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Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης της Βουλής, της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης, της 
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βιβλιοθήκης του Institut français d'études anatoliennes, της βιβλιοθήκης του 
Boğaziçi Üniversitesi (Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου) και συγκεκριµένα της Near 
East Collection στην Κωνσταντινούπολη και τέλος των βιβλιοθηκών του 
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University of Leeds και του University of Edinburgh.  
 Επιπροσθέτως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους/τις υπαλλήλους: στο 
Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Αναγνωστήριο των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία), στα Γ.Α.Κ. των νοµών Ξάνθης και 
Ροδόπης, στο Μουσείο Μπενάκη στην Κηφισιά, στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, στο παράρτηµα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού 
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γνώσης πλέχτηκε αποτελεσµατικά  από την ενασχόληση του µε τα αδιέξοδα που 
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και στην καθηµερινότητά µου. Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος είναι κατά 
βάσει προϊόν της πολυετούς συνεργασίας µας. Ο Αντώνης Αναστασόπουλος µε τη 
µεθοδικότητα και την ακρίβεια του παρείχε στοχευµένη καθοδήγηση στα 
ζητήµατα του οθωµανικού και όχι µόνο παρελθόντος και παρόντος. Καταλυτική 
υπήρξε και η διδακτική/ερευνητική επιρροή των Έφη Αβδελά, Χρήστου Λουκού 
και Χρήστου Χατζηιωσήφ, καθώς και της Ελένης Μπριασούλη. 
 Αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας είναι οι ζυµώσεις και οι επαφές που 
απαντώνται καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής. Η απουσία των Γιώργου Γάσια, Θάνου Γκαραγκούνη, Κωστή 
Καρπόζηλου, Νίκου Κολιού, Λεωνίδα Κουτσουµπού, Αλέκου Λάµπρου, Γιάννη 
Μπόνου, Παναγιώτη Στρατάκη, Σάκη Σπυριδη, Γιώργου Τζήµα, Νίκου Τσιβίκη 
και Σπύρου Τσιπίδη θα ήταν περισσότερο από ορατή στη διαµόρφωση του 
πονήµατος και της προσωπικότητάς µου. Σας ευχαριστώ, κ. Κύριοι.  
 Η διατριβή αυτή αφιερώνεται στους γονείς µου Γιώργο και Γιούλα και στα 
άλλα µέλη της οικογένειας µου Βασιλική, Κατερίνα-Άγγελο και Μαιρινίκη που 
δέχθηκαν αδιαµαρτύρητα το εγχείρηµα µου και δε δίστασαν να υποστηρίξουν και 
τις πιο παράτολµες εκφάνσεις του. Τέλος, η Νεφέλη Καφούσια µε συντρόφευσε σε 
αυτό το ταξίδι από την έναρξη του, δείχνοντας τεράστια κατανόηση στις θυσίες 
που απαιτούσε για την προσωπική µας ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις η ανοχή και η 
αφοσίωση της αποτέλεσαν οδηγό που µας κατεύθυνε ξανά µπροστά. Τουλάχιστον 
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τώρα µπορούµε να οραµατιζόµαστε τη ζωή µας διαφορετικά.... 
 

*** 
 
Η παρούσα διατριβή από τον Οκτώβρη του 2003 και για 42 µήνες 
χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών µε την υποτροφία 
(εσωτερικού) Ανθρωπογεωγραφία.
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Πρόλογος 
 
Εισαγωγή 
 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί καρπό πολυετούς προβληµατισµού για τη 
σύγχρονη πραγµατικότητα των βορειοανατολικών περιοχών της σηµερινής 
ελληνικής επικράτειας. Οι πρώτες προσπάθειες από τον χώρο των κοινωνικών 
επιστηµών (γεωγραφία και κοινωνιολογία) έδωσαν απαντήσεις στα βασικότερα 
ερωτήµατα, περισσότερο όµως άφησαν αναπάντητα άλλα, ενώ γέννησαν και νέα. 
Η προσέγγιση των ανθρωπιστικών επιστηµών, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, 
φάνηκε ικανή να προσδώσει µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα του θέµατος. Κυρίως 
όµως θεωρήθηκε ικανή να αποκαλύψει µεσοπολεµικές δοµές και λειτουργίες του 
θρακικού τοπίου, οι οποίες διατηρήθηκαν σχεδόν αναλλοίωτες µέχρι και τα τέλη 
του 20ού αιώνα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η εφαρµογή της 
επιτηρούµενης ζώνης για επτά περίπου δεκαετίες. 

Βάσει αυτών, η διατριβή προσδοκά να αποτελέσει µία πρώτη 
αντιπροσωπευτική προσέγγιση της ιστορικής γεωγραφίας για την περιοχή της 
ελληνικής Θράκης, σε µία θεµατολογία που δεν γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στον 
ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο. Το αρχικό ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στη µελέτη 
δύο βασικών οικιστικών σχηµάτων, που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά: η 
Κοµοτηνή και η Ξάνθη µελετήθηκαν για ένα διάστηµα µισού περίπου αιώνα. 
Συµπληρωµατικά αξιοποιήθηκαν παραδείγµατα σηµαντικών οικισµών του νοµού 
Έβρου και εν συνεχεία η ύπαιθρος χώρα που τα περιβάλλει. 
 Για την επεξεργασία τους, έχει τεθεί µία σειρά βασικών αξόνων ανάλυσης, 
που καθορίζουν άλλωστε και τα γενικά όρια της ερευνητικής θεµατικής 
(ερευνητικά ερωτήµατα). Δηλαδή: α) «Πώς ήταν δοµηµένα και διαρθρωµένα ο 
χώρος και οι πληθυσµιακές κατανοµές των δύο αυτών οικισµών και της 
περιβάλλουσας υπαίθρου πριν την ενσωµάτωση στο ελληνικό έθνος-κράτος»; Η 
ανάλυση και τεκµηρίωση της οθωµανικής, βουλγαρικής και διασυµµαχικής 
καθηµερινής πραγµατικότητας και του γεωγραφικού χώρου εξασφαλίζουν µία 
ξεκάθαρη εικόνα της ισχύουσας κατάστασης. Έτσι, µπορούν πιο εύληπτα να 
σκιαγραφηθούν οι επεµβάσεις που έλαβαν χώρα κατά τις επιταγές του 
βουλγαρικού αρχικά και εν συνεχεία του ελληνικού έθνους-κράτους. β) «Πώς το 
έθνος-κράτος κατάφερε να επέµβει ενεργά στον έλεγχο του χώρου και να 
αποµακρύνει επιρροές του παρελθόντος, ανασυνθέτοντας µία νέα καθηµερινότητα, 
σύµφωνη µε τις επιταγές της εθνικής του ιδεολογίας»; Έτσι εντοπίζονται οι 
θεσµικοί και εξω-θεσµικοί µηχανισµοί, που υιοθετήθηκαν για την πλήρη 
ενσωµάτωση ενός νέου γεωγραφικού διαµερίσµατος στη βουλγαρική καθώς και 
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στην ελληνική επικράτεια. γ) «Ποια ήταν η αντίδραση των κατοίκων, ανεξαρτήτως 
της οµάδας όπου ανήκαν, στις αλλαγές που επέφερε η κεντρική πολιτική εξουσία»; 
Οι αναπόφευκτες αλλαγές που εισήχθησαν επέβαλαν µία νέα πραγµατικότητα για 
όλους τους κατοίκους της περιοχής. Οι αντιδράσεις τους και η συµπεριφορά που 
υιοθέτησαν απέναντι στα παραπάνω δεν εµφανίζουν οµοιογένεια, αλλά αντιθέτως 
µία πολυµορφία προερχόµενη από την ιδιαιτερότητα του εθνοτικού τους ανήκειν. 
Εν τέλει, «Ποιο το ιστορικό πλαίσιο πραγµάτωσης των παραπάνω βασικών 
αξόνων»; Σε καµία περίπτωση τα τεκταινόµενα δεν µπορούν να αναλυθούν 
αποκοµµένα από την ιστορική πραγµατικότητα της εποχής, δηλαδή το εφαλτήριο 
της παρούσας διατριβής. 

Σηµειώνεται, λοιπόν ότι για ένα διάστηµα που δεν ανήκει στην περίοδο 
µελέτης (15ος έως και τα µέσα του 19ου αιώνα), η Κοµοτηνή και η Ξάνθη δεν 
εµφανίζουν καµία απολύτως συνάφεια, σε αντίθεση µε την ύπαιθρο που τις 
περιβάλλει. Στην προκειµένη περίπτωση, η οποιαδήποτε οµοιότητα καταγράφεται 
από τα τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα. Παρ’ όλα αυτά στην περίοδο του 
µεσοπολέµου οι οικισµοί εξακολουθούν να µην εµφανίζουν λειτουργικές 
οµοιότητες, αλλά µία συνάφεια στην πληθυσµιακή τους σύνθεση, οργάνωση, δοµή 
και στο ατικό τοπίο, όπως οριζόνταν από τις επιταγές των ελληνικών αρχών για τα 
νεο-αποκτηθέντα εδάφη τους.  
 Στη µελέτη δεν επιδιώχθηκε οποιαδήποτε µορφή συγκριτικής προσέγγισης 
των ερευνητικών παραδειγµάτων. Αµφότερα χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου να 
εξαχθούν ασφαλείς παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, σύµφωνα µε αυτά που 
προέκυψαν από τους βασικούς ερευνητικούς άξονες και τις επιµέρους θεµατικές 
τους.  
 Η πρωταρχική επιλογή της Κοµοτηνής απορρίφθηκε σύντοµα, όταν, έπειτα 
από µία πιλοτική έρευνα, αποκαλύφθηκε το περιορισµένο σε αριθµό και 
χαρακτήρα αρχειακό υλικό, αλλά και οι δυσκολίες πρόσβασής του. Κρίθηκε 
λοιπόν αναγκαία η επιλογή της Ξάνθης ως µία συµπληρωµατική πηγή 
πληροφόρησης. Ο τελικός συνδυασµός µπόρεσε να ολοκληρώσει την προσέγγιση 
του θέµατος.  

Το ενδεχόµενο επιλογής της Αλεξανδρούπολης ή κάποιου άλλου 
οικιστικού σχηµατισµού στον σηµερινό νοµό Έβρου εγκαταλείφθηκε σχετικά 
σύντοµα. Αιτίες ήταν το περιορισµένο πληθυσµιακό της/τους µέγεθος, η –σχεδόν 
προβληµατική- της/τους θεώρηση ως οικισµού/ών µε αστικά χαρακτηριστικά 
(µέχρι και το πέρασµα από τον 19ο στον 20ό αιώνα) και η διαρκής αποµάκρυνση 
του µουσουλµανικού της/τους στοιχείου από το 1922 και έπειτα. Ωστόσο, σε 
καµία περίπτωση δε συνεπάγεται αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς τους που ήταν 
σε θέση να συµβάλει στην ανάπτυξη και ανάλυση των ερευνητικών ερωτηµάτων. 



Βασίλης Κουτσούκος  Πρόλογος 

15 

Συµπληρωµατικές και εξίσου σηµαντικές είναι, επίσης, οι αναφορές 
παραδειγµάτων από τη θρακική ύπαιθρο. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων που 
αναπτύσσονται στο κείµενο ή η εξέταση ζητηµάτων που προέκυψαν µε 
διαφορετική µορφή. Ο συνδυασµός των επεµβάσεων σε αστικό χώρο και στην 
ύπαιθρο, άλλωστε συνιστά το σύνολο της αναµορφωτικής εργασίας του ελληνικού 
κράτους στο τοπίο της Θράκης και των Νέων Χωρών γενικότερα. Τα νησιά της 
Σαµοθράκης και της Θάσου δεν αποτελούν κοµµάτια της παρούσας ανάλυσης, 
παρά την υπαγωγή τους στον ίδιο διοικητικό φορέα. 

