ ζηελ Σνπξθία Διιήλσλ έσο 

φηνπ αξρίζεη ε αλαρψξεζε ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ Διιάδα. Σελ απνρψξεζε ησλ 

Σνχξθσλ κέρξη ηνπ Νέζηνπ αλαηνιηθά, 350 ρηιηάδσλ ζπλνιηθά, νη θαηνηθίεο ησλ 

νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο κηζνχο έιιελεο πξφζθπγεο
61

. 

Δπίζεο ηελ αθχξσζε φισλ ησλ δεκεπηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ κεηά ην 1912 

θαηά ησλ πεξηνπζηψλ ησλ Διιήλσλ ζηελ Σνπξθία θαη ησλ Σνχξθσλ ζηελ Διιάδα. 

Σελ εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ πνπ άθεζαλ νη Έιιελεο ζηελ Σνπξθία, ή απηψλ πνπ 

ζα αθήζνπλ νη Σνχξθνη ζηελ Διιάδα θεχγνληαο, απφ επηηξνπέο ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

ΚηΔ. Σνλ ζπκςεθηζκφ ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ θαη ηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ην Κξάηνο, πάιη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΚηΔ.  

Σν δηθαίσκα επαλφδνπ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Σνπξθία λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ζηελ Σνπξθία. Σελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο 

ππεθνφηεηαο ζηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή, κε ηνλ φξν φκσο φηη δελ ζα επαλέιζνπλ ζηελ Σνπξθία, 

εθηφο εάλ ιάβνπλ εηδηθή άδεηα. Σέινο, ηελ απνηξνπή ηεο εμψζεσο ησλ Διιήλσλ απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
62

.  

ηελ θαηεγνξία ηνπ Κπξηαθίδε πξνο ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία, φηη άθεζε ζηνπο 

Σνχξθνπο ην αίζρνο ηεο απάλζξσπεο απηήο πνιηηηθήο ρσξίο λα απαληήζεη ε Διιάδα 

κε αληίπνηλα θαηά ησλ Σνχξθσλ, ν Βεληδέινο απάληεζε: «Σν αίζρνο δελ βαξχλεη 

εκάο, νίηηλεο ππνθχπηνκελ εηο ηελ ζθιεξάλ αλάγθελ – εηο ελ θαη νη Θενί πείζνληαη – 

ηνπ λα δηεπθνιχλσκελ ηελ εγθαηάζηαζηλ ησλ κπξηάδσλ ησλ πξνζθχγσλ, αιιά ηνλ 

ζεκεξηλφλ πνιηηηζκφλ, φζηηο είλε αλίθαλνο λα πξνιάβε ην αίζρνο ηνχην»
63

. 

                                                 
61

 Διεύζεξνλ Βήκα, 26/1/1923, ζ. 1. 
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 Σν ίδην. 
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Σειεηψλνληαο ηελ επηζηνιή ηνπ ν Βεληδέινο γξάθεη: «Γλσξίδσ φηη ν πξνζθπγηθφο 

θφζκνο ζα κε αλαζεκαηίζε δη’ απηφ πνπ θάκλσ. Αιι’ έρσ ηελ ζπλείδεζίλ κνπ 

ήζπρνλ, φηη εξγάδνκαη πξνο ην ζπκθέξνλ απηνχ»
64

. 
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 Διεύζεξνλ Βήκα, 26/1/1923, ζ. 1. 
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3.9. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΣΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ 

Α. ΑΠΟΦΔΗ ΗΣΟΡΗΚΧΝ 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ην πνηνο πήξε αξρηθά ηελ απφθαζε γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. Ήηαλ έλα ζέκα ζην νπνίν θαλείο πνιηηηθφο παξάγσλ δελ 

ήζειε θαλεξή αλάκεημε, γηαηί κηα ηέηνηα απφθαζε αληέβαηλε ζην πλεχκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, φπσο απηή εθδειψζεθε κεηά απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν κε ηα 12 εκεία ηνπ Γφγκαηνο Wilson. 

Οη εκπιεθφκελνη ζηε ζχζθεςε γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ αξλήζεθαλ ηελ 

φπνηα επζχλε. Ο επηθεθαιήο ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο Ηζκέη απέδσζε ηελ 

επζχλε ζηελ εηζήγεζε ηεο ΚηΔ θαη δηθαηνινγήζεθε φηη ζπγθαηέλεπζε εμ αλάγθεο. Ο 

Βεληδέινο εδήισζε φηη ε ειιεληθή πιεπξά ζα ήηαλ έηνηκε λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ 

απφθαζε, εθφζνλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επέηξεπε ηελ επηζηξνθή ησλ εθδησρζέλησλ 

Διιήλσλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Ο Όπαηνο Αξκνζηήο ηεο ΚηΔ Νάλζελ αληέηεηλε φηη ηνπ 

είρε πξνηαζεί ην ζρέδην απηφ απφ ηνπο Αξκνζηέο ησλ Σεζζάξσλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, θάηη πνπ νη ίδηνη αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά
65

. 

Ζ νκφζπκε θαηαδίθε ηεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ζηε ζπλέρεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, ζπζθφηηζε 

πεξηζζφηεξν ηελ ππφζεζε
66

. Ζ κειέηε, σζηφζν, ηνπ ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο ΚηΔ, ησλ 

ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ 

Βεληδέινπ, έξξημαλ θάπνην θσο ζηνπο ιφγνπο απηήο ηεο απφθαζεο θαη ζηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ηελ επέβαιαλ
67

. 

