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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε από τους µαθητές και µαθήτριες της ΣΤ2 του
σχολείου µας, στα πλαίσια της «ευέλικτης ζώνης» και στο πνεύµα των «διαθεµατικών
ενοτήτων».
Αφετηρία γι’ αυτήν την εργασία στάθηκε το γεγονός ότι στην περιοχή της Νέας
Ιωνίας κατοικούν πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
Κάνοντας µία ιστορική αναδροµή, µελετήσαµε τις συνθήκες αποικισµού της Μ.
Ασίας από τους Έλληνες στα γεωµετρικά χρόνια και διατρέξαµε την πορεία όλων των
λαών που πέρασαν από το έδαφός της – Περσών, Μακεδόνων, Ρωµαίων,
Βυζαντινών, Αράβων, Σελτζούκων και Οθωµανών.
Αφιερώσαµε το µεγαλύτερο µέρος της µελέτης µας στη σύγχρονη εποχή (20ος
αιώνας) και συγκεκριµένα στον Α! Παγκόσµιο πόλεµο, στη Μικρασιατική εκστρατεία
και καταστροφή, καθώς και στις συνέπειες αυτής.
Πορευτήκαµε µαζί µε τους πρόσφυγες, από τα πατρογονικά τους εδάφη στη νέα
τους πατρίδα, «ζήσαµε» τις πικρές στιγµές του ξεριζωµού τους και τις δύσκολες
στιγµές της επιβίωσής τους.
∆ώσαµε το βάρος στη συγκεκριµένη περιοχή εγκατάστασής τους, τη Νέα Ιωνία,
και, βήµα βήµα, ξετυλίξαµε το νήµα της οικονοµικής, κοινωνικής και πνευµατικής
ζωής τους.
Μάθαµε να αναζητούµε τις αιτίες, διακρίνοντάς τες από τις αφορµές, και τις
συνέπειες που αυτές έχουν για την ιστορική πορεία του ανθρώπου.
Μελετήσαµε Ιστορία µε µια πιο διεισδυτική µατιά και από διαφορετικές οπτικές
γωνίες, αντλώντας πληροφορίες από διάφορες γραπτές πηγές, από συνεντεύξεις,
βιντεοκασέτες και από το διαδίκτυο.
Σ’ αυτήν τη διαδροµή συµµετείχαν όλα τα παιδιά, ατοµικά και σε οµάδες, και
εισέπραξαν µεγάλη ικανοποίηση από τ’ αποτελέσµατα της εργασίας τους.
Καρπός της εργασίας αυτής είναι και το έντυπο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.

Μάρω Παγανοπούλου
Η δασκάλα της τάξης
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ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Γεωγραφική θέση
Η Μικρά Ασία είναι µια µεγάλη χερσόνησος η οποία ορίζεται στα βόρεια, στα
δυτικά και στα νότια από τέσσερις θάλασσες. Τη Μαύρη θάλασσα, τη θάλασσα του
Μαρµαρά, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Νοτιανατολικά ορίζεται από την οροσειρά της Συρίας µέχρι τον Ταύρο και από
τους παραπόταµους του Ευφράτη. Η χερσόνησος έχει έκταση 480.000 τ.χλµ. και
κατοικούν 10.000.000 κάτοικοι.
Χαρακτηριστικά
Η Μικρά Ασία µε την Ελλάδα έχουν πολλές γεωγραφικές οµοιότητες. Η αντίθεση
µεταξύ του εσωτερικού τµήµατος της Μ. Ασίας και των παραθαλάσσιων περιοχών
είναι µεγάλη. Η παραθαλάσσια περιοχή είναι καθαρά αιγαιοπελαγίτικη, ενώ η
εσωτερική έχει χαρακτήρα ασιατικό.
Οι έντονες αναλογίες που υπάρχουν µεταξύ των ακτών της Μικράς Ασίας που
βρέχονται απ’ το Αιγαίο και των ακτών της Ελλάδας δεν πρέπει να µας κάνουν να
λησµονήσουµε ορισµένες διαφορές. Στην Ελλάδα µεταξύ των βουνών και των ακτών
υπάρχουν µόνο στενές ζώνες γης, τα ποτάµια είναι µικρά και το νερό τους λίγο. Οι
προσχωµατικές πεδιάδες έχουν µικρή έκταση.
Οι ακτές της Μικράς Ασίας είναι τµήµα µιας πολύ µεγάλης εδαφικής έκτασης που
σχηµατίστηκε από το κεντρικό υψίπεδο. Μεγάλα ποτάµια, όπως ο Έρµος και ο
Μαίανδρος, πηγάζουν από εκεί και κατά τη διαδροµή τους δηµιουργούν µια µεγάλη
έκταση, πολύ πλούσια, κατάλληλη για µεγάλες καλλιέργειες.
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Ιστορική αναδροµή
Ο µικρασιατικός χώρος, εξαιτίας της γεωγραφικής του σπουδαιότητας από τα
προϊστορικά χρόνια, υπήρξε ο χώρος στον οποίο διαδραµατίστηκαν σπουδαία
πνευµατικά, πολεµικά, οικονοµικά και πολιτικά γεγονότα. Πρώτοι κάτοικοι
θεωρούνται οι Χετταίοι. Από το 1200-1000 π.Χ. γίνεται εισβολή διαφόρων λαών της
άριας φυλής, όπως Φρύγες, Κιµµέριοι. Αργότερα ήρθαν οι Κάρες και οι Λύκιοι.
Έλληνες στη Μ. Ασία
Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν δύο φορές αποικισµούς προς τη Μ. Ασία. Ο πρώτος
µεγάλος αποικισµός έγινε στα γεωµετρικά χρόνια. Με την κάθοδο των ∆ωριέων στην
Ελλάδα πιέστηκαν τρεις µεγάλες οµάδες να ταξιδέψουν προς την Ανατολή για
καλύτερη τύχη: οι Αιολείς, οι ∆ωριείς και οι Ίωνες.
Από τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Βοιωτίας ξεκίνησαν οι Αιολείς, οι οποίοι
πέρασαν στη Λέσβο και µετά στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας. Από τη Βοιωτία
και την Εύβοια ξεκίνησαν οι Ίωνες που πέρασαν από τις Κυκλάδες, τη Χίο και τη
Σάµο και τέλος κατέληξαν στις µεσαίες ακτές της Μ. Ασίας . Από τη νότια
Πελοπόννησο ξεκίνησαν οι ∆ωριείς, πέρασαν από µερικά νησιά των Κυκλάδων, στην
Κρήτη και Ρόδο και τελικά εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία.
Μ’ αυτές τις µεταναστεύσεις ιδρύθηκαν πόλεις, όπως, η Μίλητος, η Σµύρνη, η
Έφεσος, η Αλικαρνασσός και άλλες. Αυτές αναπτύχθηκαν και έπαιξαν σηµαντικό
ρόλο στις εξελίξεις του Ελληνισµού.
Το 500 π.Χ. οι ελληνικές αποικίες υποτάσσονται στον Κροίσο και κατόπιν
βρίσκονται κάτω από την εξουσία των Περσών. Αργότερα επαναστατούν εναντίον
των Περσών. Τότε καταστράφηκε το σπουδαίο ελληνικό κέντρο της εποχής εκείνης, η
Μίλητος.
Το 133 π.Χ. κατέλαβαν οι Ρωµαίοι τη Μ. Ασία κι έτσι έγινε ρωµαϊκή επαρχία µε το
όνοµα «Ασία». Έγινε τµήµα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ακολουθούν ποικίλοι
εχθροί, όπως Πέρσες, Άραβες, Σελτζούκοι Τούρκοι και Οθωµανοί Τούρκοι. Οι
Οθωµανοί Τούρκοι το 15ο αιώνα κατέλαβαν ολόκληρη τη Μ. Ασία, από τα παράλια
του Αιγαίου µέχρι τον Ευφράτη ποταµό.
Οι βίαιοι εξισλαµισµοί και η φυγή µέρους του πληθυσµού προς την
Κωνσταντινούπολη είχαν σαν αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση του ελληνικού
στοιχείου και την παγίωση της Οθωµανικής κυριαρχίας. Ύστερα από τις δοκιµασίες
των πρώτων αιώνων της κατάκτησης, άρχισαν να διαµορφώνονται συνθήκες που
οδήγησαν στην ανάπτυξη του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
Στη δυτική Μ. Ασία ζωντανές ελληνικές εστίες ξαναδηµιουργήθηκαν στο τέλος
του 18ου αιώνα, οπότε οι Έλληνες υπολογίζονταν περίπου σε 2.000.000. Εκτός
από τη Σµύρνη, η Πέργαµος, η Φώκαια, η Έφεσος και άλλες πόλεις παρουσίασαν
εντυπωσιακή πρόοδο σε όλους τους τοµείς.
Η περιοχή του Πόντου, στη βορειοανατολική Μ. Ασία κατακτήθηκε από το
σουλτάνο Μωάµεθ το Β’ το 1461. Μετά την κατάκτηση, ο πληθυσµός της µόνης ως
τότε ελεύθερης περιοχής του ελληνισµού, που είχε αντισταθεί ηρωικά στην
οθωµανική επίθεση, αποδεκατίστηκε στις καταστροφές των πόλεων , των χωριών και
στις λεηλασίες.
Παρά τις δοκιµασίες όµως η εθνική συνείδηση των Ποντίων διατηρήθηκε ακµαία. Οι
περισσότεροι εξισλαµισµένοι Πόντιοι παρέµειναν κρυπτοχριστιανοί. Το ελληνικό
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στοιχείο, παρά τα µύρια προβλήµατα, εξακολούθησε να υπάρχει στην περιοχή µέχρι
το 1922, οπότε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πατρογονικές εστίες.
Από τότε µέχρι και σήµερα οι Τούρκοι επικρατούν σε όλα τα παράλια της Μ. Ασίας.
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Συνεργάστηκαν
Κοντίτσης Κωνσταντίνος
Μενεγάκης Γεώργιος
Σέχου Σουέλα
Σιρκόγλου Στέλλα
Τσιπιλής Σταµάτης
Πηγές
1. Félix Sartiaux , «Η Ελληνική Μικρασία» , εκδ. Ιστορητής, 1993
2. Εγχειρίδιο Ιστορίας ∆! ∆ηµοτικού, Ο.Ε.∆.Β.
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Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Η Μικρά Ασία, από τα τέλη της δεύτερης χιλιετηρίδας π.Χ. , υπήρξε κοιτίδα του
πολιτισµού και του ελληνισµού, όπου αναπτύχθηκαν η φιλοσοφία, η ποίηση, ο πεζός
λόγος και οι τέχνες και τον 1ο αιώνα µ.Χ. διαδόθηκε το κήρυγµα του Χριστιανισµού.
Η Μικρά Ασία, µε την εύφορη γη της, µε τους ασφαλείς όρµους της, µε τα φυσικά
λιµάνια και τα πλωτά για την εποχή εκείνη ποτάµια της, που χάραζαν και άνοιγαν
διόδους προς την πλούσια ενδοχώρα, µε το ευνοϊκό της κλίµα, το πλούσιο υπέδαφος
και τις ανώτερες γενικά βιοτικές συνθήκες, αποτελούσε την κυριότερη διαφυγή, µια
ασφαλιστική δικλείδα για την εκτόνωση της πληθυσµιακής και πολιτικής πίεσης που
παρουσιαζόταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα.
Έτσι στην ευλογηµένη αυτή γη θα πραγµατοποιηθεί σιγά σιγά µια θαυµαστή για
τα αποτελέσµατά της πρόσµιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισµών, των Ελλήνων µε
τους ντόπιους, που βρίσκονταν εδώ από τα πανάρχαια χρόνια, µε αποτέλεσµα ν'
αναπτυχθούν πολλές και σπουδαίες εθνότητες.