Έτσι, επιλέχθηκε µία προκαθορισµένη χρονική περίοδος, βάσει της 
δυνατότητας ορθότερης καταγραφής των ζητούµενων και της διαθεσιµότητας του 
πρωτογενούς υλικού που συγκεντρώθηκε. Μετά την πιλοτική έρευνα, η περίοδος 
µελέτης διαµορφώθηκε σε ένα εύρος πέντε περίπου δεκαετιών, δηλαδή από την 
τελευταία περίπου δεκαετία του 19ου αιώνα µέχρι και το τέλος της στην περίοδο 
του µεσοπολέµου µε την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η 
παραπάνω περίοδος έχει χωριστεί σε τέσσερα µέρη, µε διακριτά χαρακτηριστικά 
για την καθεµία.  
 Αναλυτικότερα, η πρώτη περίοδος καλύπτει χρονικά δύο περίπου δεκαετίες, 
από το 1890 µέχρι και το 1913. Σε αυτήν παρουσιάζονται η λειτουργία, η 
οργάνωση και το τοπίο των βασικών παραδειγµάτων της έρευνας κατά την ύστερη 
οθωµανική περίοδο. Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι αλληλεξαρτήσεις που είχαν 
αναπτυχθεί µε την ύπαιθρο χώρα που τα περιβάλλει. Πρόκειται για µία περίοδο, 
όπου οι µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ έχουν ήδη γίνει ορατές και οι βαλκανικοί 
εθνικισµοί ανταγωνίζονται για την επικράτηση των συγκρουόµενων στόχων τους 
επί του ίδιου γεωγραφικού χώρου και του πληθυσµού του.  
 Οι έντονες συγκρούσεις των γειτονικών εθνικισµών προκαλούν το ξέσπασµα 
των Βαλκανικών Πολέµων, προαναγγέλουν τη διάλυση της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και την έξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, σηµατοδοτώντας την 
έναρξη της περιόδου µετάβασης από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος. Κατά 
τη δεύτερη περίοδο (1913-1919), εντείνονται οι προσπάθειες για τη θεµελίωση της 
βουλγαρικής εθνικής και διοικητικής παρουσίας καθώς και η αποµάκρυνση των 
οθωµανικών επιρροών που κυριαρχούσαν στην περιοχή µελέτης. Ταυτόχρονα, 
λαµβάνει χώρα µία εθελοντική ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ Βουλγαρίας και 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας για τα εδάφη εκατέρωθεν του Έβρου ποταµού.  
 Η τρίτη περίοδος είναι σχετικά βραχεία, διάρκειας τεσσάρων µόλις χρόνων 
(1919-1922). Η έναρξή της ταυτίζεται µε την παρουσία της επτάµηνης γαλλικής 
στρατιωτικής δύναµης στην περιοχή, την αποστολή του έλληνα πολιτικού 
αντιπροσώπου στη Διασυµµαχική Θράκη και τον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ του 
βουλγαρικού, του ελληνικού και του τουρκικού εθνικισµού.  
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 Ακολουθεί η προσάρτηση ολόκληρης της Θράκης (εκτός του γεωγραφικού 
διαµερίσµατος της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης) στο ελληνικό κράτος, υπό 
διεθνή επιτήρηση. Η ελληνική διοίκηση εγκαινιάζει άµεσα ενέργειες θεµελίωσης 
θεσµών και δοµών του εθνικού κράτους. Η διαδικασία αυτή διαρκεί δύο σχεδόν 
χρόνια. Διακόπτεται, όµως, το φθινόπωρο του 1922 και ολοκληρώνεται µε την 
αναπροσαρµογή των συνόρων για το ελληνικό κράτος, δυτικά του Έβρου 
ποταµού.  
 Ενδεχοµένως, µπορεί, βέβαια, η αφετηρία ελληνοποίησης της Θράκης να 
τοποθετείται χρονικά στη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου, αλλά σίγουρα 
κατά την περίοδο 1922-1941 επήλθε η θεµελίωσή της (τέταρτη περίοδος µελέτης). 
Η αρχική επιβολή του στρατιωτικού νόµου, η εποικιστική προσπάθεια και οι 
ενέργειες ενσωµάτωσης και οµογενοποίησης του χώρου και του πληθυσµού δεν 
άφησαν περιθώρια για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εθνικό πρότυπο 
οργάνωσης και λειτουργίας.  
 Η νέα πραγµατικότητα διαµορφώθηκε από τα κείµενα των διεθνών 
συνθηκών (Συνθήκη του Νεϊγύ-1919, Συνθήκη των Σεβρών-1920, Συνθήκη της 
Λωζάνης 1923). Εν τούτης, αυτές δεν κατάφεραν να ελέγξουν τα ζητήµατα που 
προέκυψαν. Σύντοµα, νέες διακρατικές συµφωνίες (1925, 1926) τέθηκαν σε 
εφαρµογή, όµως, στάθηκαν εξίσου αδύναµες. Με την είσοδο στη νέα δεκαετία, η 
Συµφωνία της Άγκυρας (1930) επεδίωξε να ρυθµίσει ολοκληρωτικά τα 
προβλήµατα που δεν επέλυσαν οι προηγούµενες. Με την κατάλυση της 
δηµοκρατίας από τον Ι. Μεταξά, µία νέα σκληρότερη πραγµατικότητα επιβλήθηκε 
µέχρι και την εµπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

*** 
Το κείµενο είναι διαρθρωµένο σε δύο µέρη πριν (1890-1922) και µετά 

(1922-1936) την ενσωµάτωση της Θράκης στην ελληνική επικράτεια. Βάσει αυτής 
της διάκρισης, η περίοδος της ελληνικής διακυβέρνησης (Μάιος 1920-
Σεπτέµβριος 1922) περιλαµβάνεται στο πρώτο µέρος, εφόσον η πλήρης 
ελληνοποίηση της Θράκης βρισκόταν υπό διαπραγµάτευση.  
 Η αφήγηση των γεγονότων και η διερεύνηση των ερωτηµάτων της έρευνας 
στο Α΄ Μέρος του κειµένου ακολουθεί µία γραµµική χρονολογικά παρουσίαση, 
ώστε να καταστούν περισσότερο σαφείς οι δοµές και οι λειτουργίες του χώρου 
κατά τις τέσσερις διακριτές διακυβερνήσεις της περιοχής µελέτης. Βάσει αυτών, 
το σώµα του κειµένου διακρίνεται στα παρακάτω κεφάλαια: Στο 1ο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία της περιοχής µελέτης όπως: γεωφυσικό 
ανάγλυφο, βασικές λειτουργίες και τα δίκτυα της, περιγραφή και ανάλυση των δύο 
αστικών σχηµατισµών και της βασικότερης λειτουργίας του αγροτικού χώρου, του 
τσιφλικιού, καθώς και οι χωρικοί ανταγωνισµοί που εκδηλώνονται σε µια περίοδο 
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ανάπτυξης των εθνικών κινηµάτων για τη διεκδίκηση της περιοχής. Στο 2ο 
κεφάλαιο σηµειώνονται οι µεθοδικές επεµβάσεις της Βουλγαρίας για τη 
λειτουργική, οργανωτική και εθνοτική οµογενοποίηση της νεο-προσαρτηµένης 
επαρχίας. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται η γαλλική στρατιωτική παρουσία στη 
διοίκηση της πρώην βουλγαρικής επαρχίας και ο έντονος ανταγωνισµός της 
ελληνικής, της βουλγαρικής και της τουρκικής πλευράς (οπαδών του Μ. Κεµάλ) 
για µέλλον της. Τέλος στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται η επέκταση της ελληνικής 
παρουσίας δυτικά  και ανατολικά του Έβρου ποταµού και οι προσπάθειες ένταξης 
µιας πολυεθνοτικής επαρχίας στον εθνικό κορµό, υπό την επίβλεψη των 
συµµαχικών δυνάµεων. 
 Αντιθέτως, στο Β΄ Μέρος του κειµένου υιοθετείται ένα άλλο σχήµα 
ανάπτυξης, βασισµένο σε διακριτές θεµατικές ενότητες, που κινούνται ελεύθερα 
εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου ανάπτυξής τους. Πιο συγκεκριµένα, 
αρχικά σκιαγραφείται το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων που θα περιγραφούν και 
το θεωρητικό πλαίσιο των αναµορφωτικών επεµβάσεων για την ένταξη της 
Θράκης στην ελληνική επικράτεια (υποκεφάλαιο 1α). Οι αναµορφωτικές 
επεµβάσεις σηµειώθηκαν υπό ένα νοµοθετικό πλαίσιο που υπαγόρευσαν διεθνή 
και εθνικά θεσµικά όργανα (υποκεφάλαιο 1β). Το επόµενο υποκεφάλαιο (1γ) 
παρουσιάζει το δηµογραφικό προφίλ των κατοίκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των µειονοτικών οµάδων που διαβιούσαν στη Θράκη, καθώς και τις πιέσεις, που 
δέχθηκαν από τις ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσής της. Οι 
µεθοδικές ενέργειες των θεσµικών οργάνων του ελληνικού κράτους προκάλεσαν 
ριζικές αναπροσαρµογές στην οικιστική ιεραρχία και στα δίκτυα µεταφοράς και 
επικοινωνίας της επαρχίας ισορροπώντας τα σε µια καινούργια κατάσταση. 
Αντίστοιχες ήταν οι αλλαγές στον αστικό και αγροτικό χώρο, οι οποίοι δέχθηκαν 
το βάρος υλοποίησης των αναµορφωτικών δράσεων υπέρ της ελληνοποίησης της 
πολυ-εθνοτικής επαρχίας ενός εθνικού κράτους (υποκεφάλαιο 1δ). Τέλος, για την 
ορθότερη αντίληψη των παραπάνω, παρατίθενται τέσσερα ολοκληρωµένα 
παραδείγµατα περιπτώσεων (κεφάλαιο 2) καθώς και µια αποτίµηση της 
προσπάθειας ενσωµάτωσης της Θράκης στο ελληνικό κράτος (Συµπεράσµατα).   
 Μετά την παρουσίαση των βασικών εισαγωγικών στοιχείων της διατριβής, 
χρειάζεται να καθοριστούν µε σαφήνεια: η βασική ορολογία, το µεθοδολογικό και 
το θεωρητικό πλαίσιο πραγµατοποίησης της, οι περιορισµοί ή τα  όρια της. 
Παράλληλα µε το θεωρητικό πλαίσιο, εξετάζονται οι κάθε είδους προηγούµενες 
µελέτες (διδακτορικές διατριβές, ανθρωπογεωγραφικές έρευνες) που έχουν 
εκπονηθεί και παρουσιάζουν συνάφεια µε το αντικείµενο της παρούσας.  
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i. Ορολογία 
Κατά το µεγαλύτερο διάστηµα παρουσίας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

ο πληθυσµός των εδαφών της διαχωρίζεται βάσει του θρησκεύµατος. Οι υπήκοοι 
απαρτίζουν τις θρησκευτικές κοινότητες ή τα µιλλέτ (Millet). Η βασική διάκριση 
γίνεται ανάµεσα σε µουσουλµάνους και µη µουσουλµάνους υπηκόους, µε τους 
πρώτους να αποτελούν το ισχυρότερο ή κυρίαρχο µιλλέτ. Ο υπόλοιπος πληθυσµός 
αποτελεί µέρος του ορθόδοξου (Rum milleti), του αρµενικού (Ermeni milleti), του 
εβραϊκού (Yehudi milleti) και του αρµενοκαθολικού (Katolik milleti) µιλλέτ. Αυτά 
βρίσκονταν υπό την ηγεσία του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού αρχηγού 
τους, του µιλλέτ-µπασί (Milletbaşı)˙ του ορθόδοξου, αρµένιου και καθολικού 
πατριάρχη και του µεγάλου ραβίνου. Βέβαια, αργότερα (1870), µε την ίδρυση της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας, αναγνωρίζεται από την Υψηλή Πύλη και µία άλλη 
θρησκευτική κοινότητα, το βουλγαρικό µιλλέτ (Bulgar milleti) που διασπά το 
ορθόδοξο µιλλέτ στα δύο, στους πατριαρχικούς και τους εξαρχικούς χριστιανούς1.   

 Το πληθυσµιακό υπόβαθρο που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κληρονόµησε 
στην Οθωµανική, χαρακτηριζόταν από µία έντονη διαφορετικότητα, γηγενών και 
µετέπειτα εγκατεστηµένων υπηκόων. Η κατάσταση αυτή δέχθηκε αλλαγές από τη 
σουλτανική διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτεται και στην περίπτωση 
της Θράκης2. Η δοµή της αυτοκρατορίας εµφανίζει οµοιότητες µε τις πληθυντικές 
κοινωνίες (plural societies) των αποικιοκρατικών χωρών3, όπου το µόνο κοινό 
µεταξύ των διαφορετικών οµάδων είναι η εναρµονισµένη δράση τους στο χώρο 
της αγοράς. Πέρα από αυτό, η κάθε οµάδα έχει το δικό της χώρο καθηµερινής 
δράσης, αρκετά διακριτό από αυτόν των υπολοίπων4.  

Στην περίπτωση όµως των οθωµανικών εδαφών δεν µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι υπήρχε µία τέτοια οργάνωση, τουλάχιστον κατά την περίοδο 
µελέτης, όπως υποστηρίζουν διάφοροι µελετητές5. Η ενεργός παρουσία και 

                                                
1 Κονόρτας Π. (2000), «Από το Μιλλέτ στα Έθνη: Διαµόρφωση Συλλογικών Ταυτοτήτων στη Θράκη (19ος- 
Αρχές 20ού Αιώνα)», στο Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 
169-195, σσ. 176-177. 
2 Βογιατζής Γ. Σ. (1990), "Οθωµανοί και µη Οθωµανοί Μουσουλµάνοι στην Κατάκτηση και τον Εποικισµό 2 Βογιατζής Γ. Σ. (1990), "Οθωµανοί και µη Οθωµανοί Μουσουλµάνοι στην Κατάκτηση και τον Εποικισµό 
της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης", Ελληνικά, 41: 279-286. 
3 Braude B. and Lewis B. (1982), «Introduction», in Braude B. and Lewis B. (eds.) Christians and Jews in the 
Ottoman Empire: The Central Lands, New York, Holmes & Meier, I: 1-33, σσ. 1-2. 
4 Βλέπε, Furnivall J. S. (1945), «Some Problems of Tropical Economy», in Hinsen R. (Ed.) "Fabian Colonial 
Essays". London, Allen & Unwin· Furnivall J. S. (1939), Netherlands India, Cambridge: Cambridge 
University Press.  
5 Βλέπε, Al-Qatan N. (2005), «Across the Courtyard: Residential Space and Sectarian Boundaries in Ottoman 
Damascus», in Green M. (ed.), Minorities in the Ottoman Empire, Princeton, Markus Weiner Publications: 13-
45· Georgeon F., Dumont P., et al. (1997), Vivre dans l'Empire Ottoman: Sociabilites et Relations 
Intercommunautaires (XVIIIe-XXe Siecles), Paris: L'Harmattan· Levy A. (2002), Jews, Turks, Ottomans: A 
Shared History, Fifteenth Through the Twentieth Century, Syracuse, N.Y: Syracuse University Press· Braude 
B. and Lewis B. (1982), «Introduction», in Braude B. and Lewis B. (eds.) Christians and Jews in the Ottoman 
Empire. The Functioning of a Plural Society: The Central Lands, New York, Holmes & Meier, I: 1-33· Behar 
C. (1997), "Fruit Vendros and Civil Servants-A Social and Demographic Portrait of a Neigborhood 
Community in Intra Mural Istanbul: The Kasap ilyas Mahalle in 1885", Bocazici Journal, 11(1-2).   
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συµµετοχή των διαφορετικών οµάδων στο οθωµανικό κοινωνικό, οικονοµικό και 
πολιτικό σκηνικό τονίζει την πληθυσµιακή ιδιαιτερότητα της αυτοκρατορίας, η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται και ως θρησκευτική ή εθνοτική πολυµορφία.   