Ζ απφθαζε ηεο Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ επηβιήζεθε, φπσο 

αλαιχεη ν Κσλ. βνιφπνπινο, απφ ηα ίδηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Δθφζνλ ε 

νζσκαληθή-ηνπξθηθή εμνπζία είρε πξνβεί ζηνλ δησγκφ θαη αθαληζκφ ησλ ρξηζηηαλψλ 

ηεο Μ. Αζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα, σζνχκελε 
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 Σν ίδην, ζ. 96. 
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απφ ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο εζληθνχ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ηίπνηα δελ ζα ηελ εκπφδηδε 

λα ηνλ ζπλερίζεη, ηε ζηηγκή πνπ ε Διιάδα ήηαλ εηηεκέλε θαη απνκνλσκέλε 
68

. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ ζηε Μηθξά Αζία, ν ππνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο δηεκήλπζε φηη ε εζληθηζηηθή θπβέξλεζε δελ ζα αλερφηαλ 

πιένλ ηελ παξνπζία ησλ Διιήλσλ ζηα εδάθε ηεο
69

. Ζ απφθαζε ειήθζε κεηαμχ 

Βεληδέινπ θαη Νάλζελ θαηά ηηο ζπλελλνήζεηο ηνπο ζηα κέζα Οθησβξίνπ 1922 κεηά 

απφ ηελ Αλαθσρή ησλ Μνπδαληψλ. ηαζκίδνληαο ξεαιηζηηθά θαη ςχρξαηκα ηα 

γεγνλφηα, νη δχν άλδξεο ζπκθψλεζαλ ζηελ ηδέα ηεο Αληαιιαγήο, ίζσο ρσξίο αξρηθά 

λα ηελ νλνκάζνπλ «ππνρξεσηηθή». Σν πλεχκα φκσο πνπ δηαρέεηαη ζηα 

ηειεγξαθήκαηα πνπ αληήιιαμαλ, θαη πξνθχπηεη αβίαζηα απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, νδεγεί ζηελ έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο. Γελ είρε 

άιισζηε εληαρζεί αθφκα ζην ιεμηιφγην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απηφο ν φξνο θαη νη 

εζεινληηθέο αληαιιαγέο είλαη ζπαλίσο εζεινληηθέο
70

. Ζ καδηθή εθδίσμε ελφο 

πιεζπζκνχ θαη ε εηζξνή ηνπ ζην θξάηνο δηαθπγήο ηνπ, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ 

ζπληεξήζεη θαη κάιηζηα ρσξίο πξνεγνχκελε ζπκθσλία, κνηξαία ελέρεη ην ζηνηρείν 

ηνπ εμαλαγθαζκνχ
71

. 

Σν βαζχηεξν λφεκα ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ηνπ Βεληδέινπ πξνο ηνλ Νάλζελ 

ππνλννχζε, θαηά ηνλ βνιφπνπιν, θαζνιηθή απνρψξεζε ησλ Διιήλσλ απφ ηελ 

Σνπξθία θαη ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ Διιάδα, ζηνηρείν πνπ απφ κφλν ηνπ αληηβαίλεη 

ζηε ινγηθή ηεο πξναηξεηηθήο αληαιιαγήο
72

. 

ηαλ ν Βεληδέινο δέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο λα 

εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα ζηε ζχζθεςε ηεο Λσδάλεο, πξσηαξρηθφο παξάγνληαο 

ζηελ απφθαζή ηνπ, πνπ ζπλέπηπηε θαη κε ηελ άπνςε ηνπ Νάλζελ, ήηαλ ε ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία έπξεπε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ. 

Ζ θαζπζηέξεζε ζα ήηαλ εηο βάξνο ηεο Διιάδαο
73

. 

                                                 
68

 βνιφπνπινο, Αλαθνξέο, φ.π., ζ. 106. 
69

 SDN/A, 48/24318, Δ Venizelos a Nansen, 13 9ctobre 1922, ζην: βνιφπνπινο, Αλαθνξέο, ζ. 155. 
70

 Φσκηάδεο, φ.π., ζ. 94. 
71

 Σν ίδην. 
72

 βνιφπνπινο, Αλαθνξέο, φ.π., ζ. 107. 
73

 Φσκηάδεο, φ.π., ζ. 95 θαη ζ. 85. 



75 
 

Β. ΑΠΟΦΔΗ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

Παξαηέζεθαλ παξαπάλσ νη ζέζεηο ηνπ Βεληδέινπ ζην ζέκα ηεο Αληαιιαγήο ησλ 

Πιεζπζκψλ κέζα απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

φκσο έρεη ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ έγηλε δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζηε Βνπιή ε νπνία 

παξαηίζεηαη αλ θαη είλαη εθηφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ απηήο ηεο κειέηεο. 

  

Ο αξρεγφο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο Παλαγήο Σζαιδάξεο θαηεγφξεζε ηνλ Βεληδέιν, φηη 

πάληα επεδίσθε ηελ εθξίδσζε ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηε Μηθξά Αζία. Ο Βεληδέινο 

απάληεζε ζρεηηθά: Σν 1914 άξρηζε ε εθξίδσζε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηελ 

Σνπξθία. Πξφηεηλε ηφηε ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκψλ γηα λα ζσζνχλ απηνί νη 

πιεζπζκνί. ηε ζπλέρεηα ζηακάηεζαλ νη δησγκνί, φρη γηαηί άιιαμε ε γξακκή ησλ 

Σνχξθσλ, αιιά γηαηί μέζπαζε ν Μεγάινο Πφιεκνο. Γηλφηαλ φκσο θαλεξφ φηη θαη ε 

Διιάδα ζα εζχξεην ζε απηφλ.  

Σελ Αληαιιαγή ηελ πξφηεηλε, φπσο είπε, ην 1914 γηα λα ζσζνχλ νη ειιεληθνί 

πιεζπζκνί ζε πεξίπησζε λίθεο ησλ Γεξκαλψλ θαη ηεο Σνπξθίαο, θαη φρη γηα λα ηνπο 

κεηαθέξεη ζηελ Διιάδα. 