Πισιδία
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους Πισίδες, φαίνεται πως σηµαντικότερες και
αποφασιστικότερες επιδράσεις δέχτηκαν από τους Λακαιδεµόνιους ∆ωριείς και
λιγότερες από τους ΄Ιωνες.
Από τα τέλη της δεύτερης ακόµα χιλιετηρίδας π.Χ. οι νοτιότατες ακτές της
Παµφυλίας δέχτηκαν, όπως και η Κύπρος, τους πρώτους Έλληνες αποίκους, οι
οποίοι µε ορµητήριό τους τη Ρόδο, ξαπλώθηκαν στα δυτικά και νότια παράλια της Μ.
Ασίας. Από εκεί, στη συνέχεια, γύρω στο 9ον π.Χ. αιώνα, προχώρησαν προς την
ενδοχώρα. Έτσι η Πισιδία αποτέλεσε το σηµείο, όπου οι δύο αυτοί µεγάλοι
µεταναστευτικοί άξονες, Ίωνες και κυρίως ∆ωριείς, ενώθηκαν και αναµείχθηκαν µε
τους ιθαγενείς πληθυσµούς, στους οποίους µετέδωσαν τα ήθη και τα έθιµα τους.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, στα νοτιοδυτικά της Μ. Ασίας, η Πισιδία, την
εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έπαιξε σπουδαίο στρατηγικό ρόλο
δηµιουργώντας το φράγµα το οποίο εµπόδισε την προέλαση των ανατολικών
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επιδροµέων προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτό βοήθησε να αναπτυχθούν
σπουδαίες πόλεις. Μία από αυτές ήταν και η Αντιόχεια, που αποτελούσε και την έδρα
της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στην Ανατολή. Την ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος
το 64 µ.Χ. Ακόµη σπουδαίες πόλεις ήταν το Ακρόανο, το Ικόνιο και το Αµόριο, τα
οποία ήταν σηµαντικά εµπορικά κέντρα. Ο µεγάλος ποιητής Γεώργιος ο Πισίδης
προερχόταν από την Αντιόχεια.

Η Πισιδία για δέκα περίπου αιώνες αποτελούσε το θέατρο µεγάλων επιδροµών,
πολέµων, σφαγών και λεηλασιών. Οι Πισίδες συντηρούσαν αµείωτο το ελληνικό
φρόνηµα αλλά και την οικονοµική τους ακµή, αποτελώντας ένα σηµαντικό προπύργιο
του ελληνισµού της Μικράς Ασίας.
Από τον 11ο αιώνα µ.Χ. έως τον 15ο , οι Σελτζούκοι πρώτα και οι Οθωµανοί
έπειτα έγιναν κυρίαρχοι της Μικράς Ασίας µε αποτέλεσµα να µειωθεί το ελληνικό
στοιχείο. Άλλοι έφυγαν για την Κωνσταντινούπολη και άλλοι βίαια εξισλαµίστηκαν.
Ύστερα από πολλές δοκιµασίες, άρχισαν να διαµορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες που
οδήγησαν στην ανάπτυξη (οικονοµική, πολιτιστική) του µικρασιατικού ελληνισµού. Οι
Έλληνες στην Μικρά Ασία υπολογίζονταν σε δύο εκατοµµύρια περίπου. Πολλές
πόλεις παρουσίασαν πρόοδο όπως η Σµύρνη, οι Κυδωνίες, η Πέργαµος, η Φώκαια,
η Έφεσος κ.α.
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Σµύρνη
Ιστορικά η ίδρυση της Σµύρνης τοποθετείται περί το έτος 1100 π.Χ., όταν οι
Αιολείς από την Κύµη εγκαταστάθηκαν στο µυχό του σµυρναϊκού κόλπου ιδρύοντας
εκεί δική τους αποικία. Έµειναν µέχρι και επί των ηµερών που ο Μέγας Αλέξανδρος
έχτισε νέα πόλη στους πρόποδες του Πάγου, εκεί όπου βρίσκεται η σηµερινή
Σµύρνη.
Μετά τη µάχη στο Ματζικέρτ (1071) και την κυριαρχία των Σελτζούκων στη Μ.
Ασία, ο εµίρης Τζοχάς κατέλαβε το 1084 την πόλη, την οποία ''παντελώς ερειπώσας
ηφάνισε''.
Τον 13ο αιώνα η Σµύρνη γνώρισε πραγµατική αναγέννηση.Από το τέλος του 17ου
αιώνα η παρουσία του ελληνικού στοιχείου ενισχύεται µε τη σταδιακή εγκατάσταη στη
Σµύρνη µεταναστών από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
Η Σµύρνη ήταν το σηµαντικότερο εκπαιδευτικό και εθνικό κέντρο και για τον
υπόδουλο ελληνισµό. Το 1707 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό σχολείο και το 1764
λειτούργησε τυπογραφείο. Η ανάπτυξη της πόλης συνεχίστηκε µε κυρίαρχο το
ελληνικό στοιχείο παρά τους διωγµούς του 1821.
Η αύξηση του ελληνικού στοιχείου είναι εντυπωσιακή µετά την αποτυχηµένη
επανάσταση του 1770 και ιδίως µετά το 1840, οπότε οι Έλληνες κυριαρχούν
πληθυσµιακά έναντι όλων των άλλων εθνοτήτων της πόλης. Η Σµύρνη πριν από το
1922 αριθµούσε 270.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 140.000 ήταν Έλληνες και
οι υπόλοιποι, Τούρκοι (80.000), Αρµένιοι (12.000), Εβραίοι (20.000) και Ευρωπαίοι
(15.000).
Γενικά στις µικρασιατικές πόλεις και κωµοπόλεις λειτουργούσαν 2.300 ελληνικά
σχολεία µε 200.000 µαθητές και 5.000 δασκάλους, επίσης 2.200 ελληνικές εκκλησίες
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µε 3.000 ιερείς. Τα σχολεία και οι εκκλησίες συντήρησαν το εθνικό φρόνηµα και
ανέδειξαν επιστήµονες, κληρικούς, λόγιους κ.τ.λ.

Συνεργάστηκαν
Ζάχαρη Βασιλική
Κυριτσάς Κωνσταντίνος
Παρασκευοπούλου Στεφανία
Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος
Πηγές
.
1. Β. Βογιατζόγλου, «Η Πισιδία της Μ. Ασίας», εκδ. Ένωση Σπάρτης Πισιδίας, 1978.
2. «Επτά Ηµέρες»’ , εκδ. εφηµ. Καθηµερινή , 14-9-1997.
3. Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Γυµνασίου , Ο.Ε.∆.Β.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (20ος ΑΙΩΝΑΣ)

Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος
Το 1914, σοβαρές οικονοµικές διαφορές, πολιτικές και εθνικές αντιθέσεις θέτουν
αντιµέτωπες τις ∆υνάµεις. Η ένταση θα µεταβάλλει ένα δευτερεύον επεισόδιο, τη
δολοφονία του διαδόχου της Αυστρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σεράγεβο της
Βοσνίας, σε διεθνή κρίση από την οποία ξεπήδησε ο A! Παγκόσµιος πόλεµος. Ο
πόλεµος αυτός τερµατίζει απότοµα τον κόσµο του 19ου αιώνα και αποτελεί το
προπύλαιο των κοσµογονικών µεταβολών του 20ου.
∆ύο συνασπισµοί βρίσκονται αντιµέτωποι στην Ευρώπη: από το ένα µέρος οι
Κεντρικές ∆υνάµεις, µε την εκβιοµηχανισµένη Γερµανία και την αγροτική
Αυστροουγγαρία. Σ’ αυτές θα προσχωρήσουν η Βουλγαρία και η Τουρκία. Από το
άλλο µέρος η Εγκάρδια ή Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ) µε τη Γαλλία, την Αγγλία και
τη Ρωσία. Στην Αντάντ θα προσχωρήσουν η Ελλάδα, η Σερβία, η Ιαπωνία και τέλος
οι Η.Π.Α.
Ο A! Παγκόσµιος πόλεµος µεταµόρφωσε ριζικά τις χώρες που συµµετείχαν σ’
αυτόν. Άµεσα ή έµµεσα ο πόλεµος χτύπησε πολυάριθµες χώρες. Ανέτρεψε
καθεστώτα, καταβαράθρωσε οικονοµίες, µετέβαλε κοινωνίες, διαφοροποίησε την
παγκόσµια ισορροπία των δυνάµεων, επηρέασε τα πνεύµατα των πολιτών, την
πορεία των ιδεών.
Η Ελλάδα, εφόσον ανήκε στη συµµαχία των νικητών (Αντάντ), είχε όλα τα
πλεονεκτήµατα της νίκης, αποτέλεσµα της πολιτικής του Βενιζέλου, όπως αυτά
κατοχυρώθηκαν στη συνθήκη των Σεβρών.
Η Συνθήκη των Σεβρών
Με τη συνθήκη των Σεβρών ( 10 Αυγούστου 1920 ) η Ελλάδα, εκτός από τη
∆υτική Θράκη, αποκτά και την Ανατολική µέχρι την γραµµή της Τσατάλτζας. Επίσης
η Τουρκία αναγνωρίζει οριστικά την κυριαρχία της Ελλάδας σε όλα τα νησιά του
Αιγαίου, εκτός από τα ∆ωδεκάνησα που είχαν καταληφθεί από τους Ιταλούς. Τέλος
ανατέθηκε στην Ελλάδα η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σµύρνης. Ο
πληθυσµός της, µετά από πέντε χρόνια, θα αποφάσιζε µε δηµοψήφισµα, αν
επιθυµούσε την οριστική προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα.
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Ο µικρασιατικός ελληνικός πληθυσµός
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου το ηθικό των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας διατηρήθηκε ακµαίο, παρά τους διωγµούς που είχαν υποστεί, τη βαρύτατη
φορολογία και την επιστράτευση όλων των αρρένων µέχρι 44 ετών που εντάχθηκαν
στα «τάγµατα εργασίας» για να καλύψουν δήθεν πολεµικές ανάγκες.
Συµπαγής ελληνισµός υπήρχε επίσης στον Πόντο, µε λαµπρά επιτεύγµατα σε
όλους τους τοµείς. Στο τέλος του 19ου αιώνα ο ποντιακός ελληνισµός ξεπερνούσε τις
400 χιλιάδες· δοκιµάστηκε όµως σκληρά µετά το 1914. Εκτός από την επιστράτευση
στα «τάγµατα εργασίας», 235 χιλιάδες εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας
και 80 χιλιάδες περίπου αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ρωσία.
Η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη και οι βλέψεις των άλλων
συµµάχων στα µικρασιατικά εδάφη προκάλεσαν αµέσως την τουρκική αντίδραση
που στράφηκε κυρίως εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχει προηγηθεί
βέβαια η σφαγή και η εξόντωση των Αρµενίων.
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Η Τουρκία του Μουσταφά Κεµάλ
Η εδαφική συρρίκνωση της Τουρκίας, µετά τους Βαλκανικούς πολέµους και τον
Α! Παγκόσµιο πόλεµο, προκάλεσε σοβαρή εθνική και πολιτική κρίση στη χώρα αυτή.
Το 1919 ο Μουσταφά Κεµάλ κήρυξε εθνική επανάσταση µε στόχους την ανατροπή
του σουλτάνου, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας του.
Ο Κεµάλ σχηµάτισε κυβέρνηση στην Άγκυρα κι απόρριψε τη συνθήκη των
Σεβρών. Αυτό σήµαινε ότι, αν η Ελλάδα ήθελε να διατηρήσει τη διοίκηση της
περιοχής της Σµύρνης, στην οποία, µε τη συγκατάθεση των Συµµάχων, είχε
αποβιβάσει στρατό, έπρεπε να έλθει σε πολεµική σύγκρουση µε τον κεµαλικό
στρατό. Ο πόλεµος αυτός οδήγησε στη Μικρασιατική καταστροφή.
Προετοιµασία διωγµών
Ο επιδιωκόµενος σκοπός των Τούρκων δεν ήταν η σφαγή και η καταστροφή,
αλλά η εκδίωξη των πληθυσµών. Οι σφαγές και η καταστροφή χρησιµοποιούνταν για
να σκορπίσουν τον τρόµο και να προκαλέσουν την έξοδο.
Οι συµµορίες των Τσετών έκαναν την εµφάνισή τους συνήθως το βράδυ,
οπλισµένες µέχρι τα δόντια µε χατζάρια και τουφέκια. Ξεχύνονταν στους δρόµους,
ξεκόλλαγαν πόρτες και παράθυρα µε χτυπήµατα υποκοπάνων και τσεκουριές,
έσφαζαν, κάρφωναν στα κρεβάτια και τουφέκιζαν γυναίκες, παιδιά και γέρους.
Κοµµένα ανθρώπινα µέλη κρέµονταν στις αποθήκες των χασάπικων µε την επιγραφή
« χριστιανικό κρέας ». Νέα κορίτσια βιάζονταν, άλλα απαγάγονταν.
Οι κραυγές τρόµου, οι φωνές και οι θρήνοι των θυµάτων υψώνονταν µέσα στη
νύχτα ανακατεµένες µε το θόρυβο των δολοφονιών, µε τα λαρυγγόφωνα καλέσµατα
των επιτιθέµενων, µε το ποδοβολητό των αλόγων, τα αλυχτίσµατα των σκύλων και
τον ξερό κρότο από τα πυροβόλα. Φωτιές άναβαν σε µερικά σηµεία από το
πετρέλαιο που είχαν χύσει στις δηµοτικές πυροσβεστικές αντλίες, σπίτια, µε τον
κόσµο κλειδωµένο µέσα, λαµπάδιαζαν.
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Μαρτυρία αυτόπτη µάρτυρα: « Το πανικόβλητο πλήθος µε ξεσκισµένα ρούχα και
µατωµένο πρόσωπο τρέχει προς την παραλία. Μαζεύουµε µέσα από το δρόµο ένα
νεογέννητο, του οποίου δεν µπορούµε να βρούµε τη µητέρα, και το εµπιστευόµαστε
σε µια γυναίκα που θηλάζει το µικρό της. Οι δύστυχοι στριµώχνονται στις βάρκες και
τα ιστιοφόρα, χωρίς να µπορούµε τις περισσότερες φορές να τους φροντίσουµε, γιατί
η πόλη είναι µεγάλη, τα φαρµακεία λεηλατηµένα, ο δηµοτικός γιατρός παίρνει µέρος
στη λεηλασία. Τόσο αλλόφρον είναι το πλήθος που πολλοί πνίγονται. Στην αρχαία
Φώκαια, τα µεγάλα πλοία που σταθµεύουν για το εµπόριο του αλατιού, δέχονται
πολλούς από αυτούς που καταφέρνουν να ξεφύγουν, αλλά δεν είναι αρκετά. Η πόλη
έχει περίπου οκτώ χιλιάδες Έλληνες. Οι αρχές µου δίνουν την άδεια να
χρησιµοποιήσω τον τηλέγραφο, πράγµα που µου επιτρέπει να καλέσω βιαστικά
ατµόπλοια από τη Σµύρνη, χάρη στη βοήθεια Γάλλων και Άγγλων κατοίκων. Οι
τουρκικές αρχές βιάζονται να ξεµπερδεύουν, γιατί τις βιαιότητες θα τις ακολουθήσει η
µοιρασιά των λαφύρων».