Επανερχόµενοι στο ζήτηµα των µιλλέτ, ο όρος παρέµεινε ενεργός σε όλη 
τη διάρκεια της οθωµανικής διοίκησης. Εκτός αυτού, οι υπήκοοι της 
αυτοκρατορίας κατηγοριοποιήθηκαν βάσει κάποιων εξωτερικών και εσωτερικών 
συλλογικών κριτηρίων προσδιορισµού6. Τα τελευταία επιβλήθηκαν από τους 
αντίστοιχους εθνικισµούς, δηµιουργώντας και τις ανάλογες φαντασιακές 
κοινότητες οµαδοποίησής τους7. Για τη διάκριση αυτή, χρησιµοποιήθηκαν µύθοι 
καταγωγής και ιστορικής συνέχειας, κοινής γλώσσας, θρησκευτικού δόγµατος και 
συµβολικής ταυτότητας, καθώς και ένας κοινός γεωγραφικός-ιστορικός χώρος που 
δεν συνδεόταν κατ’ ανάγκη και θεωρητικά µε κάποια κρατική εδαφική 
επικράτεια8. Η διαφοροποίηση όµως αυτή δεν αποτελεί µία ουδέτερη διαδικασία, 
αλλά µία διαδικασία αξιολόγησης, όπου µεγαλύτερη αξία έχει το οικείο µε την 
κάθε οµάδα να αυτοπροσδιορίζεται ιστορικά σαν ανώτερη των υπολοίπων9. Tα 
χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσµατα επιστρατεύονται ακόµα και σήµερα για τον 
προσδιορισµό των εθνοτικών οµάδων.   

Δεδοµένης της παρουσίας µίας εθνοτικής οµάδα εντός της εδαφικής 
επικράτειας ενός έθνους-κράτους, η ανάλυση χρειάζεται να εµπλουτιστεί και µε 
ένα ακόµη αναλυτικό εργαλείο: τη σχέση της οµάδας µε την κεντρική πολιτική 
εξουσία. Στο πλήθος των εθνικών κρατών, οι αλλοεθνείς κάτοικοι 
αντιµετωπίστηκαν ως συλλογικότητες από εθνικά ισχυρότερους (etic view), και µε 
τον τρόπο αυτόν, παρά τις οποιεσδήποτε διακυµάνσεις, καθιερώθηκε ο όρος 
µειονοτική οµάδα. Ο χαρακτηρισµός τους δηλώνει τους διαφορετικούς και τους 
αριθµητικά λίγους -ακόµη και αν οι ίδιοι δε θεωρούν τους εαυτούς τους ως 
τέτοιους (emic view)- οι οποίοι καλούνται να ζήσουν σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 
εξουσίας χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες επέµβασης και συµµετοχής10. Κυρίως, 
όµως, οι µειονοτικές οµάδες βρίσκονται υπό την προστασία ιδιαίτερου νοµικού 
καθεστώτος, το οποίο επιβάλλεται από διεθνή κείµενα. Από την άλλη, η κυρίαρχη 
οµάδα είναι συνήθως πολυπληθέστερη και έχει τη δυνατότητα διαχείρισης της 

                                                
6 Tajfel H. (1981), Human Groups and Social Categories, London: Cambridge University Press, σσ. 312-315. 
7 Anderson B. (1983), Imagined Communities, London: Verso, σ. 13. 
8 Van den Berghe P. (1995), "Does Race Matter?" Nations and Nationalism, 1(3), σσ. 360-361· Wallerstein E. 
(1991), "The Construction of Peoplehood: Racism, Nationalism, Ethnicity", in Balibar E. and Wallerstein I. 
(eds.), Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, London: Verso, σ. 77.  
9 Αβδελά Ε. (1995), «"Ετερότητα" και "Ταυτότητα": Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις», Σύγχρονα Θέµατα, 54, 
σ. 19· Levi-Strauss C. (1991), Φυλή και Ιστορία, Δ` Έκδοση 1994, Μετάφραση: Μ. Ε. Παπάζογλου, Αθήνα: 
Γνώση, σσ. 17-25.  
10 Andrews P. A. and Benninghaus R. (1989), Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: L. 
Reichert, σσ. 20-31. 



Βασίλης Κουτσούκος  Πρόλογος 

20 

µεταξύ τους σχέσης, ενώ ελέγχει τους κανόνες κατανοµής της εξουσίας11. 
Για τις µειονοτικές οµάδες που βρέθηκαν εντός των ορίων των βαλκανικών 

εθνικών-κρατών µετά τη διάσπαση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η Κοινωνία 
των Εθνών (Κ.τ.Ε.) επέβαλε το καθεστώς προστασίας τους (Συνθήκη του 
Βερολίνου-1878, Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης-1881, Συνθήκη των Αθηνών-
1913)12. Με αυτές προστέθηκε ένας ακόµη παράγοντας προσδιορισµού των 
µειονοτικών οµάδων αυτός της θρησκευτικής ελευθερίας και της τήρησης των 
δικαιωµάτων τους µέσω διακρατικών και διεθνών πράξεων.  

Από τις διεθνείς συµφωνίες και ειδικότερα στη Σύµβαση για την Ανταλλαγή 
των Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών (30-01-1923) που προηγήθηκε της 
Συνθήκης της Λωζάνης (1923), προκύπτει µια βασική έννοια που πραγµατεύεται η 
µελέτη αυτή, του ανταλλάξιµου ή πρόσφυγα και του µη ανταλλάξιµου ή εταµπλί 
(établi) πληθυσµού του τουρκικού και του ελληνικού κράτους, καθώς επίσης και 
οι όροι: εθνοτική, κυρίαρχη και µειονοτική οµάδα13.   

Το ζήτηµα χαρακτηρισµού των πληθυσµιακών οµάδων είναι πιο 
περίπλοκο. Συγκεκριµένα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, για 
την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης είναι αρκετά δύσκολη η ταξινόµηση 
των κατοίκων τους σε εθνικές οµάδες, µε κριτήρια προσδιορισµού από τους 
αντίστοιχους βαλκανικούς εθνικισµούς14. Οι δράσεις των βαλκανικών κρατών 
προσπάθησαν να αποδείξουν το αντίθετο, µέσα από την προπαγανδιστική 
συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα καθώς και από την κατά παραγγελία 
παραγωγή χαρτογραφικού υλικού15. 
                                                
11 Λαφαζάνη Δ. (1997), «Εµείς και οι "Άλλοι": Η Διαχείριση της Εθνο-Πολιτισµικής Διαφορετικότητας», 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σσ. 11-12· Schermerhorn R. (1970), «Comparative Ethnic Relations», in Hutchinson J. 
and Smith A. D. (eds.), Oxford Readers: Ethnicity (1996), Oxford: Oxford University Press, σ. 18.  
12 League of Nations (χ.η.), Η Κοινωνία των Εθνών και αι Μειονότητες, Μετάφραση Στεφάνου Ε., Αθήναι: 
Τµήµα Πληροφοριών, Γραµµατεία της Κοινωνίας των Εθνών-Τύποις Ε.Β.Ε.Χ., σσ. 10-11. 
13 Ειδικότερα, το άρθρο 1 αναφέρει: «Από της 1ης Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των 
Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύµατος, των εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών, και 
των Ελλήνων υπηκόων, µουσουλµανικού θρησκεύµατος, των εγκατεστηµένων επί των ελληνικών εδαφών. Τα 
πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, 
άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως». Ο πληθυσµός που 
εµπίπτει στο άρθρο, καθώς και µέρος αυτού που είχε αποµακρυνθεί νωρίτερα από τις εστίες του και στα δύο 
κράτη, λόγω πολεµικών συγκρούσεων ή του φόβου καταδίωξης, αποτελεί τον ανταλλάξιµο ή προσφυγικό 
πληθυσµό. Στη συνέχεια, το άρθρο 2 αναφέρει: «Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω 
προβλεποµένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι 
της Δυτικής Θράκης. Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, πάντες οι Έλληνες οι 
εγκατεστηµένοι ήδη προς της 30ής  Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφέρεια της Νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως 
αύτη καθορίζεται διά του νόµου το[ύ] 1912. Θέλουσι θεωρηθή ως µουσουλµάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, 
πάντες οι Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της µεθορίου γραµµής της καθορισθείσης 
τω 1913 διά της Συνθήκης του Βουκουρεστίου», στο Υπουργείον επί των Εξωτερικών (1923), Πράξεις 
Υπογραφείσαι εν Λωζάννη τη 30η Ιανουαρίου και τη 24η Ιουλίου 1923, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σ. 65. 
14 Γούναρης Β. (1997), «Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας», στο Τσιτσελίκης Κ. και Χριστόπουλος Δ. (επιµ.), 
Το Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα, Αθήνα, Κριτική: 73-118, σ. 77. 
15 Wilkinson H. R. (1951), Maps and Politics: Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia, 
Liverpool: Liverpool University Press, σσ. 133-187, σσ. 247-248· Mills J. S. & Chrussachi M. G. (1919), The 
Question of Thrace: Greeks, Bulgars and Turks, London: Edward Stanford, χάρτες 9-16. 
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Σε αυτήν την κατασκευασµένη πραγµατικότητα, απαιτείται ένας 
περισσότερο προσεκτικός προσδιορισµός των ίδιων των υποκειµένων της 
βαλκανικής διαµάχης, αφού πρώτα περιοριστεί αισθητά η ιστορικά θεµελιωµένη 
έννοια της συλλογικής ταυτότητας των κατοίκων της αυτοκρατορίας16. 
Αναλυτικότερα για το παράδειγµα της Θράκης, η παρουσία της εκκλησίας και της 
γλώσσας του τελετουργικού της, καθώς και η αποδοχή του ελληνικού ή 
βουλγαρικού σχολείου και του δασκάλου του, λειτούργησαν ως προσδιοριστικός 
παράγοντας της ελληνικότητας ή της βουλγαρικότητας των κατοίκων µίας 
περιοχής και της επιλογής τους να συνταχθούν µε την ελληνική ή τη βουλγαρική 
υπόθεση17.  

Αποκαλυπτικό της κατάστασης είναι το έργο του γιατρού Μελίρρυτου που 
γράφτηε το 1871. Για ένα χωριό της περιοχής του καζά της Γκιουµουλτζίνας 
τονίζει ότι «…κατοικείται εκ χριστιανών και µωαµεθανών µε Εκκλησίαν νεόδµητον· 
οι κάτοικοι χριστιανοί[,] συµποσούµενοι εις 60 οικίας χριστιανικάς, και 10 
τουρκικάς, οµιλούσι την βουλγαρικήν γλώσσαν[,] ο δε κατά καιρόν εφηµέριος του 
χωρίου διδάσκει και τα τέκνα αυτών τα ελληνικά γράµµατα…»18. Πάντως, ακόµα 
και λίγα χρόνια πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων, σε αρκετές 
περιπτώσεις οι αντιµαχόµενες πλευρές δεν είχαν επηρεάσει την εθνική 
τοποθέτηση των τοπικών πληθυσµών19. 