Πξηλ απφ ηελ παξαίηεζή ηνπ ην 1915, ζπλέζηεζε ζην θηινγεξκαληθφ αλαθηνξηθφ 

ζπκβνχιην λα δεηήζεη απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζε πεξίπησζε επηθξάηεζήο ηνπο, 

εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ θαη γηα ηε κε νιηθή απψιεηα 

ησλ εδαθψλ πνπ ζα εράλνλην. κσο απηέο νη ζπκβνπιέο δελ ειήθζεζαλ ππφςηλ. Ζ 

αληαιιαγή ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1922 ήηαλ ε κφλε ιχζε γηα λα ζσζεί φ,ηη κπνξνχζε λα 

ζσζεί.
74
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3.10. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΟΗ 

 

Ζ Αληαιιαγή ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ έγηλε κε βάζε ην ζξήζθεπκα θαη 

φρη ηε θπιεηηθή θαηαγσγή ή άιιν θξηηήξην. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ζα 

αληαιιάζζνλην ππνρξεσηηθά νη Έιιελεο ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη κε ηνπξθηθή 

ππεθνφηεηα πνπ δνχζαλ ζηα ηνπξθηθά εδάθε θαη νη κνπζνπικαληθνί ζην ζξήζθεπκα 

πιεζπζκνί πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα ειιεληθά εδάθε
75

. Μηα Μηθηή Δπηηξνπή ζα ξχζκηδε 

ηα εθαηέξσζελ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αληαιιαμίκσλ. 

ηνπο αληαιιάμηκνπο πεξηιακβάλνληαλ απηνί πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηηο ρψξεο 

δηακνλήο ηνπο απφ ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν ην 1912 έσο ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

1923, θαζψο θαη φζνη δελ επιήγεζαλ απφ ηνπο πνιέκνπο. ηνπο αληαιιάμηκνπο 

ζπγθαηαιέγνληαλ θαη φζνη είραλ αθνινπζήζεη ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ θαηά ηελ 

ππνρψξεζή ηνπ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη αξηζκνχζαλ πεξί ηνπο 848.000 Έιιελεο
76

, εθ 

ησλ νπνίσλ 160.000 πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Οη Σνχξθνη πνπ είραλ 

θχγεη απφ ηελ Διιάδα ην 1914 ήηαλ 115.000
77

. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ζπγθαηαιέγνληαλ 200.000 Έιιελεο πνπ είραλ παξακείλεη ζηελ Σνπξθία κεηά ηελ 

ππνρψξεζε θαη 389.000 Σνχξθνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Διιάδα, ή 355.000 θαηά 

άιιε εθδνρή
78

. Σεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο εμαηξνχλην νη Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο 

Γπηηθήο Θξάθεο
79

. 
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3.11. ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ 

 

Ο ζηφρνο γηα εζληθή νκνγελνπνίεζε ηεο Μηθξάο Αζίαο κε απάλζξσπεο κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ θαη πνγθξφκ επηηεχρζεθε κε ζρεδηαζκφ ηέηνησλ δηαζηάζεσλ, πνπ 

μεπεξλά θάζε θαληαζία
80

. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κπνξεί λα θαηαηάμεη θαλείο ηε 

ζπζηεκαηηθή εμνιφζξεπζε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζηνλ φξν «γελνθηνλία», κε θξηηήξην ηα ζηνηρεία πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηνλ ΟΖΔ κε ηε χκβαζε ηνπ 1948
81

. Μεηαμχ άιισλ, γελνθηνλία 

ραξαθηεξίδεηαη θάζε εζθεκκέλε πξνζπάζεηα θαηαζηξνθήο ελ φισ ή ελ κέξεη κηαο 

εζληθήο, εζλνηηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο απφ κία άιιε, απιψο θαη κφλν 

επεηδή δελ αλήθεη ζηελ ίδηα θπιεηηθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα
82

.  

Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, θαζπζηεξεκέλα, ςήθηζε νκφθσλα ηνλ λφκν 2645 ην 1998, κε 

ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή σο γελνθηνλία. Ο ηζηνξηθφο 

Άγγεινο πξίγνο παξαζέηεη, καδί κε ηελ εθδνρή ηεο γελνθηνλίαο, θαη ηελ παξάιιειε 

εθδνρή ηεο «κνηξαίαο ζπλέπεηαο ελφο πνιέκνπ»
83

. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ λαδηζκνχ ήηαλ «κνηξαία 

ζπλέπεηα ελφο πνιέκνπ». 

Δίρε ήδε πξνεγεζεί ε ςήθηζε ηνπ φξνπ «γελνθηνλία» απφ ηε Βνπιή ην 1994 γηα ηελ 

εμνιφζξεπζε ησλ Πνληίσλ, ζαλ λα κελ αλήθε ν Πφληνο ζηε Μηθξά Αζία. Ο ιφγνο 

ήηαλ ε δξαζηήξηα δνπιεηά θαη επηκνλή πνπ επέδεημαλ ηα νξγαλσκέλα πνληηαθά 

ζσκαηεία θαη ε πίεζε πνπ αζθήζεθε ζηε Βνπιή απφ πνιηηηθνχο κε πνληηαθή 

θαηαγσγή
84

.  

Απφ ηνλ ζπλνιηθφ ειιεληθφ πιεζπζκφ ησλ 2.700.000 αλζξψπσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

700.000 ήηαλ Πφληηνη, νη αθηρζέληεο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ 

επαθνινπζήζαζα αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ήηαλ ζπλνιηθά 1.300.000. ε απηνχο 
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φκσο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο πνπ ήιζαλ απφ ρψξεο 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο
85

.  

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ππνινγίδεη ζηε «Μαχξε Βίβιν δησγκψλ θαη καξηπξίσλ 

ηνπ ελ Σνπξθία Διιεληζκνχ» πνπ εμέδσζε ην 1919, φηη νη Έιιελεο πνπ ζαλαηψζεθαλ 

απφ ην 1914 έσο ην 1918 έθηαλαλ ηνπο 490.000. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο γελνθηνλίαο 

ζπληειέζηεθε θαηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1919-1923 θαη έδσζε ηέινο ζηελ 

ηξαγσδία πνπ είρε μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα
86

.  