Ο ρόλος των Μεγάλων ∆υνάµεων
Η Αγγλία ήταν η κυριότερη δύναµη που επενεργούσε στην περιοχή έχοντας
µεγάλα συµφέροντα. Η αγγλική ηγεσία µε αρχηγό τον Λόυδ Τζώρτζ ήταν φιλελληνική,
όσο ο Βενιζέλος κυβερνούσε την Ελλάδα.
Η άλλη δύναµη στην περιοχή ήταν η Γαλλία. Τον Οκτώβριο του 1921, οι Γάλλοι
υπέγραψαν µε τους Τούρκους συµφωνία να επιτραπεί σε γαλλικές εταιρίες να
αναλάβουν την εξόρυξη µετάλλων στην Τουρκία.
Οι Αµερικάνοι ήταν υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας και της
αόριστης αυτονοµίας των άλλων εθνοτήτων που ζούσαν στα Βαλκάνια καθώς και
υπέρ της ελευθέρας διέλευσης των πλοίων από τα στενά.
Η τέταρτη δύναµη, η Ιταλία, είχε τις δικές της βλέψεις για τη Μ. Ασία. Αποβίβασαν
δυνάµεις στην Αττάλεια, στη νότια Μ. Ασία και άρχισαν να προελαύνουν προς τη
Σµύρνη. Τελικά οι Ιταλοί υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από τη Μ. Ασία.
Τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική ήταν η συµµετοχή της Ρωσίας. Το όνειρο των
Ρώσων ήταν να γίνει η Μαύρη θάλασσα ρώσικη λίµνη και να µπορούν τα ρώσικα
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πλοία να διέρχονται τα στενά των ∆αρδανελλίων προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο
θάλασσα. Ο Κεµάλ εύκολα εξασφάλισε την υποστήριξη της Ρωσίας, που µε την
Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 µετονοµάστηκε σε Ε.Σ.Σ.∆.
Το Μάρτιο του 1920 υπέγραψε συνθήκη φιλίας και συνεργασίας µε τη Σοβιετική
Ένωση και συνθήκη ειρήνης και οικονοµικής συνεργασίας µε την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο Μικρασιατικός πόλεµος
Το Μάιο του 1919, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της Ειρήνης
(Γαλλία, Αγγλία και Ηνωµένες Πολιτείες), τµήµα του ελληνικού στρατού
αποβιβάστηκε στη Σµύρνη, για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσµούς,
και έγινε δεκτό µε ενθουσιασµό. Θεωρήθηκε προάγγελος απελευθέρωσης της Ιωνίας.
Η απόβαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας. Αναζωπυρώθηκε ο
τουρκικός εθνικισµός µε εκφραστή τον συνταγµατάρχη Κεµάλ Ατατούρκ, που στο
Συνέδριο του Ερζερούµ ( 1920 ), καθόρισε το πλαίσιο δράσης µε το σύνθηµα: « Η
Τουρκία για τους Τούρκους ». Ο Κεµάλ αναδιοργάνωσε τον στρατό και µε το
αρχηγείο του στην Άγκυρα οργάνωσε αγώνα εναντίον των Ελλήνων. Ο ελληνικός
στρατός προχώρησε πέρα από την γραµµή που όρισε η συνθήκη των Σεβρών και
συγκρούστηκε µε τον Κεµάλ.
Ο ελληνικός λαός ήταν διχασµένος σε φιλοβασιλικούς και βενιζελικούς. Η
δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου, στη Λυών της Γαλλίας, οξύνει τις
αντιθέσεις. Ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου ( 1920 ) έφερε στην επιφάνεια το
δυναστικό πρόβληµα.
Ο Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές του Νοεµβρίου και έφυγε στο εξωτερικό. Ο
Κωνσταντίνος επέστρεψε, ύστερα από δηµοψήφισµα, στο θρόνο και η φιλοβασιλική
κυβέρνηση προκάλεσε τη διαµαρτυρία της Αντάντ, που εγκατέλειψε την Ελλάδα
αβοήθητη στο µέτωπο.
Η νέα κυβέρνηση συνέχισε τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. Ο ελληνικός στρατός
προχωρούσε από νίκη σε νίκη, αλλά το πρόβληµα ανεφοδιασµού ήταν τεράστιο. Οι
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ελληνικές δυνάµεις καθηλώθηκαν στο Σαγγάριο από το Σεπτέµβριο του 1921 µέχρι
τον Αύγουστο του 1922, όταν εκδηλώθηκε αντεπίθεση του Κεµάλ στο Αφιόν
Καραχισάρ. Ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να συµπτυχθεί προς τα παράλια
διωκόµενος. Σχεδόν 2.500 αξιωµατικοί και 54.000 στρατιώτες αιχµαλωτίστηκαν,
18.000 χάθηκαν, 23.000 ήταν νεκροί και 50.000 τραυµατίες.
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Ο ξεριζωµός
Στις 27 Αυγούστου του 1922, οι Τούρκοι µπήκαν στη Σµύρνη, πυρπόλησαν την
πόλη και έκαναν φοβερές λεηλασίες και σφαγές αµάχων. Στη Σµύρνη είχαν
καταφύγει πλήθη προσφύγων από το εσωτερικό, αναζητώντας κάποιο θαλάσσιο
µέσο που θα τους µετέφερε σε ασφαλές µέρος, µακριά από την εκδικητική µανία των
Τούρκων.
Ανταπόκριση της εφηµερίδας London Daily Chronicle, της 18ης Σεπτεµβρίου
1922, αναφέρει ότι ο συντηρητικότερος υπολογισµός των θυµάτων ήταν 120.000
χιλιάδες.
Επί τρεις ηµέρες συνεχίζονταν οι σφαγές. Την εικόνα περιγράφει ξένος
συγγραφέας: «Χιλιάδες δυστυχείς υπάρξεις σωρευµένες κατά µήκος της προκυµαίας
ρίχτηκαν στη θάλασσα. Εκατοντάδες πτωµάτων είχαν γεµίσει τη θάλασσα ώστε να
µπορεί κανείς να βαδίσει πάνω σε αυτά. Τους επιπλέοντες αποτελείωναν οι Τούρκοι
µε σπαθιά και ξύλα» .
Ανάµεσα στα θύµατα ήταν και ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος, που
κατακρεουργήθηκε από τον τουρκικό όχλο.
Στις 14 Οκτωβρίου 1922 αρχίζει η µεγάλη πορεία της προσφυγιάς. ∆εκατέσσερις
χιλιάδες γυναικόπαιδα από τη Σπάρτη Πισισδίας ξεκινάνε για την Αττάλεια. Μετά από
πολλές ταλαιπωρίες, µαζί µε άλλους 9.000 που έχουν προστεθεί στο δρόµο, φτάνουν
στο λιµάνι της πόλης.
Εκεί ο Παπαϊωακείµ καταφέρνει σε συνεννόηση µε τον Τούρκο διοικητή να
εξασφαλίσει την προσωρινή ασφαλή παραµονή των συµπατριωτών του µέχρι να
σταλούν πλοία από την Ελλάδα. Στις 4 Νοεµβρίου του 1922 τρία πλοία χωρίς σηµαία
µεταφέρουν τον πληθυσµό στην Ελλάδα.
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Η Συνθήκη της Λωζάνης
Η Μικρασιατική καταστροφή οδήγησε στη συνθήκη της Λωζάνης, συνθήκη
ειρήνης που υπεγράφη στη Λωζάνη Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 µεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας.
Η συνθήκη της Λωζάνης ρύθµισε οριστικά – ισχύει µέχρι σήµερα – τις εδαφικές
σχέσεις ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και επέβαλε την υποχρεωτική
ανταλλαγή των µειονοτήτων.
Η Ελλάδα, µε τη συνθήκη της Λωζάνης έχασε την ανατολική Θράκη, τα νησιά
Ίµβρο και Τένεδο και, φυσικά, τη Σµύρνη και τις ανατολικές επαρχίες – εδάφη που
της είχαν παραχωρηθεί µε τη συνθήκη των Σεβρών - .
Το σπουδαιότερο όµως άρθρο της συνθήκης της Λωζάνης ήταν αυτό που
επέβαλε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες εγκατέλειψαν την Τουρκία.
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«Ανταλλαγή πληθυσµών» µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας
Οι Έλληνες που συνολικά ήλθαν στην Ελλάδα, µαζί µε τους πρόσφυγες της
Μικρασιατικής καταστροφής, έφτασαν στο 1.500.000. Οι περισσότεροι ( 775.000 )
εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Ελλάδα, ( Μακεδονία και Θράκη ), 700.000 στη νότια
Ελλάδα και οι υπόλοιποι στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. ∆ε µετακινήθηκαν οι
µουσουλµάνοι της ∆. Θράκης και οι Έλληνες της Κων/λης, της Ίµβρου και της
Τενέδου. Ο εθνολογικός και πολιτικός χάρτης της Εγγύς Ανατολής τροποποιήθηκε
σηµαντικά.
Συνεργάστηκαν
∆αρρής Νικόλαος
∆ηµητρουλόπουλος ∆ηµήτριοςΕυαγγελάτος Ρίζος
Ζαχαριουδάκη Βασιλική
Ιακωβάτος ∆ιονύσιος
Λογαρνός Αθανάσιος
Τσέλος Παναγιώτης
Πηγές
1.
2.
3.
4.