Βέβαια, τα αίτια αυτής της επιλογής των πληθυσµών δεν είναι σαφή. Είναι 
επίσης δύσκολο να υποστηριχθεί πως τα αίτια αυτά είναι αποκλειστικά ιδεολογικά 
–αντιθέτως, παρουσιάζονται περισσότερο σύνθετα. Για τους συγκεκριµένους 
πληθυσµούς, εντός του σηµερινού ελληνικού κράτους, ακόµα και κατά τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα, η επιλογή τους συνδεόταν άρρηκτα µε την προσδοκία 
εφαρµογής της αγροτικής µεταρρύθµισης, την αποµάκρυνση του µουσουλµανικού 
πληθυσµού και την αξιοποίηση των περιουσιών των τελευταίων, καθώς και µε τη 
στάση του βουλγαρικού κράτους απέναντι στην εφαρµογή της αγροτικής 

                                                
16 Κονόρτας Π. (2000), «Από το Μιλλέτ στα Έθνη: Διαµόρφωση Συλλογικών Ταυτοτήτων στη Θράκη (19ος-
Αρχές 20ού Αιώνα)», στο Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 
169-195, σσ. 177-179. 
17 Επί της ελληνοβουλγαρικής διαµάχης, η Λαφαζάνη αναφέρει ότι, «… η µεν βουλγαρική πλευρά διεκδικεί 
κάθε σλαβόφωνο και προσπαθεί να τον φέρει στην εξαρχική εκκλησία, ενώ η ελληνική προσπαθεί να φέρει τους 
πληθυσµούς προς την πατριαρχική εκκλησία[,] ανεξάρτητα από τη γλώσσα που µιλούσαν, ιδρύοντας παράλληλα 
ελληνικά σχολεία στα χωριά…» στο Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, 
Κοινότητα και Εντοπιότητα", Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 97. 
18 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 16:02). 
19 Η αναφορά Περί Θράκης του Γονατά Στυλ. (1907) φανερώνει πως: «…οι δε κάτοικοι της υπαίθρου χώρας 
διατελούσιν εις άθλιαν κατάστασιν εθνικής ουδετερότητας, µέχρι µάλιστα του σηµείου ώστε, αρκετόν µέρος 
τούτων, να αρκήται εις την θρησκευτικήν και µόνον διάκρισιν µεταξύ Χριστιανών και Μωαµεθανών ή Εβραίων 
και να αδιαφορή ή να αγνοή την εθνικήν διάκρισιν µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων ή Ρώσων…» στο Μπελιά Ε. 
Δ. (1981), "Εκθεση Στυλ. Γονατά περί Θράκης, 1907", Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος, 24, σσ. 292-293. 
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µεταρρύθµισης στα εδάφη του20. 
Τελικά για τους πληθυσµούς που παρέµειναν εντός των ελληνικών 

συνόρων και εφόσον πρώτα απέδειξαν την ελληνικότητά τους, η µητρική τους 
γλώσσα –ιδίως όταν αυτή δεν ήταν η ελληνική- δεν σταµάτησε να λειτουργεί ως 
διαφοροποιητικός παράγοντας για τις ελληνικές αρχές21. Η διαφορετικότητα αυτή 
αντιµετωπίστηκε ως αποκλίνουσα συµπεριφορά, και ως έλλειµµα νοµιµοφροσύνης 
από µέρους τους, δηµιουργώντας τριγµούς στην πληθυσµιακή ολοκλήρωση του 
ελληνικού έθνους-κράτους22. Έτσι ο συγκεκριµένος πληθυσµός δεν έπαψε να 
θεωρείται περισσότερο προσκείµενος στη βουλγαρική εθνική ιδέα και λιγότερο 
στην αντίστοιχη ελληνική. Αργότερα, µε τις κατάλληλες πολιτικές συνθήκες 
(εφαρµογή της ελληνο-βουλγαρικής ανταλλαγής πληθυσµών µετά το 1923), η 
διευθέτηση του ζητήµατος θα είναι καθολική.  

Για τις ανάγκες του κειµένου ο συγκεκριµένος πληθυσµός κατά την 
περίοδο της οθωµανικής διακυβέρνησης, θεωρείται πατριαρχικός ή εξαρχικός, 
ανάλογα µε την τελετουργία του θρησκευτικού δόγµατος που συµµετέχει και το 
σχολείο, όπου εγγράφει τα παιδιά του. Οπωσδήποτε, σε κάποιες περιπτώσεις, 
ακόµα και αυτή η διάκριση θεωρείται αδύναµη και προβληµατική. 

Κατά την περίοδο της βουλγαρικής διοικητικής παρουσίας Ο προσδιορισµός 
αυτών των πληθυσµών είναι δυσκολότερος καθώς διακρίνεται σε περισσότερες 
οµάδες από τον πατριαρχικό και τον εξαρχικό. Στον εξαρχικό, για την περίπτωση 
της Θράκης, συµπεριλαµβάνεται και ο πληθυσµός που εγκαταστάθηκε από τη 
βουλγαρική ενδοχώρα, τις περιοχές της ελληνικής και της σερβικής Μακεδονίας 
και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, υπήρχε και ο βουλγαρόφωνος 
πληθυσµός, που είχε προηγουµένως ταχθεί υπέρ της ελληνικής υπόθεσης, και, στη 
συγκεκριµένη περίοδο, υπέρ της βουλγαρικής. Στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται 
προσπάθεια, αποσαφήνισης της κατάστασης και χρήσης του όρου που περιγράφει 
µε µεγαλύτερη ευστοχία τον εν λόγω πληθυσµό. 

Αργότερα και κατά τη διάρκεια της ελληνικής κυβερνητικής παρουσίας, 

                                                
20 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 216-217· Hristov H. (1969), «The Agrarian Problem and the National 
Liberation Movement in the Balkans», in (ed.), Actes du Premier Congrès International des Ètudes 
Balkaniques et Sud-Est Europèeans, IV Histoire (XVIIIe-XIVe), Sofia, όπως παρατίθεται στο Λαφαζάνη Δ. 
(1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 
98. 
21 Karakasidou A. (2002), «Cultural Illegitimacy in Greece: The Slavo-Macedonian "Non-Minority"», in 
Clogg R. (ed.), Minorities in Greece. Aspects of a Plural Society, London, Hurst & Company: 122-164, σσ. 
143-145.  
22 Λαφαζάνη Δ. (1997), «Εµείς και οι "Άλλοι": Η Διαχείριση της Εθνο-Πολιτισµικής Διαφορετικότητας», 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 11· Mηλιός Γ. (1997), «Η Διαµόρφωση του Νεοελληνικού Έθνους και Κράτους ως 
Διαδικασία Οικονοµικής και Πληθυσµιακής Οµογενοποίησης (Ιστορικές Αναφορές και Θεωρητικά 
Συµπεράσµατα για το Ζήτηµα των Μειονοτήτων)», στο Τσιτσελίκης Κ. και Χριστόπουλος Δ. (επιµ.), Το 
Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια Συµβολή των Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα, Κριτική: 281-314, 
σσ. 296-298. 
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υιοθετείται ο όρος βουλγαρόφωνος πληθυσµός. Ο συγκεκριµένος όρος αποτέλεσε 
τον επίσηµο χαρακτηρισµό των ελληνικών αρχών, όπως διαφαίνεται και από το 
σχετικό αρχειακό υλικό που παρατίθεται στη συνέχεια. 

Οι αναφορές του κειµένου στις εθνοτικές οµάδες δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν 
οποιαδήποτε ενδο-εθνοτική ή ενδο-κοινοτική διάκριση (όπως οι ανώτατοι 
θρησκευτικοί ή διοικητικοί αξιωµατούχοι), εκτός αν διευκρινίζεται. Είναι βέβαια 
αποδεκτή η εσωτερική διαίρεση των µελών της εκάστοτε οµάδας σε παραδοσιακές 
ή µη ηγεσίες και ο συνδυασµός όλων αυτών στη συγκρότηση της τοπικής 
άρχουσας τάξης (ταξικός διαχωρισµός). Τα µέλη αυτά διαδραµάτισαν σηµαντικό 
ρόλο στα κοινωνικά σύνολα στα οποία έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν, 
εξασφαλίζοντας πάντοτε προσβάσεις στους µηχανισµούς της τοπικής διοικητικής 
οργάνωσης, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

Ένα επίσης βασικό σηµείο που χρειάζεται επεξήγηση, είναι οι όροι που 
χρησιµοποιούνται σχετικά µε την εγκατάσταση των προσφυγικών πληθυσµών στο 
χώρο της ελληνικής επικράτειας. Η συγκεκριµένη ορολογία παρουσιάζονται στις 
αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές αλλά και όπως χρησιµοποιούνται στο 
κείµενο, σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την αποκατάσταση, την περίθαλψη 
του προσφυγικού πληθυσµού και, τέλος, τον εποικισµό της Θράκης. Οι σχετικοί 
όροι εισάγονται στη νεοελληνική πραγµατικότητα µε τις πληθυσµιακές 
µετακινήσεις της περιόδου που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών 
Πολέµων. Από το νοµικό πλαίσιο και την ονοµατολογία των δηµόσιων φορέων 
κατά τη δεκαετία 1913-1923, γίνονται φανερές οι αντιλήψεις του ελληνικού 
κράτους για το θέµα της προσφυγικής περίθαλψης, εγκατάστασης και 
αποκατάστασης23. 

Η κεντρική διοίκηση κατά την περίοδο 1914-1917 –αν και αναφέρεται 
στον πληθυσµό µε τον χαρακτηρισµό «…έποικοι οµογενείς…»- δεν αποδίδει τη 
σηµασία που θα αποκτήσει η έννοια την ερχόµενη δεκαετία. Το ελληνικό κράτος 
της περιόδου ασχολήθηκε µε την περίθαλψη και την προσωρινή εγκατάσταση του 
εν λόγω πληθυσµού, χωρίς όµως να εκπονήσει ένα µακροχρόνιο και µονιµότερο 
σχέδιο αποκατάστασης. Άλλωστε ο επαναπατρισµός τους υπήρξε ο πρωταρχικός 
και µοναδικός στόχος της κυβέρνησης. 

Την επόµενη δεκαετία, οι ελληνικές αρχές στα πρόσωπα των προσφύγων 
είδαν τους καινούργιους εποίκους των Νέων Χωρών. Αρχικά, το βάρος της 
χορήγησης των πρώτων κρατικών παροχών επικεντρώθηκε στη δράση του 

                                                
23 Υπουργείον  Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησσα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 12·  Υπουργείον Οικονοµικών/Διεύθυνσις 
Κτηµάτων Κράτους (1916), Έκθεσις Περί των εν Μακεδονία Προσφύγων, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σ. 6.  
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Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων και του αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Η 
πολιτική συγκυρία και η εισροή µεγάλου αριθµού προσφύγων απαιτούσαν µια 
περισσότερο συντονισµένη απάντηση. Έτσι, η σκυτάλη παραδόθηκε στην 
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων που ιδρύθηκε από τη σύµβαση που 
υπογράφτηκε µεταξύ του ελληνικού κράτους, της Κοινωνίας των Εθνών και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος24. Από τη φάση αυτή και έπειτα, οι ενέργειες του 
ελληνικού κράτους φανερώνουν την αλλαγή της έννοιας του εποικισµού. 

Η έννοια του εποικισµού εισήχθη δοµικά στην οργάνωση του κρατικού 
µηχανισµού και των υπηρεσιών υπό τις εξελίξεις των πληθυσµιακών ανταλλαγών 
(ενδεικτικά αναφέρεται η Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, µε το Γραφείο 
Κοµοτηνής και Ξάνθης ή το Τµήµα Εποικισµού της Διεύθυνσης Γεωργίας του υπ. 
Γεωργίας, στους νοµούς Ροδόπης και Έβρου). Πρέπει να τονιστεί ότι παρά την 
εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσµού στον αστικό και αγροτικό χώρο, οι 
έννοιες που αναλύθηκαν παραπάνω, δεν άλλαξαν περιεχόµενο σε καµία στιγµή 
της περιόδου µελέτης. 

Επιπλέον, χρειάζεται να ορίσουµε την ακριβή σηµασία των εννοιών πόλη ή 
αστικό κέντρο και τον τρόπο που αυτές χρησιµοποιούνται στο κείµενο. Ειδικότερα, 
απορρίπτεται ο ορισµός της πόλης αποκλειστικά µε τη χρήση δηµογραφικών 
παραµέτρων (αντίστοιχες είναι και οι θεωρήσεις για την ύπαιθρο χώρα)25. 
Aντιθέτως, δίνεται έµφαση στον εµπορικό, διοικητικό, µεταποιητικό και 
κατασκευαστικό ή και στρατιωτικό χαρακτήρα ενός οικισµού σε σχέση µε µία 
ενδοχώρα και τις τοπικές ή ευρύτερες οικιστικές ιεραρχήσεις26. Τέλος, ας 
προστεθεί πως οι πόλεις είναι οικισµοί που αυτοδιαχειρίζονται, αλλά κυρίως 
διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση και λειτουργία ορισµένων υπηρεσιών 
που σχετίζονται µε µία περιορισµένη ή ευρύτερη ενδοχώρα27.  

Ως αστικός χώρος µπορεί να θεωρηθεί ο χώρος που καταλαµβάνει το 
σύνολο µίας σειράς κτισµάτων, οδικών αξόνων και αδόµητων εκτάσεων. Η 
θεώρησή του γίνεται ευκολότερη, όταν ο ίδιος ο σχηµατισµός συγκεντρώσει ένα 

                                                
24 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1926), Σύµβασις Μεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος Περί Διαχειρίσεως των εν Ελλάδι Κτηµάτων των Ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων, Αθήναι: Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος· Φ.Ε.Κ., αρ. φύλλου 289, 13-10-1923,  Νοµοθετικό Διάταγµα περί κυρώσεως του εν 
Γενεύη υπογραφέντος πρωτοκόλλου περί αποκαταστάσεως των εν Ελλάδι προσφύγων και ιδρύσεως 
Επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων κτλ· Φ.Ε.Κ., αρ. φύλλου 227, 09-11-1922, Νοµοθετικό Διάταγµα 
περί συστάσεως Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων.  
25 Woods M. (2005), Rural Geography: Processes, Responses and Εxperiences in Rural Restructuring. 
London: Sage, σσ. 5-13· Mumford L. (2003), «What is a City?» in LeGates R. and Stout F. (eds.), The City 
Reader, London, Routledge: 92-96, σσ. 92-96. 
26 Epstein S. R. (2001), «Introduction: Town and Country in Europe, 1300-1800», in Epstein S. R. (ed.), Town 
and Country in Europe: 1300-1800, Cambridge, Cambridge University Press: 1-29, σ. 2. 
27 Hirst P. (2005), Space and Power: Politics, War and Architecture, Cambridge: Polity Press, σσ. 11-12· 
Kostof S. (1999), The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History, Boston: Little Brown, 
σ. 7· Beaujeu-Garnier J. & Chabot G. (1967), Urban Geography, Translated by: Yglesias G. M. & Beaver S. 
H., New York: John Wiley and Sons Inc, σ. 26. 
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πλήθος ανθρωπογενών (για παράδειγµα τείχη οχύρωσης, σιδηροδροµική γραµµή, 
δρόµοι, µαχαλάδες) και φυσικογεωγραφικών (για παράδεγιµα ποτάµια, χείµαρροι, 
λίµνες) χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Επιπλέον ως χαρακτηριστικό του 
θεωρείται, το όριο δικαιοδοσίας των διοικητικών υπηρεσιών που βρίσκονται 
συγκεντρωµένες στο σχηµατισµό και οι αρµοδιότητές τους σχετικά µε υποθέσεις 
που τοποθετούνται γεωγραφικά εντός και εκτός της δικαιοδοσίας τους.  