Ζ κνίξα ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο είρε ήδε πξνζρεδηαζζεί απφ ην 1908 κε ην ζρέδην πνπ είραλ 

απνθαζίζεη νη Νεφηνπξθνη θαη ην νπνίν θαλεξά δηαηχπσλαλ κέζα απφ δειψζεηο θαη 

ζπλεληεχμεηο ηνπο
87

. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο ήηαλ είηε ε αθνκνίσζε φισλ ησλ 

κεηνλνηήησλ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία είηε ν αθαληζκφο ηνπο
88

.  

Ζ λέα πνιηηηθή ησλ Νενηνχξθσλ δελ έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή απφ ηελ ειιεληθή 

πιεπξά ή ππνηηκήζεθε. Λίγνη ήηαλ νη ηζχλνληεο νη νπνίνη ηελ αληηιήθζεθαλ εγθαίξσο 

θαη ηελ πξνέβαιαλ κε φζεο δπλάκεηο είραλ. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ ν Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο Ησαθείκ ν Γ΄, ν νπνίνο πξνέβε ζηηο αλάινγεο δεκφζηεο δειψζεηο θαη ν 

Μεηξνπνιίηεο κχξλεο Υξπζφζηνκνο, ν νπνίνο ελεκέξσζε γξαπηψο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε θαη πξφηεηλε κέηξα αληηδξάζεσο. Τπήξμαλ επίζεο δηάθνξνη πξνμεληθνί 

ππάιιεινη πνπ έθξνπζαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ αιιά δελ εηζαθνχζζεθαλ
89

.  
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Ζ ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Άθζνλα παξαδείγκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

γεγνλφο γελνθηνλία βξίζθνληαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, απφ ηα νπνία 

ζηαρπνινγνχκε κεξηθά.  

Σηο ζηηγκέο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο κχξλεο θαη ησλ ηνπξθηθψλ ζεξησδηψλ εηο βάξνο 

ησλ Διιήλσλ, ν δηνηθεηήο κχξλεο θαη ζθαγέαο ησλ Διιήλσλ Ννπξεληίλ, δήισζε 

πξνο ηνλ Γεληθφ Πξφμελν ηεο Ακεξηθήο: «Δηο ηελ Αλαηνιήλ δελ ζα κείλνπλ παξά 

κφλνλ νη Σνχξθνη». Ζ μεθάζαξε απηή δήισζε θαλεξψλεη πεξίηξαλα ην ζρέδην 

εζλνθάζαξζεο πνπ είραλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη ελ ςπρξψ νη θεκαιηθνί
90

. Έλνξθεο 

θαηαζέζεηο επίζεο ακεξηθαλψλ απηνπηψλ καξηχξσλ βεβαηψλνπλ φηη ε θνβεξή 

ππξθαγηά πνπ θαηέζηξεςε ηελ ειιεληθή θαη αξκεληθή ζπλνηθία είρε πξνθιεζεί 

ζθνπίκσο απφ ηνλ ηνπξθηθφ ηαθηηθφ ζηξαηφ
91

.  

Σειεγξάθεκα απφ ηνπο Πξνμέλνπο ηεο Μπηηιήλεο πξνο ηνπο Όπαηνπο Αξκνζηέο ησλ 

θπβεξλήζεψλ ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηαγγέιιεη φηη νη Σνχξθνη κε 

πξνθήξπμή ηνπο εδήισζαλ φηη φινη νη άξξελεο Έιιελεο ειηθίαο 17 έσο 45 εηψλ ζα 

ζεσξνχλην αηρκάισηνη πνιέκνπ. Οη ππφινηπνη, γπλαίθεο, παηδηά θαη γέξνη, κπνξνχλ 

λα αλαρσξήζνπλ εληφο 13 εκεξψλ, κφλν εθφζνλ δηαζέηνπλ ηνπξθηθφ δηαβαηήξην, πνπ 

ζθνπφ είρε ηε δεκηνπξγία εκπνδίσλ θαη εμφδσλ. Απηφ ζεκαίλεη, ζπλερίδεη ην 

ηειεγξάθεκα, φηη νη Σνχξθνη εζθεκκέλα θαηαδηθάδνπλ ζε ζάλαην απφ πείλα, δίςα 

θαη θξχν ηνπο 200 ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο 

θαη, ζηεξεκέλνη ησλ πάλησλ, αλαδεηνχλ ηξφπν δηαθπγήο. Καη πξνεηδνπνηνχλ νη 

Πξφμελνη: Eάλ δελ ιεθζνχλ γξήγνξα ηα θαηάιιεια κέηξα, νπδείο ζα επηδήζεη
92

. 

Αθνινπζεί πξνθήξπμε ηνπ δηνηθεηή κχξλεο Ννπξεληίλ ηελ επνκέλε εκέξα
93

 πνπ 

επηβεβαηψλεη ηηο θαηαγγειίεο ησλ πξνμέλσλ.  

Άιιεο πξάμεηο πνπ αθνινπζνχλ δειψλνπλ επίζεο ηηο πξνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ. Ο 

νκαδηθφο ηνπθεθηζκφο ειιήλσλ αηρκαιψησλ αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηψλ απνηειεί 
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πξάμε βαξβαξφηεηαο θαηά αφπισλ θξαηνπκέλσλ πνπ δελ παξαηεξείηαη πιένλ ζηνλ 

πνιηηηζκέλν θφζκν. Οη άξξελεο Κπδσληείο 17 έσο 45 εηψλ ζα κεηαθεξζνχλ ζηε 

Μαγλεζία, γηα ηελ αλέγεξζε ησλ ρσξηψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εθηνπηζζέληεο θαηά θαηξνχο ζηελ Σνπξθία πνηέ δελ επέζηξεςαλ
94

. Δίλαη 

αμηνπεξίεξγν γηαηί εηδήζεηο ζαλ θη’ απηέο βξίζθνληαη ζηε ζηήιε «Διεχζεξνλ Βήκα» 

ηεο νκψλπκεο εθεκεξίδαο ζηηο ζειίδεο ηξία θαη ηέζζεξα θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζαλ 

ζέκαηα άξζξσλ ζε πεξίνπηε ζέζε. Αλη’ απηνχ θαηαρσξνχληαη ζπλέρεηεο 

κπζηζηνξεκάησλ ή άξζξσλ ειαθξνχ πεξηερνκέλνπ. 