F. Sartiaux, < Η Ελληνική Μικρασία», εκδ. Ιστορητής, 1999.
Κ. Τσουκαλά, «Η Ελληνική τραγωδία, εκδ. Ολκός, 1974.
Β. Κρεµµυδά, « Νεότερη Ιστορία», εκδ. Γνώση, 1981.
∆. Λοίζος, «Η Μικρασιατική Καταστροφή και η Εγκατάσταση των Προσφύγων
στην Ελλάδα», 1994
5. «Επτά Ηµέρες : Σµύρνη 1922», εκδ. εφηµ. «Καθηµερινή», 30.8.92
6. Εγχειρίδιο Ιστορίας, Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β.
7. Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β.
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Πρόσφυγες πριν το 1922
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, πολλοί άνθρωποι από την
Οθωµανική αυτοκρατορία µετακινήθηκαν προς την επαναστατηµένη Ελλάδα. Οι
οµαδικές αυτές µετακινήσεις αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την αρχή του
προσφυγικού ζητήµατος. Οι χώροι προέλευσης αυτών των µεταναστών ήταν : η
Μικρά Ασία, ο ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος και τα νησιά του Αιγαίου.
Η αιτία για τη µικρασιατική µετανάστευση ήταν ο φόβος και η ανασφάλεια που
επικρατούσε στην περιοχή, µετά τις τροµοκρατικές ενέργειες των Τούρκων, που
είχαν σκοπό να προλάβουν τις εξεγέρσεις των Ελλήνων, όσο διαρκούσε η
επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές όµως δεν ήταν µέσα σ’ ένα
γενικότερο σχέδιο ξεριζωµού του ελληνικού στοιχείου, όπως έγινε το 1914 – 1922.
Το προσφυγικό ρεύµα από τις βόρειες ελληνικές
επαρχίες, Θεσσαλία,
Μακεδονία και Ήπειρο, ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα µε το µεταναστευτικό ρεύµα
από τη Μικρά Ασία. Συνεχίστηκε όµως και κατά το δεύτερο έτος της επανάστασης
προς τις Βόρειες Σποράδες και από την Ήπειρο και τα Άγραφα προς τη ∆υτική
Στερεά και ειδικότερα το Μεσολόγγι.
Από το 1908 οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να µειώσουν την επιρροή των
χριστιανικών πληθυσµών στο τουρκικό κράτος και ιδιαίτερα των Ελλήνων και των
Αρµενίων. Η πολιτική του εκτουρκισµού και των διωγµών εντάθηκε ακόµη
περισσότερο µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων.
Κατά τη διάρκεια του Α. Παγκόσµιου πολέµου µεγάλο µέρος του ελληνικού
πληθυσµού της Ανατολικής Θράκης, της ∆υτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
εκτοπίζεται προς τη µικρασιατική ενδοχώρα. Εκεί, µακριά από το Πατριαρχείο και
χωρίς ελληνικά σχολεία, οι Έλληνες εξοντώθηκαν στα λεγόµενα «τάγµατα
εργασίας».
Τα «τάγµατα εργασίας» βρίσκονταν στα βάθη της Μ. Ασίας και όσοι
υπηρετούσαν σε αυτά δούλευαν σε λατοµεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόµων κάτω
από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από την πείνα, τις κακουχίες
και τις αρρώστιες.
Στον Πόντο, οι Έλληνες αποτελούσαν το 40% του πληθυσµού (περίπου
1.000.000). Από το 1915, αντιδρώντας στην τουρκική καταπίεση, ανέβηκαν αντάρτες
στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Το γεγονός, όµως, αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την ένταση της καταπίεσης εκ µέρους των Τούρκων.
Το 1919 οι Τούρκοι µε έκτακτα δικαστήρια θανάτωσαν πολλούς Έλληνες
Πόντιους. Πολλοί Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, του Πόντου και της ∆υτικής Μ.
Ασίας, για να αποφύγουν τους διωγµούς, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα.
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Πρόσφυγες µετά το 1922
Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 σήµανε το τέλος της µακρόχρονης
ελληνικής παρουσίας στη Μ. Ασία και ταυτόχρονα λειτούργησε καταλυτικά για τη
δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η οικονοµική και πολιτιστική
συνεισφορά των προσφύγων στο εθνικό σύνολο ήταν πολύ µεγάλη.
∆εν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθµό των προσφύγων στην Ελλάδα. Η
απογραφή, όµως, του 1928 καταγράφει 1.221.849 πρόσφυγες και τους διακρίνει σε
673.025 αστούς και 578.824 αγρότες. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν το 66%
του προσφυγικού πληθυσµού ( 38% και 28% αντίστοιχα), αφού ένα µεγάλο µέρος
του ανδρικού πληθυσµού είχε εξοντωθεί ή αιχµαλωτιστεί.
Η «Σύµβασις περί Ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών» της
συνθήκης της Λωζάνης αφορούσε 355.000 Μωαµεθανούς της Ελλάδας και 190.000
Έλληνες της κεντρικής Μ. Ασίας και του Πόντου.
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Περιοχές εγκατάστασης των προσφύγων
Έπειτα από τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασαν οι πρόσφυγες
στα λιµάνια, ζήτησαν καταφύγιο στο ελληνικό κράτος. Στο διάστηµα των πέντε
χρόνων οι πρόσφυγες µετακινούνταν συνεχώς από τόπο σε τόπο για να
εγκατασταθούν τελικά εκεί όπου υπήρχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Συνοικισµοί ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική έχουµε τους
συνοικισµούς της Κοκκινιάς (Νίκαιας), της Καισαριανής, του Βύρωνα, της Νέας
Σµύρνης, της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας
Ερυθραίας, της Νέας Μάκρης, της Αναβύσσου, της παλαιάς Φώκαιας, της
Αργυρούπολης.
Εγκατάσταση προσφύγων έχουµε και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Το 1/3 του
αστικού και τα 3/4 του αγροτικού προσφυγικού πληθυσµού κατοχύρωσε την
ελληνικότητα των περιοχών αυτών.
Απότοµη αύξηση του πληθυσµού της Ελλάδας έχουµε το 1927 στις τρεις µεγάλες
πόλεις:Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όπου διέµενε το 60% των αστών προσφύγων.
Αύξηση πληθυσµιακή έχουµε και σε άλλα µικρότερα αστικά κέντρα: Καβάλα, Ξάνθη,
∆ράµα, Αλεξανδρούπολη.
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Συνθήκες άφιξης και εγκατάστασης των προσφύγων
Ο H. Morgenthau, ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης
Προσφύγων, περιγράφει την άφιξη των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη: «Είδα στο
λιµάνι ένα πλοίο µε πρόσφυγες που αγκυροβολούσε. ∆εν µπορούσα ποτέ να
φανταστώ τέτοιο τραγικό θέαµα. Εφτά χιλιάδες άνθρωποι ήταν στοιβαγµένοι σε ένα
πλοίο χωρητικότητας δύο χιλιάδων. Ήταν στη θάλασσα τέσσερις ηµέρες. ∆εν υπήρχε
χώρος να ξαπλώσουν. ∆εν είχαν τρόφιµα. ∆εν υπήρχαν τουαλέτες. Έφτασαν στο
λιµάνι κουρελιασµένοι, πεινασµένοι, άρρωστοι, ψειριασµένοι…».
Για να αντιµετωπιστούν οι πρώτες ανάγκες κινητοποιήθηκαν οι λιγοστοί
µηχανισµοί του κράτους. Μοιράστηκαν τρόφιµα, φάρµακα, ρούχα, στήθηκαν
πρόχειρα στέγαστρα και σκηνές. Λυόµενες σκηνές χρησιµοποιήθηκαν ως
νοσοκοµεία.
«Πάνω στους λόφους της Αθήνας ξεφύτρωσαν σκηνές από τσουβάλια.
Παράγκες από σανίδες και τενεκέδες ξεφύτρωσαν σε δρόµους και πλατείες. Οι
ξυπόλητοι πρόσφυγες φόρεσαν παπούτσια από λάστιχα αυτοκινήτων και ντύθηκαν
µε σάκους από αλεύρι. Κονσερβοκούτια έγιναν κατσαρόλες. Γυναίκες που είχαν
γνωρίσει την άνετη ζωή φύλαγαν ουρά επί ώρες για ένα κοµµάτι ψωµί. Άνθρωποι
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άλλοτε ευκατάστατοι γεύονταν την πικρή δηµοκρατία της δυστυχίας.», γράφει ο H.
Morgenthau.
Σύµφωνα µε στατιστικές της Κοινωνίας των Εθνών, το 20% των προσφύγων
πέθανε σε ένα χρόνο από την άφιξή τους. Γρίπη, φυµατίωση, ελονοσία, τραχώµατα
µάστιζαν τον προσφυγικό πληθυσµό.
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Επιπτώσεις από την εγκατάσταση των προσφύγων

Χάος επικρατεί στην Ελλάδα αµέσως µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς
αλλεπάλληλες κυβερνήσεις διαδέχονται η µία την άλλη. Η χώρα, µε κλονισµένη
οικονοµία, βρίσκεται αντιµέτωπη µε τα τεράστια προβλήµατα που συνεπάγεται η
άφιξη άνω του ενός εκατοµµυρίου εξαθλιωµένων ανθρώπων. Το πρόβληµα της
στέγασης αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο επείγοντα.
∆ε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει φανερό ότι το κολοσσιαίο έργο της
προσφυγικής αποκατάστασης ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί χωρίς εξωτερική
βοήθεια. Η Κοινωνία των Εθνών ( Κ.Τ.Ε.) ενέκρινε δανειοδότηση της χώρας. Στις 299-1923 υπογράφηκε µεταξύ Ελλάδος και Κ.Τ.Ε. το πρωτόκολλο ίδρυσης της
Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων ( Ε.Α.Π.). Η Επιτροπή έριξε το βάρος της
στην αγροτική αποκατάσταση που µπορούσε να πραγµατοποιηθεί γρηγορότερα και
οικονοµικότερα από ό,τι η αστική.
Η αποκατάσταση και η αφοµοίωση των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν, κατά
γενική οµολογία, το σηµαντικότερο επίτευγµα του νέου ελληνικού κράτους και σ’ αυτό
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η λειτουργία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων
(Ε.Α.Π.)
Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο. Ανάµεσά τους υπήρχαν
διαφορές κοινωνικής προέλευσης, πολιτιστικής παράδοσης, διαλέκτου, ακόµα και
γλώσσας( περίπου 100.000 πρόσφυγες ήταν τουρκόφωνοι). Για τη µεγάλη όµως
µάζα των προσφύγων, παρά την ταχεία αποκατάστασή τους, η αφοµοίωση ήταν µια
διαδικασία που κινήθηκε µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς.
Σε γενικές γραµµές υπήρχε διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας µεταξύ
προσφύγων και γηγενών. Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε κυρίως
στην οικονοµική και στην πολιτική ζωή. Εντάχθηκαν στο κόµµα του Βενιζέλου και οι
αντιβενιζελικοί καλλιεργούσαν το µίσος εναντίον τους.
Στην κοινωνική ζωή, η αντίθεση προσφύγων και γηγενών, σε ελάχιστες
περιπτώσεις, πήρε τη µορφή ανοικτής σύγκρουσης. Ο όρος «πρόσφυγας», όµως,
είχε στην κοινή συνείδηση υποτιµητική σηµασία για πολλά χρόνια.
Το προσφυγικό ζήτηµα, ως συνέπεια της Μικρασιατικής καταστροφής,
αποτέλεσε για την Ελλάδα ένα οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό ζήτηµα
µεγάλης σπουδαιότητας, µε επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής του
νεοελληνικού έθνους.
Ο πληθυσµός της Ελλάδας αυξήθηκε περίπου κατά 20%. Η κυριότερη όµως
µεταβολή συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των µη Ελλήνων ορθοδόξων, που
ήταν 48% το 1920, έπεσε στο 12% το 1928. Η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα
της Μακεδονίας είχε µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας
της Ελλάδας.
Κατ’ αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η αγροτική παραγωγή
πολλαπλασιάστηκε. Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές.
Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη βιοµηχανία µε νέο, ειδικευµένο και
φθηνό εργατικό δυναµικό. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που αναδείχθηκαν ως
επιχειρηµατίες, βιοµήχανοι ή µεγαλέµποροι.
Σηµαντικότερη είναι η συµβολή των προσφύγων στον εµπορικό και βιοµηχανικό
τοµέα. Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε µε την προσθήκη µεγάλου αριθµού
καταναλωτών, ενώ, ταυτόχρονα, από τον αστικό προσφυγικό πληθυσµό αντλήθηκε
φθηνό εργατικό δυναµικό αλλά και ειδικευµένοι τεχνίτες. Η χώρα εµπλουτίστηκε µε
ανθρώπους επιχειρηµατικής ικανότητας και πείρας. Το 1961, το 20% των Ελλήνων
βιοµηχάνων είχε γεννηθεί στη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη.
Καινούριοι βιοµηχανικοί κλάδοι αναπτύσσονται (ταπητουργία, µεταξουργία,
πλαστικά, βυρσοδεψία) και δίνεται νέα ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία και τη
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βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών, ενώ σηµαντικότερη είναι η συµβολή των
προσφύγων στον εµπορικό τοµέα.
∆οκιµασµένοι στο σκληρό ανταγωνισµό µε τους Τούρκους, τους Λεβαντίνους,
τους Εβραίους και τους Αρµένιους, οι Μικρασιάτες υποκατέστησαν σταδιακά τους
Ευραίους στα εµπορικά κέντρα της βόρειας Ελλάδος, µετέφεραν τις δραστηριότητές
τους στην Ελλάδα και τόνωσαν την εµπορική ζωή του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Η άφιξη των προσφύγων είχε γενική επίδραση στο γηγενή πληθυσµό σ’ όλους
τους τοµείς. Ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας της ζωής τους, η γνώση ξένων
γλωσσών, οι επαφές που είχαν αναπτύξει µε την Ευρώπη και η πείρα που διέθεταν
τους βοήθησαν όχι µόνο να προσαρµοστούν αλλά και να προοδεύσουν πολύ
σύντοµα.
Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους µε πολιτιστική παράδοση πολλών αιώνων,
την οποία µετέφεραν στη νέα τους πατρίδα. Ήταν ακόµα φορείς φιλελευθέρων
αντιλήψεων .
Οι πρόσφυγες έκαναν αισθητή την παρουσία τους και στον πνευµατικό χώρο. Οι
λογοτέχνες :Γ. Σεφέρης, Η. Βενέζης, Κ. Πολίτης, Γ. Θεοτοκάς, Σ. ∆ούκας, ο
ζωγράφος και συγγραφέας Φ. Κόντογλου και ο µουσικός Μ. Καλοµοίρης είναι µερικοί
από τους πολλούς Μικρασιάτες που διέπρεψαν στα γράµµατα και στις τέχνες. Οι
πρόσφυγες κυριάρχησαν και στη λαϊκή µουσική τέχνη.
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Συνεργάστηκαν
Ευαγγελάτος Χρήστος
Κανδηλιώτη Κωνσταντίνα
Παναγιωτόπουλος Γιώργος
Σπανού Μαριάννα
Τζαφέρης Νίκος
Πηγές
1. «Προσφυγική Ελλάδα», εκδ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 1992
2. Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ’ Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β.
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ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Η παλαιά ονοµασία
Η περιοχή της Ν. Ιωνίας, πριν την εγκατάσταση των προσφύγων µετά τη
Μικρασιατική καταστροφή του 1922, ονοµαζόταν µέχρι το 1923 Ποδαράδες.
Υπάρχουν τρεις εκδοχές για το πώς πήρε τ’ όνοµά του αυτό το τοπωνύµιο.
Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή, το όνοµα αυτό αποδίδεται σε βυζαντινή
αυτοκρατορική οικογένεια των Πλατυπόδων (Ποδάρων, Ποδαράδων) που
κατοικούσε στην περιοχή αυτή πριν την άλωση της Πόλης.
Η δεύτερη εκδοχή θεωρεί ότι το όνοµα Ποδαράδες προέρχεται από τις κολόνες ρωµαϊκά αποµεινάρια - τις «ποδάρες» του Αδριάνειου υδραγωγείου.
Σύµφωνα τέλος µε την τρίτη εκδοχή, που υποστηρίζουν πολλοί Ιωνιώτες, το
τοπωνύµιο Ποδαράδες οφείλεται στον ποδαρόδροµο που έκαναν οι κάτοικοι των
Πατησίων µέχρι τον Ποδονίφτη για να πάρουν νερό από την πηγή του. Ο Ποδονίφτης
πήρε τ’ όνοµά του από το γεγονός ότι οι πεζοπόροι αυτοί ένιβαν (έπλεναν) τα πόδια
τους στο ποτάµι αυτό.
Επικρατέστερη από τις τρεις εκδοχές θεωρείται η πρώτη, η οποία έχει και µια
παραλλαγή, ότι δηλαδή η βυζαντινή οικογένεια ήταν οι Παλαιολόγοι οι Ποδαράδες.