Τέλος εφόσον ο αστικός χώρος –όπως άλλωστε και κάθε οικισµένος 
χώρος- δεν µπορεί να θεωρηθεί αποκοµµένος από ένα κοινωνικό σύνολο, ορίζεται 
επιπλέον από την καλά θεµελιωµένη σχέση που έχει αναπτυχθεί µεταξύ του 
κοινωνικού συνόλου του και του γεωγραφικού χώρου όπου µέσα στο οποίο το εν 
λόγω σύνολο λειτουργεί και εξελίσσεται28.    

Συνεχίζοντας αναγνωρίζουµε την ιδιαιτερότητα των συστατικών στοιχείων 
του αστικού χώρου και του τοπίου που αυτός συνθέτει. Η πολύσηµη έννοια του 
τοπίου ταυτίζεται µε τη διακριτή και µη στατική εικόνα και του χώρου µίας 
περιοχής (όχι του φυσικού περιβάλλοντος), όπως η εν λόγω εικόνα δηµιουργείται 
από τις γεωφυσικές και ιδιαίτερες πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές και 
πολιτικές δοµές της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πέρασµα του χρόνου29. Για 
τον D. Cosgrove, όλα τα (πολιτισµικά) τοπία είναι συµβολικά και αποτέλεσµα της 
παραπάνω διαλεκτικής ενέργειας. Τα τοπία διαφοροποιούνται από περιοχή σε 
περιοχή, αποκαλύπτοντας µε τον καλύτερο τρόπο την ιδιαιτερότητα της 
συµβολικότητάς τους κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή30.  

Για παράδειγµα, το τοπίο των νοτιοδυτικών συνοικιών της Ξάνθης στα 
τέλη του 19ου αιώνα ήταν προϊόν της ανάπτυξης της καπνικής οικονοµίας, των 
µόνιµων και εποχικών κατοίκων των µαχαλάδων, της οθωµανικής πολιτικής 
προώθησης των µονοπωλίων (όπως για παράδειγµα του καπνού), της δηµιουργίας 
του σιδηροδροµικού σταθµού και της δυνατότητας επέκτασης του αστικού ιστού 
προς τις πεδινές εκτάσεις στα δυτικά. Στα ανατολικά, ο χείµαρρος και τα υψώµατα 
δεν επέτρεπαν µία τέτοια επέκταση.  

                                                
28 Setha M. L. (1999), «Introduction: Theorising the City», in Setha M. L. (ed.), Theorising the City: The New 
Urban Anthropology Reader, New Jersey, Rutgers University Press: 1-36, σσ. 1-21· Raymond A. (1994), 
"Islamic City, Arab City: Orientalist Myths and Recent Views", BRIMES, 21(1): 3-18, σ. 17. 
29 Winchester H. P. M., Kong L. and Dunn K. C. (2003), Landscapes: Ways of Imagining the World, Harlow: 
Pearson/Prentice Hall, σσ. 3-4· Palang H. and Fry G. (2003), Landscape Interfaces: Cultural Heritage in 
Changing Landscapes. Dordrecht-Boston: Kluwer Academic Publishers, σ. 304· Duncan J. S. and Ley D. 
(1993), Place/Culture/Representation. London: Routledge, σσ. 88-89· Conzen M. P. (1990), The Making of 
the American Landscape, Boston, Mass. & London: Unwin Hyman, σσ. 3-4, όπως αναφέρεται στο Baker A. 
R. H. (1992), «Introduction», in Baker A. R. H. and Biger G. (eds.) Ideology and Landscape in Historical 
Perspective: Essays on the Meanings of Some Places in the Past", Cambridge, Cambridge University Press, 
18: 1-14, σ. 7.  
30 Cosgrove D. (1982), «Problems of Interpreting the Symbolism of Past Landscapes», in Baker A. R. H. and 
Billinge M. (eds.), Period and Place: Research Methods in Historical Geography, Cambridge, Cambridge 
University Press: 220-230, σσ. 221-222. Επίσης βλέπε Cosgrove D. E. (1998), Social Formation and Symbolic 
Landscape. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, σσ. 13-38. 
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Η σταδιακή δηµιουργία και εξέλιξη αυτού του τοπίου συνεχίστηκε σε όλη 
την περίοδο που καταγράφει η µελέτη, µε αποκορύφωµα τα χρόνια µετά το 1922, 
όταν εισήχθησαν οι µεθοδικές προσπάθειες αναµόρφωσής του. Έτσι το τοπίο 
µεταλλάχθηκε µε την προσθήκη των προσφυγικών συνοικιών, την αναδιανοµή της 
γης, την αποξήρανση των ελών και τις νέες καλλιέργειες, προβάλλοντας τη νέα 
διαλεκτική µεταξύ της ανθρώπινης δράσης και του χώρου ως προϊόν της 
ενσωµάτωσης της περιοχής στο ελληνικό έθνος-κράτος.   

Σε συνάρτηση µε τα προαναφερθέντα, επιβάλεται η διευκρίνιση δύο ακόµη 
βασικών εννοιών που υπάρχουν στο κείµενο –του τόπου και του χώρου. 
Ειδικότερα, ο χώρος ως γεωγραφική ολότητα αποτελείται από ένα σύνολο 
ενοτήτων, που δεν είναι άλλες από τους τόπους. Οι τόποι περικλείουν µία 
υποκειµενικότητα και µία βιωµένη εµπειρία, που έχει λάβει συγκεκριµένες 
νοηµατοδοτήσεις από τους ανασχηµατισµούς των κοινωνικών συνόλων στο χώρο 
και στο χρόνο31.   

Είναι πάντως δυνατόν, διαφορετικά άτοµα να αντιµετωπίζουν ανόµοια την 
ίδια γεωγραφική περιοχή, ανάλογα µε το σύστηµα θεώρησης που επικαλούνται. 
Έτσι, για παράδειγµα, ένας µαχαλάς προσεγγίζεται ως τόπος για τους 
µουσουλµάνους κατοίκους της Κοµοτηνής και ως χώρος για τους πολεοδόµους 
του ελληνικού κράτους. Με άλλα λόγια, µία γεωγραφική ενότητα είναι δυνατόν να 
µεταλλαχθεί από τόπο σε χώρο και αντίστροφα32.  

Στην προκειµένη περίπτωση (και για τις ανάγκες του κειµένου), ως χώρος 
θεωρείται η γεωγραφική ολότητα ή το φυσικό πεδίο όπου εκδηλώνονται και 
καταγράφονται τα υπό ανάλυση γεγονότα για παράδειγµα τα γεωφυσικά 
συστατικά, ο αστικός ιστός, µια καλλιεργήσιµη έκταση. Ως τόπος, θεωρείται µία 
πιο περιορισµένη γεωγραφική ενότητα, η οποία σηµασιοδοτείται ανάλογα και 
ανόµοια από τους εκάστοτε χρήστες, όπως για παράδειγµα ένας θρησκευτικός 
ναός ή η κατοικία µίας οικογένειας.  

Ένα ακόµη σηµαντικό ζήτηµα προς διευκρίνιση είναι αυτό της 
ονοµατολογίας που έχει χρησιµοποιηθεί στο κείµενο. Για τη χρήση των ονοµάτων 
οικισµών, οδών, πλατειών, µαχαλάδων, βουνών, λόφων, ποταµών, χειµάρρων, 
βοσκήσιµων και καλλιεργήσιµων εκτάσεων έχει χρησιµοποιηθεί το όνοµα που 
αναγράφεται στην παλιότερη πηγή από την οποία αντλήθηκε η πληροφορία 

                                                
31 Λαγόπουλος Φ. Α. (1999). "Πολιτισµική Γεωγραφία και Μεταµοντέρνα Γεωγραφία", Πρακτικά 1ης 
Επιστηµονικής Ηµερίδας Συλλόγου Φοιτητών Τµήµατος Γεωγραφίας: Διαστάσεις της Σύγχρονης Γεωγραφίας: 
Σπουδές & Επαγγελµατικές Προοπτικές, Διεπιστηµονικότητα & Εφαρµογές, Μυτιλήνη, Σύλλογος Φοιτητών 
Τµήµατος Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου: 61-77, σσ. 68-69· Pred A. (1984). "Place as Historically 
Contingent Process: Structuration and the Time-Geography of Becoming Places" Annals of the Association of 
American Geographers, 74(2), σσ. 279-280. 
32 Βλέπε, Tuan Y. F. (1977), Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of 
Minnesota. 



Βασίλης Κουτσούκος  Πρόλογος 

27 

(τηλεγράφηµα, επιστολή, αναφορά, άρθρο, φωτογραφία, χάρτης). Όµως, η 
εκάστοτε πολιτική διοίκηση έκανε χρήση της δικής της ονοµατολογίας, 
ανεξάρτητα από την ταύτισή της ή µη µε τις υπόλοιπες.  

Πρόκειται είναι µία πρακτική που πηγάζει καθαρά από πολιτικά και 
ιδεολογικά κίνητρα και αποσκοπεί στην καθιέρωση της εθνικής παρουσίας στη 
σηµειολογία του τοπίου. Για λόγους ευκολίας και κατανόησης του κειµένου 
χρησιµοποιείται το κυρίαρχο όνοµα της κάθε περιόδου· στην πρώτη αναφορά του, 
σηµειώνονται όλες οι γνωστές ονοµασίες µε τη λέξη στην παρένθεση να 
παραπέµπει σε αντίστοιχες γραφές (βουλγαρική, τουρκική). Όταν βέβαια είναι 
γνωστή µία µόνο ονοµασία, τότε χρησιµοποιείται αποκλειστικά αυτή.  

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ονοµασία της ευρύτερης περιοχής 
µελέτης ή της Δυτικής Θράκης, όπως αποκαλείται σήµερα. Ειδικότερα κατά την 
ύστερη οθωµανική περίοδο, η περιοχή σχεδόν ταυτίζεται µε τα σαντζάκια της 
Γκιουµουλτζίνας, του Ντεντέ-Αγάτς και της Έντιρνε (µετέπειτα Αδριανούπολη). 
Στην περίοδο της βουλγαρικής διακυβέρνησης, ταυτίζεται µε την Επαρχία του 
Αιγαίου και –κατά την ελληνική- µε τους νοµούς Έβρου και Ροδόπης. Σε 
αναφορές στην εκάστοτε πολιτική διοίκηση χρησιµοποιείται η ονοµασία που 
αυτές είχαν επιλέξει. Για την ίδια τη µελέτη, η περιοχή ονοµάζεται αποκλειστικά 
από τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά που την οριοθετούν, τα οποία είναι 
απαλλαγµένα από οποιουσδήποτε ιδεολογικούς συνειρµούς.    
  