Γίλεηαη Γηακαξηπξία ησλ πκκάρσλ Αξκνζηψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο γηα εθξίδσζε ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο εζληθφθξνλεο, ε 

νπνία ζπληειείηαη, φπσο γξάθνπλ, απφ ππνινγηζκφ
95

. Ζ πξφζεζε θαη κφλν απηή, πνπ 

δελ δηαθεχγεη ησλ πκκάρσλ, εκπίπηεη ζηε ζθαίξα ηεο γελνθηνλίαο. Γξάθεη επίζεο ε 

εθεκεξίδα φηη πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αλαηνιία, 

θηλδπλεχνπλ απφ πιήξε απνκάθξπλζε θαη φηη Έιιελεο θαη Αξκέληνη άλδξεο 18-45 

εηψλ ζα εθηνπηζζνχλ εληφο κελφο ζην εζσηεξηθφ. ηελ ίδηα ζειίδα, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε θάλεη έθθιεζε πξνο ηνπο πκκάρνπο γηα ηε ζσηεξία ησλ ρηιηάδσλ 

εθδησρζέλησλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηα παξάιηα ηνπ Πφληνπ θαη απεηινχληαη κε 

ζθαγή απφ ηνλ Κεκάι αλ δελ θχγνπλ
96

.  

Αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, θαη κεξηθέο άιιεο εηδήζεηο πνπ απνηππψλνπλ ηελ πξφζεζε 

ησλ θεκαιηθψλ λα εμαιείςνπλ ρξηζηηαληθέο νκάδεο: Tν ζηξαηνδηθείν ζηε Μεξζίλα 

θαηαδίθαζε ζε ζάλαην 82 Αξκελίνπο θαη 6 Έιιελεο (γηα ηνλ έλα ν ιφγνο ήηαλ φηη 

βξέζεθε κηα ειιεληθή ζεκαία ζην ζπίηη ηνπ)
97

. ηε κχξλε θαηαζρέζεθαλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο
98

. Έιιελεο απαγρνλίζηεθαλ ζηε κχξλε κε αλππφζηαηεο 

θαηεγνξίεο
99

. χκθσλα κε δξαπεηεχζαληεο αηρκαιψηνπο, ε θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή 

ζε νξηζκέλα ηνπξθηθά ζηξαηφπεδα
100

. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη απηέο νη βηαηφηεηεο 

ζπληεινχληαη ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη πξν πνιινχ νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ 

Βεληδέινπ θαη Ηζκέη γηα ηελ εηξήλε.  
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ε ζρφιηφ ηεο ε ζηήιε «Διεχζεξνλ Βήκα» ηεο νκψλπκεο εθεκεξίδαο γξάθεη γηα ηνπο 

πνιηηηθνχο αηρκαιψηνπο ζηε Μηθξά Αζία: Απηφπηεο κάξηπξεο ηνχο είδαλ λα 

αξγνπεζαίλνπλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε πφιεηο θαη ρσξηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Σνπξθίαο 

θαη λα ππνθέξνπλ ηα πάλδεηλα, ρσξίο ξνχρα θαη ηξνθή, κέζα ζην δξηκχ ςχρνο ηεο 

Αλαηνιίαο. Ο Παληζιακηζκφο, ζπλερίδεη παξαθάησ ην ζρφιην, επηδηψθεη «πφιεκν θαη 

εμφλησζε γεληθή παληφο κε ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ»
101

. Καη ζε άιιν θχιιν ε ίδηα 

ζηήιε: Ζ άγξηα θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο θαη ε μεξίδσζε θάζε ηη ρξηζηηαληθνχ ζε φιε 

ηε Μηθξά Αζία καξηπξνχλ ηνλ άθξαην θαλαηηζκφ κε ηνλ νπνίν ε Άγθπξα επηδηψθεη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ απάλζξσπνπ ζρεδίνπ ηνπ Γεξκαλνχ Liman von Sanders απφ ηνλ 

Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Σνπξθίαο
102

. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο 

πεξηπηψζεηο πνπ εθεκεξίδα ηεο επνρήο δείρλεη λα έρεη αληίιεςε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ζρεδίνπ εμάιεηςεο ησλ ρξηζηηαλψλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα φκσο ηνπ ζρνιίνπ 

ππνβαζκίδεηαη, θαζψο ε πιεξνθνξία εκθαλίδεηαη ζε εζσηεξηθή ζειίδα, ηειεπηαία ζε 

κηα ζηήιε, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα ηπραία είδεζε. 

Αθήγεζε Μηθξαζηάηε νκνγελή πνπ ήιζε απφ ηε κχξλε, ξαθέλδπλνο θαη ζε 

απειπηζηηθή θαηάζηαζε, ζρεηηθά κε ηε ζχιιεςή ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 θαη ηνλ 

εγθιεηζκφ ηνπ ζηηο ηνπξθηθέο θπιαθέο κφλν γηα ηνλ ιφγν φηη ήηαλ Έιιελαο, είλαη 

απνθαιππηηθή ησλ πξνζέζεσλ ησλ θεκαιηθψλ
103

.  

Πξσηνζέιηδν άξζξν εθεκεξίδαο αλαθέξεηαη ζε 14 απειεπζεξσζέληεο νκήξνπο πνπ 

θαηέθζαζαλ απφ ηε κχξλε νη νπνίνη πεξηθέξνλην ζαλ «ζθηέο» ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο, «θνπξαζκέλνη, θπξησκέλνη, εξείπηα αλζξψπηλα πνπ κφιηο ζχξνπλ ηα βήκαηά 

ηνπο»
104

. 