29

Η ίδρυσή της
Οι πρώτοι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν οι κάτοικοι από
τη Σπάρτη Πισιδίας µε οδηγό τους τον παπα - Ιωακείµ Πεσµατζόγλου, που µε τη
βοήθειά του ταξίδεψαν από την πατρίδα τους τη Σπάρτη, µέχρι το λιµάνι της
Αττάλειας κι από εκεί µέχρι τον Πειραιά και το νέο τόπο εγκατάστασής τους. Γι’ αυτό
κι ο θεµέλιος λίθος για την ίδρυση της Ν. Ιωνίας έφερε το όνοµα ΝΕΑ ΠΙΣΙ∆ΙΑ.
Ο θεµέλιος λίθος τοποθετήθηκε την Κυριακή της 27ης Ιουνίου 1923, που
θεωρείται η γενέθλια ηµέρα της Ν. Ιωνίας. Τα εγκαίνια της ίδρυσής της έκανε ο
Νικόλαος Πλαστήρας, ο «µαύρος καβαλάρης» που έσωσε την τιµή του ελληνικού
στρατού στη Μικρά Ασία.
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Η Ν. Ιωνία λειτούργησε ως κοινότητα µέχρι το 1934, οπότε και προήχθη σε δήµο.
Αργότερα θα επικρατήσει το όνοµα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ για να θυµίζει την καταγωγή των
προσφύγων από την ένδοξη αρχαία ΙΩΝΙΑ.
Τα διάφορα κύµατα των προσφύγων εγκαταστάθηκαν σε διάφορες συνοικίες της
Ν. Ιωνίας, δίνοντας τα ονόµατα των πατρίδων τους, και οργάνωσαν τη ζωή τους
γύρω από µία εκκλησία.
Έτσι, οι Σαφραµπολίτες από τον Πόντο εγκαταστάθηκαν στη Σαφράµπολη, γύρω
από τον ‘Αγιο Στέφανο, οι Ινεπολίτες- Κασταµονίτες στην Ινέπολη (Πευκάκια) γύρω
από την Κοίµηση της Θεοτόκου, οι Νεαπολίτες από το Νεβ-Σεχήρ της Καππαδοκίας
στη Νεάπολη (κοντά στα Τουρκοβούνια) γύρω από τον ‘Αγιο Ευστάθιο, οι
Ελευθερουπολίτες (Σµυρνιοί, Βουρλιώτες) στην Ελευθερούπολη µε κέντρο τον ‘Αγιο
Γεώργιο.
Στο ιστορικό κέντρο της Ν. Ιωνίας εγκαταστάθηκαν οι Σπαρταλίδες και έκτισαν
την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Η εκκλησία αυτή θεµελιώθηκε στις 10 Ιουνίου
1928 και θεωρείται ο µητροπολιτικός ναός της Ν. Ιωνίας.
Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον Περισσό – αρχαίο Περσό, αρχαία
ονοµασία του Ποδονίφτη – οργάνωσαν τη ζωή τους γύρω από την Αγία Αναστασία.
Οι Αλαϊώτες από την Αλάια έκαναν συνοικία τους το τµήµα που συνορεύει µε το
Ν .Ηράκλειο και τη Μεταµόρφωση.
Οι Πόντιοι εγκαταστάθηκαν στην Καλογρέζα, που αποτελούσε ξέχωρη κοινότητα
και ενώθηκε µε τη Ν. Ιωνία το 1940.
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Οικονοµική ανάπτυξη
Επαγγελµατικές δραστηριότητες των προσφύγων
Μετά το σοκ του ξεριζωµού τους από τις πατρίδες τους και τη µάχη για την
επιβίωσή τους, οι πρόσφυγες αρχίζουν να οργανώνουν τη ζωή τους στη νέα τους
πατρίδα και σιγά σιγά να προσαρµόζονται, να στήνουν τα νοικοκυριά τους και ν’
αναπτύσσουν διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Σύµφωνα µε στοιχεία από την Κοινωνία των Εθνών η πληθυσµιακή σύνθεση το
1926 στους προσφυγικούς συνοικισµούς της Ν. Ιωνίας ήταν: άνδρες: 3.034 κάτω των
16 ετών και 4.030 άνω των 16 ετών, γυναίκες: 3.039 κάτω των 16 ετών και 6.360
άνω των 16 ετών.
Από αυτούς απασχολούνται 6.016, από τους οποίους οι 2.448 είναι εργάτες και
οι 3.568 ασκούν διάφορα επαγγέλµατα. Τα επαγγέλµατα αυτά ήταν: δάσκαλοι (39),
γιατροί (14), ιδιωτικοί υπάλληλοι (550), ταπητουργοί (1.000), έµποροι (74),
κεντήστρες (91), ραφτάδες (361), αρτοποιοί (38), επιπλοποιοί (14), ζαχαροπλάστες
(21), καραγωγείς (41), κρεοπώληδες (20), καφεπώληδες (27), κουρείς (42),
στιλβωτές (56), ξυλουργοί (191), οικοδόµοι (128).
Ίδρυση τράπεζας
Η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία ήταν η Εθνική Τράπεζα, η οποία
πρωτολειτούργησε µ’ ένα µικρό κατάστηµα το διάστηµα 1925- 1926. Αργότερα
στεγάστηκε σ’ ένα νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηρακλείου, το οποίο κατεδαφίστηκε το
1977. Απέναντι από την Εθνική και σ’ ένα µικρό σπίτι στεγάστηκε το Ταχυδροµείο.
Βιοτεχνία - Βιοµηχανία
Στη Ν. Ιωνία εγκαταστάθηκαν επώνυµοι πρόσφυγες βιοµήχανοι που είχαν
εκπαιδευτεί στις µικρασιατικές αστικές σχολές και στο εξωτερικό. Αυτοί πήραν δάνεια
και συνέχισαν τη βιοµηχανική και βιοτεχνική τους δραστηριότητα στη Ν. Ιωνία.
Αρχικά δηµιουργήθηκαν βιοτεχνίες χαλιών (ταπητουργίες) που εξελίχθηκαν σε
µεγάλες µονάδες. Λειτούργησαν ακόµα µονάδες βαµβακουργίας, εριουργίας,
µεταξουργίας των Μουταλάσκη, Στύλογλου, Κυρκίνη, η «Μπριτάνια» κ.λ.π.
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Εγκαταστάθηκαν επίσης πρόσφυγες που δε διέσωσαν τίποτα από την περιουσία
τους. Αρκετοί από αυτούς έστησαν µικρούς ξύλινους αργαλειούς στα σπίτια τους και
κατασκεύαζαν χαλιά.
Στη Ν. Ιωνία δηµιουργήθηκαν κυρίως δύο ειδών µονάδες: ταπητουργία και
κλωστοϋφαντουργία. Ο λόγος είναι ο εξής: η κατασκευή χαλιών χρειάζεται άφθονο
νερό. Η περιοχή των Ποδαράδων, δηλαδή η σηµερινή Ν. Ιωνία, ήταν δίπλα στο ρέµα
του Ποδονίφτη, το οποίο είχε µεγάλο υδροφόρο ορίζοντα.
Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων αγόρασε το κτήµα των Ποδαράδων για την
αποκατάσταση των προσφύγων. Το κτήµα περιελάµβανε εδάφη καλλιεργήσιµα και
βοσκήσιµα και προσφερόταν για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας.
Οι πρώτοι πρόσφυγες στη Ν. Ιωνία είναι γνωστό ότι προέρχονται από τη Σπάρτη
της Πισιδίας, στην οποία ανθούσε η βιοµηχανία των χαλιών. Τα χαλιά της Σπάρτης
ήταν ξακουστά στην Ευρώπη και στην Αµερική µε το όνοµα Σπάρτα Χαλίσι και τα
σχέδιά τους αποτελούσαν αληθινά έργα τέχνης.