ii. Πηγές-Μεθοδολογία  

Η επεξήγηση των παραπάνω όρων συνέβαλε στην οριοθέτηση του 
περιεχοµένου της έρευνας, η οποία συµπληρώνεται από το κοµµάτι της 
µεθοδολογίας και των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνησή της. Έτσι 
εξετάζεται ο µεθοδολογικός σχεδιασµός που εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια της 
πολυετούς ερευνητικής διαδικασίας. Το σύνολο του υλικού συγκεντρώθηκε σε µία 
διακοπτόµενη περίοδο εννιά ετών (1997-2006), κατά την οποία η απόδοση και η 
αποτελεσµατικότητα της έρευνας δεν παρουσίασαν σταθερό ρυθµό. 
 Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (2003-2006), 
διερευνήθηκε σε βάθος το σύνολο των αρχειακών συλλογών που βρίσκονται στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κοµοτηνή και την Ξάνθη. Όλες τους είναι 
συγκεντρωµένες σε ανοικτά για τους ερευνητές ιδρύµατα, βιβλιοθήκες και 
δηµόσιες υπηρεσίες.  
 Στην Αθήνα βρίσκονται το αρχείο του Αλέξανδρου Α. Πάλλη  στο Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών (Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Μελετών), το αρχείο του Μητροπολίτη 
Ελευθερουπόλεως, τα βιβλία πρακτικών των Εκτιµητικών Επιτροπών 
Αδριανουπόλεως, που έδρευαν στην Ξάνθη και στην Κοµοτηνή και το αρχείο της 
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Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του υπ. Γεωργίας που φυλάσσεται στην 
Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Επίσης, στην Αθήνα 
βρίσκεται το αρχείο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανταλλάξιµων Κτηµάτων και το 
αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο φυλάσσεται στο Μορφωτικό 
Ίδρυµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα προσωπικά αρχεία του Ελευθέριου 
Βενιζέλου και του Απόστολου Δοξιάδη, εδράζονται στο Μουσείου Μπενάκη στην 
Κηφισιά (κτίριο Π. Δέλτα).  
 Ακόµα, εξετάστηκαν η αρχειακή και χαρτογραφική συλλογή της υπηρεσίας 
του Ιστορικού Αρχείου του ελληνικού υπ. Εξωτερικών. Δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητικό, το αρχειακό υλικό στη Βιβλιοθήκη του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος για τις κοινότητες της Θράκης, ως το µοναδικό τέτοιου τύπου, αν και 
είναι αρκετά περιορισµένο. Σε όλα αυτά, πρέπει ακόµα να προστεθεί και το Αρχείο 
Εφηµερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, συγκεκριµένα η συλλογή των 
φύλλων της εφηµερίδας Εµπρός, Σκριπ και Μακεδονία, που εξετάστηκαν από τη 
ψηφιακή αρχειακή συλλογή της βιβλιοθήκης. Επίσης, η Συλλογή Εφηµερίδων και 
Περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Βουλής και ειδικότερα τα φύλλα των εφηµερίδων 
της Αλεξανδρούπολης Φάρος, Το Βήµα της Θράκης και η Φωνή της Θράκης. 
 Στο παράρτηµα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 
Αρχείου, συγκεντρώθηκε υλικό από το προσωπικό αρχείο του Χαρίσιου Βαµβακά, 
όπου και  εξετάστηκε αποκλειστικά το κοµµάτι που αναφερόταν στο διορισµό του 
στη θέση του πολιτικού αντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη 
διασυµµαχική κυβέρνηση της Θράκης (1919-1920).    
 Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στην περιοχή µελέτης, συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους του ν. Ξάνθης και 
του ν. Ροδόπης. Στην Ξάνθη, επίσης, ήταν δυνατή η πρόσβαση –στα εν χρήση 
βιβλία- των Ανταλλάξιµων Κτηµάτων της Κτηµατικής Υπηρεσίας του υπ. 
Οικονοµικών, τα οποία χρησιµοποιούνται πρώτη φορά για ερευνητικούς σκοπούς. 
Κάτι ανάλογο δεν κατέστη δυνατό µε την αντίστοιχη υπηρεσία στην Κοµοτηνή, 
λόγω των διαρκών κωλυσιεργιών εκ µέρους της Διεύθυνσης. Έτσι, ήταν εφικτή η 
πρόσβαση σε ελάχιστες προσωπικές συλλογές (βιβλία, φωτογραφίες) και αρχεία 
στην περιοχή µελέτης. Εξαίρεση αποτελούν τα λιγοστά στοιχεία που συλλέχθηκαν 
από την Αρµενική Κοινότητα Κοµοτηνής και την προσωπική συλλογή φύλλων της 
εφηµερίδας Πρωίας της Κοµοτηνής, που διατηρεί/διατηρούσε η εκδότριά της.   
 Ταυτόχρονα, πραγµατοποιήθηκε και η αναζήτηση δευτερογενούς υλικού σε 
βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα ευρήµατα των δηµοσιευµένων πηγών της εποχής στη Βιβλιοθήκη 
της Βουλής (Αθήνα) και στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη (Αθήνα), στη Γεννάδιο 
Βιβλιοθήκη (Αθήνα), στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Μελετών της Χερσονήσου του 
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Αίµου (Θεσσαλονίκη), στις Κλειστές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης (Ρέθυµνο), στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 
(Ρέθυµνο), στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών (İstanbul), στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου του Βοσπόρου (İstanbul), στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου του Λίντς (Leeds), στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου του 
Εδιµβούργου (Edinburgh), στο αρχείο του γαλλικού στρατού ξηράς Service 
Historique de l' Αrmée de Terre (Paris, Chateau de Vincennes)33 και κάποια 
συγγράµµατα στη Βιβλιοθήκη «Κύριλλος και Μεθόδιος» (Sofia)34. Εκτός αυτών, 
αρκετά σηµαντικά συγγράµµατα –κυρίως σύγχρονα ανασύρθηκαν από τις 
Δηµοτικές Βιβλιοθήκες των Δήµων Ξάνθης και Κοµοτηνής, από τη Βιβλιοθήκη του 
Μορφωτικού Οµίλου Κοµοτηνής καθώς και από τη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Ξάνθη). 
 Προχωρώντας στις µεθοδολογικές πρακτικές, στα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν, κατά κύριο λόγο, στην πρώτη εξαετία ενασχόλησης µε το θέµα 
σηµειώνονται η επιτόπια έρευνα (1997, 1999, 2003 και 2004), οι ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις, η επιτόπια παρατήρηση και η συγκέντρωση φωτογραφικού, 
χαρτογραφικού και ιδιωτικού αρχειακού υλικού35.  

Έτσι, µέσω των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν -κατά κύριο λόγο 
µε µέλη των µειονοτικών οµάδων που διαβιούν ή διαβιούσαν σε Κοµοτηνή, 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα και της κυρίαρχης στην Ξάνθη- απαντήθηκε µία σειρά 
ερωτηµάτων που είχαν απασχολήσει περιορισµένα τις υπάρχουσες πρωτογενείς 
και δευτερογενείς πηγές36. Αυτές λειτούργησαν συµπληρωµατικά στο υλικό που 
είχε ήδη συγκεντρωθεί, φωτίζοντας αµφίσηµα σηµεία και δηµιουργώντας νέες 
προβληµατικές. Στην περίπτωση των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, εφαρµόστηκε 
η τεχνική των ατόµων κλειδιά (gate keepers) για τη διασφάλιση εισόδου στην 
εκάστοτε µειονοτική οµάδα. Αυτή συµπληρώθηκε από τη δειγµατοληψία 
χιονοστοιβάδας (snowball sample) δηλαδή τη σύσταση του/της επόµενου/ης 
ατόµου προς συνέντευξη από τον/την προηγούµενο/νη, εξασφαλίζοντας την 
αδιάλειπτη παρουσία στο εσωτερικό της οµάδας37. 

                                                
33 Μια σειρά εγγράφων από τον φάκελο 4.Ν.129 παραχωρήθηκαν από τον Γιάννη Μπόνο.    
34 Η συγκεκριµένη έρευνα δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς την συνδροµή της Svetlana Donceva και του 
Ανδρεά Λυµπεράτου.  
35 Hall C. (1982), «Private Archives as Sources for Historical Geography», in Baker A. R. H. and Billinge M. 
(eds.), Period and Place: Research Methods in Historical Geography, Cambridge, Cambridge University 
Press: 274-280, σσ. 274-277. 
36 Guelke L. (1982), Historical Understanding in Geography: An idealist Approach, Cambridge: Cambridge 
University Press, σ. 60. 
37 Browne K. (2005), "Snowball Sampling: Using Social Networks to Research non-Heterosexual Women" 
International Journal of Social Research Methodology, 8(1), σσ. 47-51· Miller T. and Bell L., (2002), 
"Consenting to What? Issues of Access, Gate-Keeping and "Informed" Consent" in Mauthner M., Birch M., 
Jessop J. and Miller T. (eds.), Ethics in Qualitative Research, London-Thousand Oaks, Sage: 53-69, σσ. 57-
61.  
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Πάντως, σε κάποιες από τις συνεντεύξεις µε τα µέλη των µειονοτικών 
οµάδων, δεν έγινε εφικτή η υπέρβαση της ταυτότητας του ερευνητή38. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα συνεντευξιαζόµενα άτοµα, εξέθεταν στον ερευνητή µόνο τα 
στοιχεία που κατά την κρίση τους συνιστούσαν αντικείµενό του. Κατέφευγαν, 
λοιπόν, σε εξιστόρηση µίας συγκεκριµένης θεώρησης του παρελθόντος, 
αποκρύπτοντας εκούσια στοιχεία δευτερεύουσας για τους ίδιους σηµασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα ευρήµατα χρησιµοποιήθηκαν µε µεγάλη επιφύλαξη, αφού 
πρώτα διασταυρώθηκε η ορθότητά τους και από άλλες πηγές.  
 Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, ένα µέρος της διατέθηκε στην 
περιήγηση στους εν λόγω οικισµούς και στην ενδοχώρα τους. Η εξοικείωση µε το 
φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον ολοκλήρωσε την αντίληψη του αντικειµένου 
της έρευνας, µε την πολύτιµη βοήθεια χαρτών, σκαριφηµάτων, πολεοδοµικών 
σχεδίων και αεροφωτογραφιών39. Προπάντων, όµως, συνέβαλε στην ανασύσταση 
και ανάλυση της ιδιατερότητας του τοπίου των πόλεων, καθώς και στη 
συµβολικότητα του κατά την περίοδο µελέτης40. Η σειρά των σύγχρονων εικόνων,  
για παράδειγµα των φωτογραφιών και των αεροφωτογραφιών, που συλλεχτήκαν 
και αυτές που συγκεντρώθηκαν από ιδιωτικές και δηµόσιες συλλογές, λευκώµατα 
και περιοδικά της εποχής, επέτρεψε την ολοκληρωµένη ανασύσταση της εκάστοτε 
τοπιογραφίας των παραδειγµάτων της µελέτης.     
 
iii. Περιορισµοί  

Κρίνεται απαραίτητο να υπογραµµιστούν οι περιορισµοί της έρευνας, 
εφόσον βάσει αυτών δηλώνονται τα παραλειπόµενά της. Αρχικά, σηµειώνεται η 
αδυναµία κατανόησης της οθωµανικής παλαιογραφίας και της βουλγαρικής 
γλώσσας. Έτσι δεν υπήρξε η δυνατότητα επεξεργασίας σηµαντικού πρωτογενούς 
υλικού της οθωµανικής και βουλγαρικής περιόδου (σαλναµέδες, αποφάσεις 
τοπικών συµβουλίων ή θρησκευτικών και κρατικών αξιωµατούχων, εφηµερίδες, 

                                                
38 de Laine M. (2000), Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research, 
London-Thousand Oaks: Sage, σσ. 99-100· Edwards R. (1993), «An Education in Interviews. Placing the 
Researcher and the Research», in Renzetti C. M. and Lee R. M. (eds.), Researching Sensitive Topics, London: 
Sage, σσ. 194-195. 
39 Edwards B. and Gilbert D., (2007), "Planning Picadilly: Methods and Sources for Re-Interpreting 1960s 
London" in Gagen E., Lorimer H. and Vasudevan A., (eds.), Practising the Archive: Reflections on Methods 
and Practise in Historical Geography, London, Historical Geography Research Group-RGS/IBG: 75-87, σσ. 
75-76· Jackson P. (1988), «Definitions of the Situation: Neighborhood Change and Local Politics in Chicago», 
in Eyles J. and Smith D. M. (eds.), Qualitative Methods in Human Geography, Cambridge: Polity Press, σσ. 
69-71· Higounet C. (1979), «Η Γεωιστορία», στο Samaran C. (επιµ.) Ιστορία και Μέθοδοι της, Γενικά 
Προβλήµατα. Encyclopedie de la Pleiade (1961), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., I, σ. 112.  
40 Denecke D. (1982), «Applied Historical Geography and Geographies of the Past: Historico-Geographical 
Change and Regional Process in History», in Baker A. R. H. and Billinge M. (eds.), Period and Place: 
Research Methods in Historical Geography, Cambridge, Cambridge University Press: 127-135, σσ. 134-135· 
Carter H. (1979), "The Map in Urban History", Urban History Yearbook: 11-31, σσ. 18-27· Conzen M. R. G. 
(1968), «The Use of Town Plans in the Study of Urban History», in Dyos H. J. (ed.), The Study of Urban 
History, London, Edward Arnold: 113-130, σσ. 115-122. 
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χάρτες, απογραφές πληθυσµού, έγγραφα της διοίκησης), το οποίο δεν µπορούσε 
να εξεταστεί επιφανειακά. Η εύρεση στοιχείων έγινε από δευτερογενείς πηγές, οι 
οποίες παραθέτουν µεταφρασµένα παραθέµατα των πηγών αυτών και από 
περιορισµένης έκτασης µεταφράσεις (κυρίως βουλγαρικών κειµένων). Με τον 
τρόπο αυτό παρέχεται µία αναγκαστικά περιορισµένη εικόνα της περιόδου, η 
οποία δεν µπορεί να ανασυσταθεί και –πολύ περισσότερο- να ερµηνευθεί επί του 
παρόντος.  

Η κατάσταση αυτή µε τη σειρά της οδήγησε σε µία αναθεώρηση των 
ζητηµάτων της έρευνας όπως είχαν διατυπωθεί στην ερευνητική πρόταση. 
Αναπόφευκτα, ένα σηµαντικό κοµµάτι της αρχικής ιδέας, αναφορικά µε την 
ανάλυση τριών διαφορετικών ιστορικών περιόδων (οθωµανική, βουλγαρική, 
ελληνική) δεν κατέστη δυνατόν να µελετηθεί σε βάθος. Έτσι, αναγκαστικά, το 
βάρος της ανάλυσης στράφηκε στην περίοδο της ελληνικής διοικητικής 
παρουσίας. Οι υπόλοιπες περίοδοι υπέστησαν µίας δευτερεύουσας σηµασίας για 
την κατανόηση του κειµένου ανάλυση. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί η απουσία εκτεταµένου πρωτογενούς υλικού 
αναφορικά µε τις αρµενικές και εβραϊκές κοινότητες των οικισµών που 
εξετάστηκαν, όπως ήδη αναφέρθηκε. Τα ελάχιστα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
σχετικά µε την αρµενική κοινότητα της Κοµοτηνής προέρχονται από ένα µέλος 
της. Να σηµειωθεί ότι δεν πραγµατοποιήθηκε καµία απολύτως ερευνητική 
διαδικασία στην Αρµενική Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στην οποία υπάγονταν οι 
κοινότητες της Θράκης και στην Αρµενική Αρχιεπισκοπή, στην Αθήνα.  