Απαληψληαο ζε εξσηήζεηο ηνπ πιήζνπο πνπ ηνπο πεξηζηνίρηζε, είπαλ φηη ζηε κχξλε 

επηθξαηεί ηξνκνθξαηία θαη γίλνληαη ζπλερείο ηνπθεθηζκνί. Σν ηειεπηαίν πεληάκελν 

ηνπθεθίζηεθαλ 200 Έιιελεο θαηαδηθαζζέληεο απφ ηα ηξαηνδηθεία ηεο 

Αλεμαξηεζίαο. Καλέλαο Έιιελαο δελ έρεη κείλεη ζηε κχξλε παξά κφλν 50-60 

θπιαθηζκέλνη, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη κηζή νθά ςσκί εκεξεζίσο θαη ηίπνηα άιιν. 

Πξηλ απφ θάπνην δηάζηεκα κεηαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζηξαηψλεο ηεο κχξλεο 300 

αμησκαηηθνί πξνο ην εζσηεξηθφ. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ζηξαηησηηθνχο δελ ππάξρνπλ 
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λεφηεξα. ζν γηα ηνπο 15.000 πνιηηηθνχο αηρκαιψηνπο, ηνπο έρνπλ θαηαλείκεη ζε 

ηάγκαηα εξγαζίαο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Σνπξθίαο. Βξίζθνληαη ζε απειπηζηηθή 

θαηάζηαζε θαη πνιινί έρνπλ απνδεθαηηζηεί απφ ηνλ εμαλζεκαηηθφ ηχθν
105

.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ νπζία, ζηηο αηηίεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

πλζήθεο Αληαιιαγήο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ ηνπ1923 εζηηάδνληαο ζην 

πψο παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά γεγνλφηα ζηνλ ειιεληθφ Σχπν κεηαμχ επηεκβξίνπ 

1922 θαη Φεβξνπαξίνπ 1923. εκεηψλεηαη θαη’ αξράο φηη ε ζπλζήθε ππεγξάθε 5 

κήλεο κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, φηαλ νη Έιιελεο είραλ ήδε εθδησρζεί 

απφ ηελ Σνπξθία θαη ζπξξεχζεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν σο πξφζθπγεο ζε δεηλή ζέζε, κε 

ην ειιεληθφ θξάηνο λα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ 

είραλ πξνθχςεη απφ απηή ηελ εμέιημε. Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ 

(Αξρείν Βεληδέινπ, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, θιπ.) πξνθχπηεη φηη ην πξνζθπγηθφ 

απνηέιεζε ηελ αηηία πνπ νδήγεζε ζηε πκθσλία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ 

Πιεζπζκψλ, εθφζνλ ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Μηθξάο Αζίαο βξηζθφηαλ ήδε ζηελ 

Διιάδα θαη ε ξχζκηζε αθνξνχζε γεληθά ζέκαηα ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ, αιιά θαη 

ησλ Σνχξθσλ πνπ ζα εγθαηέιεηπαλ ηελ Διιάδα γηα κεηνηθεζία ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε. Με επηινγή εηδήζεσλ απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν ηεο επνρήο, 

αλαδείρζεθαλ φια ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα 

αληηκεηψπηζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη νη δηεζλείο θνξείο.  

Ζ πκθσλία ηεο Αληαιιαγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ην νξφζεκν γηα λα ρσξηζηεί ε 

εξγαζία ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα απφ ηελ άθημε 

ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα έσο ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

αληαιιαγή, αλαδείρζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη πξφζθπγεο κεηά ηελ 

θαηαθπγή ηνπο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα επηζηξνθή ζηηο εζηίεο 

ηνπο κέζα απφ ηα ςεθίζκαηα πνπ νη ίδηνη πξνψζεζαλ θαη ηα ζπιιαιεηήξηα ζηα νπνία 

πξνέβεζαλ.  

ην δεχηεξν κέξνο, πνπ αξρίδεη απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πκθσλίαο ζηα ηέιε 

Ννεκβξίνπ, δηεξεπλήζεθε ν αληίθηππνο απηήο ηεο ζπλζήθεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη 

ζην επξχ θνηλφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε άξζξσλ επηιεγκέλσλ απφ ηξεηο 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ (Διεύζεξνλ Βήκα, 

Καζεκεξηλή, Ρηδνζπάζηεο). Καηεδείρζε ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζπκθσλία 
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απνγνήηεπζε ηνπο πξφζθπγεο, πνπ επηζπκνχζαλ θαη ήηαλ βέβαηνη γηα ηε δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ηνπο ζηηο εζηίεο ηνπο. Έγηλε θαλεξή επίζεο, φρη κφλν απφ ηα ζρεηηθά 

άξζξα, αιιά θαη απφ επηζηνιέο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ε θαζνιηθή αξλεηηθή 

αληίδξαζε εθεκεξίδσλ θαη θνηλσλίαο ζηελ ηδέα ηεο αληαιιαγήο, ε νπνία εθ 

πξννηκίνπ είλαη απερζήο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο θαη αλ ζπκθσλεζεί, αιιά ηδίσο 

εθφζνλ νη άκεζα εκπιεθφκελνη δελ αληηιακβάλνληαη ην ακεηάθιεην ηεο κεηνίθεζήο 

ηνπο κε γλσξίδνληαο ηε ζπλνιηθή, κεζνδεπκέλε θαη ηδενινγηθά θαλαηηθή πξνζήισζε 

ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζηελ εμάιεηςε θάζε εζλνηηθήο κεηνλφηεηαο απφ ηα εδάθε ηεο. 