Οι
επιχειρήσεις που γεννήθηκαν από τους πρόσφυγες είχαν οικογενειακό χαρακτήρα
αφενός (οικογένεια Σινάνογλου, Σινιόσογλου, Τσαλίκογλου, Εφραίµογλου,
∆ουρµούσογλου) και συνεταιριστικό αφετέρου µε καθοριστικό την κοινή καταγωγή
των συνεταίρων (δηλαδή οι Σπαλταλήδες µε Σπαρταλήδες).
Το 1949 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σ.Ε.Β (Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων)
στη Ν. Ιωνία υπάρχουν 4 Κλωστοϋφαντήρια Βάµβακος, 1 Εργοστάσιο Μανδηλίων
Κεφαλής, 1 Εριουργία, 4 Εργοστάσια Ταπητουργίας, 2 Πλεκτήρια Ενδυµάτων, 4
Μεταξουργεία, 1 Εργοστάσιο Ξύλινων Ειδών, 1 Εργοστάσιο Πιλοποιίας (καπέλα). Το
95% αυτών των εργοστασίων ανήκουν σε Μικρασιάτες.
Σηµερινή κατάσταση βιοτεχνιών - βιοµηχανιών
Σήµερα, µε την αποβιοµηχάνιση της Ν. Ιωνίας, η δοµή της βιοµηχανίας
χαρακτηρίζεται από λίγες οικογενειακές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Η
πρώτη κρίση της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας οφείλεται στη διεθνή κρίση του 1929, η
οποία έπληξε κυρίως την ταπητουργία.
Η δεύτερη κρίση έγινε στο Β’ Παγκόσµιο πόλεµο του 1940, διότι άλλα εργοστάσια
επιτάχθηκαν από τον κατακτητή και άλλα καταστράφηκαν. Η τρίτη κρίση εµφανίζεται
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το 1953-54, οπότε, µετά την απελευθέρωση των εισαγωγών και τον έντονο
ανταγωνισµό, οι µεγάλες µονάδες του Μποδοσάκη αλλά και άλλες µικρότερες
αναγκάστηκαν να κλείσουν.
Η τέταρτη και πιο µεγάλη κρίση ήρθε το 1980, όταν ψηφίστηκαν νόµοι καθόλου
ευνοϊκοί για τη βιοµηχανία. Αυτό µαζί µε την απελευθέρωση των εισαγωγών οδήγησε
στη σταδιακή αποβιοµηχάνιση της Ν. Ιωνίας, η οποία γίνεται ένα τεράστιο εµπορικό
κέντρο. Η καλύτερη περίοδος για τη βιοµηχανία στη Ν. Ιωνία κυµαίνεται µεταξύ 1926
και 1929.
Στη Ν. Ιωνία υπάρχουν δύο βιοµηχανικές ζώνες, του Περισσού και της
Ελευθερούπολης. Σύµφωνα µε έρευνα του 1993 στη βιοµηχανική ζώνη Περισσού
λειτουργούσαν 6 µεγάλες µονάδες και 5 µικρότερες. Στη βιοµηχανική ζώνη της
Ελευθερούπολης λειτουργούσαν 17 µονάδες.
Την περίοδο 1945-1955 υπολογίζεται ότι λειτουργούσαν 500 εργοστάσια. Η
περίοδος αυτή θεωρείται η «χρυσή δεκαετία» της κλωστοϋφαντουργίας. Η παραγωγή
της Ν. Ιωνίας σε βαµβακερά, µεταξωτά, κασµήρια κ.λ.π., έφτασε να καλύπτει το 75%
της συνολικής παραγωγής της χώρας. Γι’ αυτή της τη δραστηριότητα η Ν. Ιωνία
ονοµάστηκε και «Μάντσεστερ της Ελλάδας».
Τη δεκαετία του ’60 έκλεισαν όλες οι µονάδες της εριουργίας και όλα τα µεγάλα
εργοστάσια. Στη δεκαετία του ’70 λειτουργούσαν µόνο 170 βιοµηχανίες, βιοτεχνίες
και εργαστήρια υφαντουργίας, 50 εργαστήρια καλτσοποιίας και εργοστάσια
υποδηµατοποιίας καθώς και 25 εργοστάσια πλαστικών.
Τα τελευταία χρόνια η κλωστοϋφαντουργία παρουσίασε κάποια ανάκαµψη µέχρι
το 1995. Αυξήθηκε ο αριθµός των µικρών οικογενειακών βιοτεχνιών, ενώ
δηµιουργήθηκαν και οικοτεχνίες. Το 2002 λειτουργούσαν τρεις σχετικά µεγάλες
επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα: η «3 Α», η «Μουταλάσκη» και η «Αθηνά» της
οικογένειας Εφραίµογλου και της οικογένειας Τσακαλίδη.
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Κοινωνική – Πνευµατική ζωή
Σύλλογοι
Οι πρόσφυγες πολύ γρήγορα οργανώθηκαν σε συλλόγους, σωµατεία, οµίλους
και λέσχες µε στόχο να δώσουν χρώµα στη ζωή τους, να διασκεδάσουν, να
συνευρεθούν και να διεκδικήσουν.
Ο πρώτος σύλλογος ιδρύθηκε το 1923 από τους Σπαρταλήδες και ονοµαζόταν
«Σύλλογος Σπαρταλήδων». Ακολουθούν το 1924 ο «Σύλλογος Ινεπολιτών», ο
«Προοδευτικός Σύλλογος Νέων» και ο «Εγκυκλοπαιδικός Σύλλογος Νέων, ο
Ανατολικός Αστήρ».
Ως το 1928 θα συγκροτηθούν ο «Σύλλογος Νέων Σπάρτης», ανεξάρτητος από το
«Σύλλογο Σπαρταλήδων», ο «Προοδευτικός Σύλλογος Προσφυγική Νεολαία», ο
«Όµιλος Συνασπισµού Ποντίων», ο «Όµιλος Εκδροµών», και η «Λέσχη Ν. Ιωνίας»
Τέλος, στις αρχές του 1934, ιδρύεται και ο «Φιλοτεχνικός Όµιλος Ν. Ιωνίας» από
ερασιτέχνες ηθοποιούς µε στόχους κυρίως θεατρικούς.
Όλοι οι παραπάνω σύλλογοι, όµιλοι, λέσχες, σωµατεία ιδρύουν δανειστικές
βιβλιοθήκες, νυχτερινά γυµνάσια, θεατρικές οµάδες, οργανώνουν αθλητικούς
αγώνες, προκηρύσσουν λογοτεχνικά βραβεία, συγκροτούν τµήµατα σκακιού,
πυγµαχίας, ιδρύουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών και, βέβαια, αγωνίζονται και
διεκδικούν νόµιµα δικαιώµατα που αφορούν συγκοινωνία, παιδεία, ύδρευση,
ηλεκτροδότηση κ.λ.π.
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Κινηµατογράφοι – Θέατρα – Μουσιικές Κοµπανίες
Λειτούργησαν διάφοροι κινηµατογράφοι, όπως: οι «Ηνωµένες Πολιτείες», (τίτλος
που υποδηλώνει το όνειρο των προσφύγων για µετανάστευση), το «Καπρίς», ο
«Κρόνος», ο «Αστέρας» που σώζεται µέχρι σήµερα από την ίδρυσή του το 1927. Το
«παιδί του λαού», ο Ν. Ξανθόπουλος, θα µεσουρανήσει τη δεκαετία του ’60 στον
κινηµατογράφο.
Στον τοµέα της µουσικής, εµφανίζονται δυο τρεις µαντολινάτες, ερασιτεχνών
κυρίως, όπως τα «Μποέµικα πουλιά» µε τον Σταυρίδη, τον Κεχαγιά, το
Μαυρογεώργη και άλλους. Κιθάρες, χαβάγιες και µαντολίνα.
Την ίδια εποχή, στην ελαφρά µουσική, µεσουρανεί ένας µεγάλος συνθέτης, ο
Μιχ. Σουγιούλ (Αϊδίνι, 1904), που έζησε στη Ν. Ιωνία και συνέθεσε τραγούδια που
τραγουδούσε η Βέµπο για τους στρατιώτες στο µέτωπο. Τον ίδιο καιρό, ο Τίµος
Σουγιούλ αρχίζει τη µεγάλη του εξόρµηση µε το ακορντεόν και τη διδασκαλία του.
Παράλληλα, στους δρόµους, στις ταβέρνες και στα καφενεία, κάνουν την
εµφάνισή τους διάφορες ρεµπέτικες κοµπανίες, που εκφράζουν κυρίως τον
περιθωριοποιηµένο πρόσφυγα. Στις ταβέρνες ακούγονται τα σµυρνέικα τραγούδια,
το βιολί, το σαντούρι, το ούτι και το τουµπελέκι ενώ χορεύονται τα ζεϊµπέκικα, τ’
αϊβαλιώτικα, τα τσιφτετέλια και οι συρτοί.
Μεγάλοι συνθέτες, όπως ο Βαµβακάρης, ο Παπαϊωάννου θα συνθέσουν
τραγούδια ρεµπέτικα, ενώ ο Στέλιος Καζαντζίδης θα τραγουδήσει τους καηµούς του
ρέµπελου πρόσφυγα.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, θα λειτουργήσει το Ωδείο Εθνικής Μουσικής και
λίγο αργότερα η Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή και η Σχολή Ποντιακής Μουσικής
µέσα στα πλαίσια του Ωδείου.
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Εφηµερίδες
Οι πρόσφυγες θα κυκλοφορήσουν σύντοµα τις δικές τους εφηµερίδες. Η πρώτη
εφηµερίδα που κυκλοφόρησε το 1925 ήταν η «Κυριακάτικη- Le Dominical» και ήταν
δίγλωσση, στα Ελληνικά και στα Γαλλικά, επειδή οι πρόσφυγες είχαν ζήσει στο
κοσµοπολίτικο περιβάλλον της Σµύρνης και ήταν γλωσσοµαθείς.
Άλλες εφηµερίδες ήταν η «Νέα Ιωνία», ο «Φύλαξ», τα «Ιωνικά Νέα», ο
«Παλµός», το «Βήµα της Ν. Ιωνίας», το «Θάρρος», τα «Τοπικά Νέα».