Όσο αφορά τις εβραϊκές κοινότητες, τα αρχεία των κοινοτήτων της Αθήνας 
(1901-1942) και της Θεσσαλονίκης (1870-1941) βρέθηκαν στα µέσα της 
δεκαετίας του 1990 σε ένα προάστιο της Μόσχας, και από εκεί µεταφέρθηκαν στο 
Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ για ψηφιοποίηση41. Αδύνατη στάθηκε η µετάβαση στο 
US Holocaust Memorial Museaum στην Washington το οποίο διαθέτει µικροφίλµ 
του σχετικού αρχειακού υλικού.   

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια εντοπισµού τυχόν αναθεωρήσεων, 
συµπληρώσεων και παρατάσεων των πάσης φύσεως νοµικών κειµένων της 
ελληνικής κυβέρνησης, όπως αυτά εξετάστηκαν µέσω των Φύλλων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων συναφών εκδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
πιθανό κάποια από αυτά να µην εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 
διαδικασίας, όπως τα φύλλα τα Φύλλα της Εφηµερίδος της Γενικής Διοικήσεως 

                                                
41 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Σύντοµο Πρωινό Δελτίο της 17-11-1997, 09:26 π.µ.,  
στο http://www.hri.org/cgi-bin/brief?/news/greek/mpegrb/1997/97-11-17.mpegrb.html, (14-09-2007, 14:38). 
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Fishman D. E., Kupovetsky M. and Kuzelenkov V. (2011), Nazi–Looted 
Jewish Archives in Moscow: A Guide to Jewish Historical and Cultural Collections in the Russian State 
Military Archive, Scranton: University of Scranton Press. 
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Θράκης. 
Σε κάθε περίπτωση, η διερεύνηση των εκφράσεων της µεσοπολεµικής 

πραγµατικότητας στην καθηµερινότητα των κατοίκων (γηγενών και νεοφερµένων) 
εξετάστηκε περιορισµένα µιας και δεν συµπληρώθηκε από τη µελέτη των επαφών, 
που αναπτύχθηκαν µεταξύ των διαφόρων εθνοτικών οµάδων. Η αποτύπωση και 
κυρίως η ερµηνεία της καθηµερινότητας των υποκειµένων της έρευνας αποτελούν 
κίνητρα της περαιτέρω διερεύνησης των αλλαγών που έλαβαν χώρα στη Θράκη 
αλλά και οδηγό προς την κατανόηση της σηµερινής κατάστασης. Αυτά, δεν 
εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή.       
 
iv. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Για τις ανάγκες της αποτελεσµατικότερης διερεύνησης των ζητηµάτων της 
µελέτης χρειάζεται να γίνει κριτική επεξεργασία µιας σειράς επιστηµονικών 
εργασιών, που έχουν εκπονηθεί και κινούνται στις βασικές ερευνητικές 
συνιστώσες της. Η παρουσίαση των σχετικών κειµένων δεν περιλαµβάνει εργασίες 
που προέρχονται από τις θεµατικές της Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, των 
Πολιτικών Επιστηµών, των Διεθνών Σχέσεων και της Οικονοµικής Επιστήµης. Σε 
καµία περίπτωση δε µειώνετεα τη σπουδαιότητά τους και, προπάντων, δεν 
υποδηλώνει άγνοια του περιεχοµένου τους. Η συνεισφορά τους είναι 
αδιαµφισβήτητη στην κατανόηση του παρόντος και του παρελθόντος της Θράκης.  

Τα κείµενα που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά δείγµατα είναι 
αδηµοσίευτες διδακτορικές διατριβές, άρθρα επιστηµονικών περιοδικών, 
ακαδηµαϊκά συγγράµµατα, ανακοινώσεις επιστηµονικών συνεδρίων και βιβλία. Σε 
αυτά, εξετάζονται η µεθοδολογία, το αντικείµενο της έρευνας, τα τυχόν 
επιστηµονικά ρεύµατα που εκφράζουν και η συνάφειά τους µε το αντικείµενο της 
ιστορικής γεωγραφίας. Να σηµειωθεί ότι η έρευνα για τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση εξέτασε υλικό των τελευταίων τριάντα περίπου χρόνων, χωρίς 
βέβαια να παραλειφθεί η γνώση παλαιότερου υλικού. 

Ξεκινώντας την κριτική ανάγνωσή τους, η πρώτη διατριβή που 
εκπονήθηκε και ασχολήθηκε µε ζητήµατα αναµόρφωσης του γεωγραφικού χώρου 
στην περιοχή των Νέων Χωρών ανήκει στην R. M. Yeager42. Στην εργασία της 
καταγράφονται οι ανασχηµατισµοί του τοπίου της υπαίθρου από την ενσωµάτωση 
της περιοχής στην ελληνική επικράτεια και για τις επόµενες τρεις δεκαετίες. Εντός 
αυτού του χρονικού διαστήµατος, διερευνήθηκαν αναλυτικά τα βασικά 
χαρακτηριστικά του σερραϊκού αγροτικού χώρου και οι επεµβάσεις που αυτός 
δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές, υπό το πρίσµα των ιστορικών εξελίξεων. 
                                                
42 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Yeager R. M. (1979), Refugee Settlement and Village Change in the 
District of Serres Greece, 1912-1940, Department of Geography, Berkeley: University of California. 
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Έµφαση δίδεται στην περίοδο που ακολούθησε την εγκατάσταση και 
αποκατάσταση του αγροτικού πληθυσµού, η οποία προώθησε συστηµατικά τη 
λειτουργική και οργανωτική ενσωµάτωση της περιοχής στην ελληνική ενδοχώρα. 
Η διατριβή ενισχύεται από τη διερεύνηση των τεσσάρων επαρχιών και των 
τριάντα εννέα οικισµών που απαρτίζουν την περιοχή των Σερρών. Εν τέλει, η 
προσέγγιση συγκροτεί αριστοτεχνικά τη γεωγραφική και ιστορική διάσταση στην 
εξέταση του σερραϊκού τοπίου, παρά το –περιορισµένο σχετικά- θεωρητικό 
πλαίσιο υποστήριξής της.     

Αρκετά αργότερα η D. Lafazani ασχολήθηκε µε την περιοχή του Κάτω 
Στρυµώνα, ξεπερνώντας τις αδυναµίες της Yeager43. Στη διατριβή διερευνήθηκε η 
πορεία µίας οθωµανικής πολυ-εθνοτικής επαρχίας προς την εδραίωση της 
ελληνικής εθνικής παρουσίας. Μέσα από την ανταλλαγή των πληθυσµών, την 
εγκατάσταση προσφύγων και την αλλαγή των δοµών της, η περιοχή αποµάκρυνε 
τις επιρροές του παρελθόντος. Όλα αυτά στις Νέες Χώρες δηµιούργησαν νέες 
µορφές χωρικής οργάνωσης και νέα δίκτυα λειτουργίας σε µία επιβεβληµένη και 
υπό διαµόρφωση για την περιοχή οργάνωση του τοπίου. Για την κατανόησή τους 
µελετήθηκε το φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο κατά την οθωµανική και εν 
συνεχεία κατά την ελληνική διοίκηση. Η ιστορική τεκµηρίωση της έρευνας και η 
σκιαγράφηση της σχέσης µεταξύ χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας στο 
ιστορικό πλαίσιο, όπου αυτές τοποθετούνται, τη χαρακτηρίζουν ως µία 
ιστορικογεωγραφική µελέτη µε έντονα ανθρωπολογικά στοιχεία. 

Η πιο πρόσφατη διατριβή που εκπονήθηκε και προσεγγίζει αρκετά το 
αντικείµενο της παρούσας, ανήκει στην J. Dalègre44. Το ενδιαφέρον αυτής 
έγκειται στην ακριβή γεωγραφική ανάλυση της Θράκης από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, µέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα. Τη συγκεκριµένη περίοδο η 
ανθρωπογεωγραφία της περιοχής υφίσταται αλλεπάλληλες µεταβολές που 
αναλύονται µέσα από το πρίσµα των δηµογραφικών µεταβολών (εποικίσεις, 
εκτοπίσεις και ανταλλαγές), των πολεµικών συγκρούσεων και των διπλωµατικών 
εξελίξεων. Ταυτόχρονα διερευνήθηκαν οι πολιτικές και οι πρακτικές που 
εφαρµόστηκαν από την εκάστοτε κεντρική πολιτική εξουσία (βουλγαρική και 
ελληνική), στην προσπάθειά της να ολοκληρώσει εθνικά έναν παραδοσιακά πολυ-

                                                
43 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Lafazani D. E. (1993), Appartenance Culturelle et Diffèrenciation 
Sociale dans le Bassin du bas-Strymon: Ètude d' Intègration Nationale d' une Règion Macèdonienne, Paris: 
Sorbonne-Paris IV. 
44 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995). Populations et Territoire en Thrace Grecque  Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre· Dalègre J. (1995). 
Populations et Territoire en Thrace Grecque Depuis 1878. Tome 2: Cartes, Documents, Fiches Statistiques, 
Bibliographie, Dèpartment de Gèographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre. Η διατριβή δύο χρόνια 
αργότερα εκδόθηκε σε βιβλίο, Dalègre J. (1997), La Thrace Grecque. Populations et Territoire, Paris: L' 
Harmattan. 
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εθνοτικό χώρο της εδαφικής της επικράτειας45.  
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην ανθρωπογεωγραφική εργασία του 

µεσοπολέµου, του γερµανού γεωγράφου J. H. Schultze για τη µεσοπολεµική 
Θράκη (Νέστος-Έβρος)46. Η µελέτη του κινείται στο ευρύτερο πλαίσιο της 
γερµανικής γεωγραφίας της εποχής του εθνικοσοσιαλισµού µε σαφείς επιρροές 
από την Ανθρωπογεωγραφία και τη θεωρία του Ζωτικού Χώρου (Lebensraum) του 
F. Ratzel47. Μέσα από τη λεπτοµερειακή ανάλυση του γεωφυσικού ανάγλυφου και 
του ανθρωπογενούς τοπίου, εισέρχεται σε θέµατα µελέτης της οικονοµικής, της 
πολιτικής γεωγραφίας της περιοχής, του επιτυχηµένου παραδείγµατος εποικισµού 
της Θράκης και της ενσωµάτωσής της στον ελληνικό εθνικό κορµό. Βέβαια η 
εργασία του εµφανίζει ελάχιστα δείγµατα ιστορικότητας δεδοµένου ότι 
συντάχθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση της επιτόπιας έρευνας του συγγραφέα.  
 Λίγο νωρίτερα, ο γάλλος γεωγράφος J. Ancel µε δύο µονογραφίες του 
προσπάθησε να διερευνήσει τα ζητήµατα του εποικισµού των περιοχών της 
Μακεδονίας, βασισµένος στις επιστηµονικές αρχές της γαλλικής γεωγραφικής 
σχολής των αρχών του 20ού αιώνα48. Στην πρώτη µελέτη του, εργάστηκε επί των 
διαδικασιών γεωγραφικής, λειτουργικής και οργανωτικής ενσωµάτωσης της 
Μακεδονίας στο γιουγκοσλαβικό, στο βουλγαρικό και το ελληνικό κράτος. Μέσω 
της διεξοδικής ανάλυσης του φυσικού περιβάλλοντος ερευνήθηκαν οι 
οικονοµικές, υγειονοµικές και πολιτικές συνθήκες εφαρµογής των τριών 
εποικιστικών προγραµµάτων. Έµφαση δόθηκε στις τοπικές ιδιαιτερότητες της 
εκάστοτε περιοχής, όπως η καπνοκαλλιέργεια στην περιοχή της ελληνικής 
Μακεδονίας. Η δεύτερη εργασία του, η οποία αποτελεί και τη διδακτορική του 

                                                
45 Αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια του L. Lambrianidis για τη διερεύνηση των ζητηµάτων λειτουργίας και 
οργάνωσης του χώρου µέσω της διαχρονικής µελέτης της καπνικής οικονοµίας σε µια περίοδο µετάβασης από 
τον 19ο στον 20ό αιώνα. Ο συγγραφέας µέσω των θεωριών της κλασικής, συµπεριφορικής και µαρξιστικής 
γεωγραφικής ανάλυσης εξετάζει το παράδειγµα της χωροθέτησης της καλλιέργειας και επεξεργασίας καπνού 
στην ελληνική επικράτεια και στη Θράκη. Με την ανάλυση των δικτύων εµπορίας του καπνού, των 
συνδέσεων του αστικού πλέγµατος των καπνουπόλεων και της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζοµένων 
προσεγγίζεται η µεταλλαγή του χώρου στην προσπάθεια του να ικανοποιήσεις τις ανάγκες παραγωγής, 
επεξεργασίας και διάθεσης του προϊόντος. Τα παραπάνω ενώ τεκµηριώνονται ιστορικά απέχουν από την 
ιστορικότητα των παραδειγµάτων µελέτης της ιστορικής γεωγραφίας, κάτι που δεν επιδιώκει και ο ίδιος ο 
συγγραφέας. Lambrianidis L. P. (1982). Industrial Location in Capitalist Societies: The Tobacco Industry in 
Greece 1880-1980, Dept. of Geography, London School of Economics and Political Sciences, London: 
University of London. 
46 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit 
besonderer berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha,: J. 
Perthes· J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical 
Magazine, 53(2): 81-89. Είχε προηγηθεί, Schultze J. H. (1935), Die Neugriechische Kolonisation 
Westthakiens, Ihre Geographischen Erfolge und Fehlchage in Geographischer Anzeiger, Gotha: J. Parthes. 
47 Rossel M. (2001), «Geography and Area Planning under National Socialism», in Szollosi-Janze M. (ed.), 
Science in the Third Reich, Oxford, Berg Publishers: 59-78, σσ. 59-67. Βλέπε, Ratzel F. (1896), "The 
Territorial Growth of States", Scottish Geographical Magazine, 12: 351-361 και Ratzel F. (1891), 
Anthropogeographie, Stuttgart: J. Engelho. 
48 Ancel J. (1930), La Macèdonie, Ètude de Colonisation Contemporaine, Paris: Librairie Delagrave· Ancel J. 
(1930), La Macèdoine: Son Evolution Contemporaine, Paris: Librairie Delagrave. 
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διατριβή, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 
διαδικασίας.  