ε θαλέλα ζεκείν ησλ δεκνζηεπκάησλ δελ εκθαλίδεηαη ν νηνζδήπνηε 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλάγθαζαλ ηνλ Βεληδέιν λα πξνβεί ζε απηή ηελ 

απφθαζε. Βεβαηψλεηαη, επνκέλσο, ε άγλνηα ή ε ππνβάζκηζε πνπ ππήξρε γηα ην 

ζρέδην εζλνθάζαξζεο ησλ θεκαιηθψλ. Απηά πνπ δελ πξνβάιινληαη ή δελ γξάθνληαη 

ζηηο εθεκεξίδεο είλαη εμίζνπ ελδεηθηηθά κε απηά πνπ γξάθνληαη. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ θαηαδεηθλχεηαη φηη ε αδπλακία 

επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηίεο ηνπο δελ πξνζέθξνπζε ζε έιιεηςε 

δηπισκαηηθψλ ρεηξηζκψλ εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Λσδάλε αιιά 

φηη ήηαλ απφξξνηα ηεο πξνθαζνξηζκέλε γξακκήο ηεο θεκαιηθήο αληηπξνζσπείαο λα 

κελ ηελ επηηξέςεη.  

Καζίζηαηαη ζαθέο βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ φηη ε εθδίσμε ησλ Διιήλσλ θαη 

ησλ Αξκελίσλ αξγφηεξα απφ ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε έγηλε γηα 

ιφγνπο εζληθήο θάζαξζεο πνπ είρε απνθαζηζζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Νενηνχξθσλ 

θαη πνπ είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην 1913. Με εηδήζεηο απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο 

θαηαδεηθλχεηαη φηη νη θεκαιηθνί, ζηεξηδφκελνη ζην Δζληθφ πκβφιαην πνπ ππεγξάθε 

ην 1920, ζπλέρηζαλ ηελ ίδηα γξακκή ησλ Νενηνχξθσλ θαη θαηφξζσζαλ λα πεηχρνπλ 

ηειηθά ηνλ ζηφρν ηνπο. ε ηνχην ζπλεηέιεζε βέβαηα θαη ε αξλεηηθή ηξνπή ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέρζεθαλ εηδήζεηο απφ ηνλ Σχπν πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ην ζρέδην εζλνθάζαξζεο ηεο θεκαιηθήο Σνπξθίαο εκπίπηεη ζην 

πιαίζην ηνπ φξνπ «γελνθηνλία», φπσο απηφο πξνζδηνξίζηεθε πνιχ αξγφηεξα απφ ηνλ 

ΟΖΔ. Καηέζηε ζαθέο φηη νη εηδήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη απνζπαζκαηηθά, σο 

ελδεηθηηθέο ηεο ηνπξθηθήο βαξβαξφηεηαο θαη ηεο θαθνηπρίαο ησλ Διιήλσλ θαη φρη σο 

απφξξνηα ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ εμνιφζξεπζεο πιεζπζκψλ. Γελ πξνβάιινληαη 
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ζηελ θαηάιιειε ζέζε κέζα ζηηο εθεκεξίδεο θαη δελ ζρνιηάδνληαη κε ηνλ αξκφδνληα 

δεκνζηνγξαθηθφ ηξφπν. Αλαθέξνληαη καδί κε άιιεο εηδήζεηο ζηελ ίδηα ζηήιε, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα έλα αθφκα νδπλεξφ λέν, ρσξίο λα ηνπο γίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Δίλαη επνκέλσο πξνθαλήο ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζρεδίνπ γελνθηνλίαο πνπ είρε εμαπνιπζεί θαηά ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο ήδε πξν δεθαεηίαο. Καη κπνξεί κελ ν φξνο 

«γελνθηνλία» λα κελ έρεη εκθαληζηεί αθφκα ζην ιεμηιφγην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, 

είλαη φκσο ζαθέο φηη ε ζπζηεκαηηθή εθδίσμε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ζην πιαίζην 

ηεο εζληθήο θάζαξζεο ζπκπίπηεη κε ηελ έλλνηα ηεο γελνθηνλίαο. Σν αμηνπαξαηήξεην 

είλαη φηη δελ εκθαλίδεηαη νχηε ζε δεκνζηεχκαηα πνιηηηθψλ κε ζρεηηθφ πεξηερφκελν. 

Δλδερνκέσο ιίγνη πνιηηηθνί ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ην ζρέδην απηφ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ν Βεληδέινο, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο θαη άιια 

Αξρεία, ν νπνίνο. αλαθέξεηαη ζην ζρέδην απηφ ζηηο εθεκεξίδεο αιιά φρη εθηελψο.  

ε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη ηξεηο ππφ έξεπλα εθεκεξίδεο 

δίλνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Λσδάλε θαη 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηε πκθσλία ηεο Αληαιιαγήο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ πάλησο λα παξαηεξήζνπκε φηη ε Καζεκεξηλή, αλ θαη θαλαηηθή 

αληηβεληδειηθή, δελ θαηαθξίλεη έληνλα ηνπο δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο. Αληηηίζεηαη έληνλα κφλν ζηελ απάλζξσπε έλλνηα ηεο αληαιιαγήο. 

Σν Διεύζεξνλ Βήκα επίζεο έρεη ηελ ίδηα ζέζε ρσξίο λα εθθξάδεη θάπνην 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνπο βαζχηεξνπο ιφγνπο πίζσ απφ απηή ηελ απφθαζε εθ κέξνπο 

ηνπ Βεληδέινπ. Ο Ρηδνζπάζηεο, εμάιινπ, δίλεη αλειιηπψο αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε Γηάζθεςε ηεο Λσδάλεο ζηε δεχηεξε ή ηέηαξηε ζειίδα, αιιά δελ αξζξνγξαθεί 

απνθιεηζηηθά γηα ην ζέκα ηεο αληαιιαγήο. Δλδηαθέξεηαη κφλν λα ην εληάμεη ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ γξακκή, πνπ είλαη ε πξφζδεζε ησλ πξνζθχγσλ ζην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα. 