Σύστηµα υγείας
Τις υγειονοµικές ανάγκες της πόλης κάλυψε τον πρώτο καιρό το «Ιατρείο της Ν.
Ιωνίας» που, το 1930, προάγεται σε νοσοκοµείο, το σηµερινό «Νοσοκοµείο της Αγίας
Όλγας».
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Λειτούργησε ακόµα η µαιευτική κλινική του Γιατζόγλου και τα φαρµακεία του
Γλύτσου, του Καστάνα, του Ακιανίδη και του Σταυριανού.
Συµπληρωµατικό ρόλο στην κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών της πόλης
έπαιξε ο ιδιωτικός τοµέας.
Σχολεία
Το 1923 ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο για αγόρια και λίγο αργότερα το πρώτο
ιδιωτικό για κορίτσια. Το 1926 ιδρύθηκε το πρώτο Σχολαρχείο και το 1927 το ιδιωτικό
εκπαιδευτήριο ο «Κάδµος» από τον αείµνηστο δάσκαλο Αντώνη Χ. Σαπουντζάκη.
Το 1928 τελειώνει το χτίσιµο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου µε την οικονοµική
υποστήριξη της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, ενώ το 1931 λειτούργησε
το πρώτο Γυµνάσιο.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία δηµοσιευµένα στην εφηµερίδα «Πατρίς», το
1928, στα δύο σχολεία της περιοχής ήταν εγγεγραµµένοι 1030 µαθητές και 905
µαθήτριες, περισσότεροι δηλαδή από το 1/8 του πληθυσµού.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928, τα ποσοστά αναλφαβητισµού µεταξύ των
προσφύγων γυναικών ήταν πολύ χαµηλότερα από εκείνα των γηγενών γυναικών,
πράγµα που δείχνει το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των προσφύγων.
Πνευµατική ζωή
Η Ν. Ιωνία έχει να επιδείξει σπουδαίους ανθρώπους στα γράµµατα: Ο Γ. Γεραλής
(Σµύρνη, 1917), ποιητής και λογοτέχνης, ο Ν. Μηλιώρης (Βουρλά, 1896),
συγγραφέας, ο Α. Σηµηριώτης (∆ικελί Μ. Ασίας, 1870), ποιητής και συγγραφέας, ο
Μ. Φιλήντας (Αρτάκη Κυζίκου, 1870), ποιητής, ο Φ. Κόντογλου (Αϊβαλί, 1895),
συγγραφέας και ζωγράφος, ο Τ. Σινόπουλος, ποιητής και ζωγράφος.

Ο Κυριάκος Βασιλειάδης (Σπάρτη Πισιδίας, 1896), πατέρας του ζωγράφου
Βασίλη Βασιλειάδη, σχεδίαζε και ζωγράφιζε χαλιά. Έγινε ονοµαστός για το
καλλιτεχνικό του έργο, διηύθυνε το σχεδιαστικό τµήµα της «Oriental Carpet» και της
«Ελληνικής Μεταξουργίας» του Μποδοσάκη. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική
Πινακοθήκη.
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Κατοχή
Η Ν. Ιωνία έγραψε ιστορία µε τους κοινωνικούς αγώνες και τον πατριωτισµό των
πολιτών της. Υπήρξε από τις πρωτοπόρες στον αγώνα συνοικίες της Αθήνας. Πολλοί
Ιωνιώτες, άντρες και γυναίκες, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν ή
στάλθηκαν ως όµηροι στη Γερµανία στη διάρκεια της Κατοχής και ιδιαίτερα κατά τα
δύο τελευταία χρόνια της (1943-1944), όταν φούντωσε η Αντίσταση. Πολλοί στην
Κατοχή πέθαναν από την πείνα και τις κακουχίες.
Η Καλογρέζα έχει γραφτεί στην ιστορική µνήµη για το µπλόκο της το 1944.
Αφορµή για την αιµατοχυσία της Καλογρέζας στάθηκαν οι εξεγέρσεις των εργατών
λιγνιτωρυχείων που λειτουργούσαν στην Καλογρέζα. Ξεσηκώθηκαν οι εργάτες στα
διάφορα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας της Ν. Ιωνίας, µε αιτήµατα τη βελτίωση
των συνθηκών δουλειάς και την καλύτερη αµοιβή.
Ο Ν. Παπούδης, συγγενής ενός από αυτούς που εκτελέστηκαν θυµάται:
«Συγκεντρώνουν όλους τους άντρες 18 χρονών και πάνω σε δύο σηµεία: στην
πλαγιά του Ηρακλείου, στο τέρµα της Ζωοδόχου Πηγής, και στο Παναιτώλιο, στην
Αλσούπολη. Έχουν
στα χέρια τους καταλόγους µε εκατοντάδες ονόµατα
πατριωτών…Τους πηγαίνουν στο πρόχειρο στρατοδικείο που είχε στηθεί στην
Ελευθερούπολη, στον Παιδικό Σταθµό…Η τραγική λύση του δράµατος δίνεται την
επόµενη ηµέρα, Πέµπτη 16 Μαρτίου 1944. Οι Γερµανοί και οι τσολιάδες ξεχωρίζουν
είκοσι δύο άντρες, ανθρακωρύχους κυρίως και κλωστοϋφαντουργούς, κατοίκους
Καλογρέζας και σε τρεις οµάδες τους οδηγούν στο παρακείµενο ρέµα του Ποδονίφτη,
λίγο πιο πέρα από το µνηµείο που σήµερα έχει στηθεί από το ∆ήµο, και τους
εκτελούν…Με υψωµένο το κεφάλι περνάµε όλοι µπροστά τους. Κάνουν διαλογή.
Γεµίζουν καµιόνια µε 150 πατριώτες και το καραβάνι παίρνει το δρόµο για το Χαϊδάρι.
Πολλούς έστειλαν στα στρατόπεδα της Γερµανίας, άλλους εκτέλεσαν στο ∆οµοκό και
σε άλλα µέρη της πατρίδας. Λίγοι έζησαν και γύρισαν στην Καλογρέζα».
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
Στο έντυπο αυτό έχουν συµπεριληφθεί διάφορες εικόνες, οι οποίες αποτελούν
ανατύπωση από διάφορα βιβλία και από το διαδίκτυο, ενώ οι φωτογραφίες έχουν
τραβηχθεί από µαθητές της τάξης. Έχουν ως εξής:
Φωτογραφία Εξωφύλλου:

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Χάρτης σελίδας 4:

Β. Βογιατζόγλου, «Η Πισιδία της Μ. Ασίας»

Χάρτης σελίδας 6:

Εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

Χάρτης σελίδας 7:

Εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

Χάρτης σελίδας 8:

«Επτά Ηµέρες», έκδοση της εφηµερίδας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Χάρτης σελίδας 9:

«Επτά Ηµέρες», έκδοση της εφηµερίδας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εικόνα σελίδας 10:

Β. Βογιατζόγλου, «Η Πισιδία της Μ. Ασίας»

Εικόνα σελίδας 11:

E. Sartiaux, «Η ελληνική Μικρασία»

Χάρτης σελίδας 13:

Εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

Εικόνα σελίδας 14:

E. Sartiaux, «Η ελληνική Μικρασία»

Εικόνα σελίδας 15:

Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Λυκείου

Εικόνα σελίδας 16:

Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Λυκείου

Χάρτης σελίδας 17:

Εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

Εικόνα σελίδας 18:

Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Λυκείου

Χάρτης σελίδας 19:

Εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ ∆ηµοτικού

Εικόνα σελίδας 22:

E. Sartiaux, «Η ελληνική Μικρασία»

Εικόνα σελίδας 23:

«Προσφυγική Ελλάδα», Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών
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Χάρτης σελίδας 24:

∆ιαδίκτυο

Εικόνες σελίδας 25:

«Προσφυγική Ελλάδα», Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών

Εικόνα σελίδας 27:

«Προσφυγική Ελλάδα», Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών

Εικόνες σελίδας 30:
Σχεδιάγραµµα σελίδας 31:
Φωτογραφία σελίδας 32:
Εικόνα σελίδας 33:
Φωτογραφία σελίδας 35:

∆ιαδίκτυο
Έκδοση ∆ήµου Ν. Ιωνίας
Πάνος Μανωλίτσης
∆ιαδίκτυο
Πάνος Μανωλίτσης

Εικόνα σελίδας 36:

Β. Βογιατζόγλου. «Ίων Λόγος»

Εικόνα σελίδας 37:

Β. Βογιατζόγλου. «Ίων Λόγος»

Εικόνα σελίδας 38:

Β. Βογιατζόγλου. «Ίων Λόγος»

Φωτογραφία σελίδας 39:

Πάνος Μανωλίτσης

Φωτογραφία σελίδας 40:

Πάνος Μανωλίτσης
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