Ζ ζπλεηζθνξά φκσο ησλ εθεκεξίδσλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε είλαη 

αλεθηίκεηε γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, φπσο αλεθηίκεηε ήηαλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πξνζθχγσλ. ε κηα επνρή πνπ δελ ππήξραλ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, νη 

εθεκεξίδεο απνηεινχζαλ ηνλ θαηεμνρήλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηα γεγνλφηα θαη 

ηνπο πξφζθπγεο αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Ο ζπλδεηηθφο απηφο θξίθνο ήηαλ ε ζηήιε ησλ 

πξνζθχγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο εθεκεξίδεο ε νπνία εμππεξεηνχζε 
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πνηθηινηξφπσο ηνπο πξφζθπγεο: Πξψηνλ, ζηελ αλαδήηεζε αγλννπκέλσλ πξνζψπσλ 

θαη ζηελ εχξεζε εξγαζίαο. Γεχηεξνλ, ζηελ θνηλνπνίεζε θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ πεξίζαιςή ηνπο θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα πξνβνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζή 

ηνπο. Σξίηνλ, ζηε δηεπθφιπλζή ηνπο γηα ηελ ίδξπζε πξνζθπγηθψλ ζπιιφγσλ θαη ην 

θάιεζκά ηνπο ζε ζρεηηθέο ζπλειεχζεηο. Σέηαξηνλ, ζηελ πξνβνιή ςεθηζκάησλ θαη 

δηακαξηπξηψλ. Πέκπηνλ, ζηελ πιεξνθφξεζή ηνπο σο πξνο ηελ ηχρε αθηρζέλησλ 

αηρκαιψησλ, νκήξσλ θαη θνλεπζέλησλ ζηξαηησηηθψλ. Ο ξφινο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο 

επνρήο ήηαλ θεθαιαηψδεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξέσο θνηλνχ, ε ζεκαζία ηνπο 

φκσο ήηαλ πνιιαπιάζηα γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαζψο απνηεινχζε ην κνλαδηθφ κέζν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, κε ηελ πνιηηεία, κε ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία ρσξίζηεθαλ, 

θαζψο θαη ηελ παηξίδα πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο. 



87 
 

 

5. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

5.1. ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ 

 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

Διεύζεξνλ Βήκα, επηέκβξηνο 1922 – Φεβξνπάξηνο 1923. 

Καζεκεξηλή, επηέκβξηνο 1922 – Φεβξνπάξηνο 1923. 

Ρηδνζπάζηεο, επηέκβξηνο 1922 – Φεβξνπάξηνο 1923. 

ΑΡΥΔΗΑ 

Αξρείν Βεληδέινπ.  

Αξρείν ηεο Π.. Γέιηα, Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο, Εάλλαο, Π. Α. (Δπηκ.), Αζήλα 1978.  

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο. 

 

 

5.2. ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ 

 

Smith, Michael L., Σν Όξακα ηεο Ιωλίαο Η Διιάδα ζηε Μηθξά Αζία 1919-1922, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2002. 

Αγηδίδεο, Βιάζεο, Μηθξά Αζία Έλαο νδπλεξόο κεηαζρεκαηηζκόο (1908-1923), 

Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2015. 

Βεξέκεο, Θάλνο, Ο Διεπζέξηνο πίζω από ηνλ Βεληδέιν, Καζεκεξηλέο Δθδφζεηο Α.Δ, 

Αζήλα 2014. 



88 
 

Κιάςεο, Αληώλεο, "American Initiatives for the Relief of Greek Refugees, 1922–

1923", Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 6: Iss. 1: 

Article 13, 2011. 

Κιάςεο, Αληώλεο, Πνιηηηθή θαη δηπιωκαηία ηεο ειιεληθήο εζληθήο νινθιήξωζεο 

1821-1923, Eθδφζεηο Πεδίν ΑΔ, Αζήλα 2019. 

Κιάςεο, Αληώλεο, Σν Διιελνηνπξθηθό Οηθνλνκηθό ύκθωλν ηεο 10
εο

 Ινπλίνπ 1930, 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε δηεπζέηεζε ηωλ Δθθξεκνηήηωλ ηεο ύκβαζεο ηεο 

Λωδάλλεο γηα ηελ αληαιιαγή ηωλ πιεζπζκώλ, Δθδφζεηο Η. ΗΓΔΡΖ/ Δζληθφ Ίδξπκα 

Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ ―Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο‖, Αζήλα/Υαληά 2010. 

βνιόπνπινο, Κσλζηαληίλνο, Αλαθνξέο ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε, Αζήλα 2014. 

βνιόπνπινο, Κσλζηαληίλνο, Διιεληθή εμωηεξηθή πνιηηηθή 1830-1981, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα 2014. 

βνιόπνπινο, Κσλζηαληίλνο, Η απόθαζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο 

ζηε Μηθξά Αζία. Ίθαξνο Δθδνηηθή Δηαηξία, Αζήλα 2009. 

πξίγνο, Άγγεινο Μ., Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, Δθδνηηθή Παηάθε, Αζήλα 2015. 

Σζαθόγινπ, Βαζηιηθή, Ο πξώηνο δηωγκόο ηωλ Διιήλωλ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε 

(1913-1918), Δθδφζεηο Γηαρνχδε, Θεζζαινλίθε 2010. 

Σζηξθηλίδεο, Υάξεο, Δπηηέινπο ηνπο μεξηδώζακε… Η γελνθηνλία ηνπ Πόληνπ, ηεο 

Θξάθεο θαη ηεο Μ.Αζίαο, κέζα από ηα γαιιηθά αξρεία, Δθδφζεηο +Γξακκα, 

Θεζζαινλίθε 1996.  

Φσκηάδεο, Υαξάιακπνο Η., Ο Φξίληγηνθ Νάλζελ θαη ην ειιεληθό πξνζθπγηθό 

πξόβιεκα 1922-1924, Κέληξν Πξνάζπηζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Αζήλα 2011. 

 Lewis, Bernard, The emergence of Modern Turkey, Oxford University Press,New 

York  Oxford 2002. 

 