Στην ίδια κατηγορία, εντάσσονται οι επί πτυχίω και µεταπτυχιακές 
εργασίες φοιτητών των τµηµάτων του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου49, αλλά και 
άλλων ελληνικών50 και ξένων51 πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Τα ευρήµατά τους 
αντλούν την αξιοπιστία τους από την εκτεταµένη επιτόπια έρευνα, η οποία όµως 
δεν είναι κανόνας για όλες τις εργασίες. Στην περίπτωση των φοιτητών µε 
καταγωγή από τη Θράκη, εντοπίζονται και αξιοποιούνται τοπικές πηγές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από τη δυσκολία προσέγγισής τους για τους/τις µη ντόπιους/ες 
ερευνητές/τριες.  
 Εκτός των διατριβών και των υπόλοιπων ακαδηµαϊκών εργασιών, έχει 
εκδοθεί µία σειρά µελετών που πραγµατεύονται ζητήµατα του γενικότερου 
περιεχοµένου της µελέτης. Αυτές εξετάζουν θέµατα, όπως: η ιστορία 
συγκεκριµένων πόλεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η γένεση της 
νεοελληνικής πόλης στο ελληνικό βασίλειο του 19ου και 20ού αιώνα, η 
πολεοδοµική οργάνωση και ο σχεδιασµός των βαλκανικών περιοχών της 
αυτοκρατορίας, τα δίκτυα λειτουργίας, εµπορίου και τα ζητήµατα µετάβασης από 
την πολυ-εθνοτική πόλη στην πόλη του εθνικού κράτους.  
 Αναλυτικότερα, η πρώτη διατριβή που ασχολήθηκε µε την οργάνωση και 
δοµή ενός αστικού κέντρου κατά την οθωµανική περίοδο, ανήκει στον Δ. 
Καρύδη52. Μία δεκαετία αργότερα, ο ίδιος εκδίδει το νέο έργο του, προσπαθώντας 
να απαντήσει σε γενικότερα ερωτήµατα αναµόρφωσης των οθωµανικών πόλεων 

                                                
49 Ενδεικτικά αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Οικονοµίδου Ε., Παπανίκα Ε. & Τσοµπάνη Κ. (1991), 
Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Πολεοδοµική Ανάπλαση και Ένταξη στην Σύγχρονη Πόλη, Πολυτεχνική Σχολή, 
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών, Ξάνθη: Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης.  
50 Ενδεικτικά αδηµοσίευτες πτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες, Αργυροπούλου Χ., Μαυρίδου Α. & 
Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-2004), Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των 
Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική Εργασία), Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης· Κουτσούκος Β. (2000), Εθνοτικός Ανταγωνισµός 
και Χώρος στην Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου· Κεκτίδης 
K., Κεχαγιάς X. και Σπυρέλη M. (χ.η.), "Κοµοτηνή 19ος-20ος Αιώνας", Εργασία Προπτυχιακών Φοιτητών, 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο µάθηµα της Πολεοδοµίας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης. 
51 Ενδεικτικά οι παρακάτω αδηµοσίευτες µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές: Chousein A. 
[Hüseyinoğlu A.] (2005), Continuities and Changes in the Minority Policy of Greece: The Case of Western 
Thrace, Ankara: Department of International Relations, Middle East Technical University· Demestiha M. 
(2004), Minorities in the Balkans in the Era of Globalisation: The Case of the Turks in West Thrace, Ataturk 
Institute of Modern History, Istanbul: Bosphorus University· Aarbakke V. (2000), The Muslim Minority of 
West Thrace, University of Bergen· Mantouvalou K. (n.d.) Liberal Pluralism in South-Eastern Europe: The 
Case of the Minority of Western Thrace, Greece, School of Slavonic and East European Studies, London: 
University College London.  
52 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Καρύδης Δ. Ν. (1981), Πολεοδοµικά των Αθηνών της Τουρκοκρατίας, 
Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
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στο σηµερινό ελλαδικό χώρο53. Ο συγγραφέας περιγράφει το ανθρωπογενές 
περιβάλλον και τα στοιχεία που το συνθέτουν, χωρίς αυτά να συνδέονται 
µεθοδολογικά και ερµηνευτικά µε την οποιαδήποτε γεωγραφική θεωρητική 
προσέγγιση. Το έργο του έχει περισσότερες οµοιότητες µε την ιστορική 
πολεοδοµία και λιγότερο µε την ιστορία των πόλεων, πράγµα που δεν αποτελεί και 
τον αρχικό στόχο του συγγραφέα. 

Την ίδια περίοδο, η σηµαντικότερη και πληρέστερη συγκριτική έρευνα των 
βαλκανικών πόλεων εκπονήθηκε από τον βούλγαρο ιστορικό Ν. Todorov54. Το 
έργο του αποτελεί επιτοµή στο ζήτηµα της ιστορικής πορείας των αστικών 
σχηµατισµών καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωµανικής παρουσίας στη Βαλκανική 
χερσόνησο. Ο  Todorov επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ιστορική πορεία 
των αστικών κέντρων από τη φεουδαρχική στην πρωτο-βιοµηχανική οικονοµία 
των Βαλκανίων. Στη µετάβαση αναλύεται ο ρόλος των συντεχνιών, η παρουσία 
των διαφορετικών θρησκευτικών και εν συνεχεία εθνοτικών οµάδων, η δοµή και 
λειτουργία των πόλεων και τα µεταξύ τους δίκτυα που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ 
τους. Η σπουδαιότητα του έργου έγκειται στην κατάρτιση τυπολογιών της 
γένεσης, λειτουργίας και εξέλιξης των βαλκανικών πόλεων, µέσα από ένα 
εκτεταµένο πλήθος ετερογενών πρωτογενών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για τη 
συγγραφή του.  

Το ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης των βαλκανικών και, στην περίπτωσή µας, 
των σηµερινών βορειοελλαδικών πόλεων έρχονται χρονικά να συµπληρώσουν οι 
εργασίες της Α. Καραδήµου-Γερόλυµπου, περίπου δύο δεκαετίες αργότερα55. Σε 
αυτές γίνεται µία προσπάθεια προσέγγισης των αστικών κέντρων των νότιων 
βαλκανικών κτήσεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, βασισµένη σε αρχειακό 
και βιβλιογραφικό υλικό. Μέσα από την περιγραφή του νοµοθετικού πλαισίου της 
οθωµανικής οικοδοµικής-πολεοδοµικής νοµοθεσίας, της οικονοµικής 
δραστηριότητας, της δηµιουργίας έργων υποδοµής και των δικτύων λειτουργίας, 
σκιαγραφείται το σύνολο των διαφορετικών παραδειγµάτων ανάπτυξης των πολυ-
εθνοτικών οθωµανικών αστικών σχηµατισµών (σηµερινά Ιωάννινα, Καβάλα, 
Βόλος, Αλεξανδρούπολη). Βέβαια, το ιστορικό πλαίσιο περιορίζεται σε 
εισαγωγικά και γενικά στοιχεία, χωρίς να προχωρά σε µία σύνδεση µε τη 

                                                
53 Καρύδης Δ. Ν. (1993), Χωρο-γραφία Νεοτερική ή Λόγος για την Συγκρότηση των και Εξέλιξη των Ελληνικών 
Πόλεων από τον 15ο-19ο αιώνα, µε Βάση Αδηµοσίευτες Οθωµανικές και Δυτικό-Ευρωπαϊκές Πηγές, Αθήνα: 
E.Μ.Π., Τµήµα Αρχιτεκτόνων. 
54 Todorov Ν. (1986), Η Βαλκανική Πόλη, 14ος-19ος Αιώνας, Μετάφραση: Αβδελά Ε. & Παπαγεωργίου Γ., 
Αθήνα: Θεµέλιο. 
55 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των 
Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία· Yerolympos A. (1996), Urban Transformations in 
Balkans(1820-1920), Thessaloniki: University Studio Press· Yerolympos A. (1992), «Urbanisme et 
Modernisation en Grèce du Nord à l` Èpoque des Tanzimat (de 1839 à la Fin du XIXe Siècle)», in Dumont P. 
et Georgeon F. (eds.), Villes Ottomanes a al Fin de l`Empire, Paris, L`Harmattan: 47-74.  
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γενικότερη τοπική ιστορία των παραδειγµάτων της έρευνας. Σε καµία περίπτωση 
όµως δε µειώνει τη σπουδαιότητα της εργασίας για την ιστορία των βαλκανικών 
πόλεων του 19ου αιώνα. 

Το εγχείρηµα, συνολικά, διαχειρίζεται τη σχέση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτών ανασυνθέτουν το αστικό τοπίο και τις διαδικασίες 
δηµιουργίας και αναπαραγωγής του. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η εν λόγω 
µελέτη αναφέρεται σε περιορισµένη έκταση στην επίδραση των µη 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, ακόµα και σε περιπτώσεις που αυτές διέθεταν την 
αριθµητική υπεροχή –πληροφορία που σίγουρα δεν αγνοεί η συγγραφέας56.  

Οι εργασίες της Καραδήµου-Γερόλυµπου συµπληρώνουν την 
προγενέστερη εργασία της Z. Çelik, αναφορικά µε την εισαγωγή και εφαρµογή 
των πολεοδοµικών παρεµβάσεων του Τανζιµάτ, όπως αυτές εφαρµόστηκαν αρχικά 
στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία σε όλα τα εδάφη της αυτοκρατορίας57.   

Παρόµοιο περιεχόµενο έχει και η µεταγενέστερη εργασία της R. 
Gavrilova58. Πρόκειται για µία µελέτη των οθωµανικών πόλεων, εντός της 
σηµερινής βουλγαρικής επικράτειας, από το 18ο αιώνα και έπειτα (σηµερινή 
Σόφια, Φιλιππούπολη, Σλίβεν, Γκάµπροβο, Κάρλοβο). Το έργο πραγµατεύεται 
συνολικά τη βουλγαρική κουλτούρα των παραπάνω οικιστικών σχηµατισµών, 
παράλληλα µε τη δοµή και τα µεταξύ τους δίκτυα. Δεν καταφέρνει όµως, να 
αποµακρυνθεί από τις επιταγές της βουλγαρικής εθνικής ιστοριογραφικής σχολής. 
Έτσι, είναι διάχυτη η προσπάθεια ανάδειξης της βουλγαρόφωνης οµάδας ως 
βασικότερου στοιχείου ανάπτυξης των συγκεκριµένων πόλεων. Ωστόσο, το 
κείµενο προσφέρει πληροφορίες από τη βουλγαρική βιβλιογραφία, 
εµπλουτίζοντας την αντίληψή µας περί της βαλκανικής πόλης του 19ου αιώνα.  

Χρονολογικά, η µελέτη των οθωµανικών αστικών σχηµατισµών της νότιας 
Βαλκανικής συνεχίζεται µε την εργασία των K. Χατζηµιχάλη, N. Καλογήρου και 
A. Γερόλυµπου59. Η έρευνά τους, που είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια νωρίτερα, 
εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός συνολικότερου ερευνητικού προγράµµατος για τις 
                                                
56 Βλέπε, Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1999), «Φτώχεια και Περιθωριοποίηση σε έναν Μεταβαλλόµενο 
Αστικό Χώρο: Οι Εβραϊκές Συνοικίες στη Θεσσαλονίκη, 1870-1920», στο Ο Ελληνικός Εβραϊσµός, Αθήνα, 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 173-203· Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. 
(1994), "Από την Συγκέντρωση στην Διάχυση: Οι Εβραϊκές Συνοικίες στις Βορειοελλαδικές Πόλεις στο 
Τέλος της Τουρκοκρατίας", Σύγχρονα Θέµατα, 52-53: 15-24. 
57 Çelik Z. (1986), The Remaking of Istanbul. Portrait of an Ottoman City in the 19th Century, Seattle-New 
York. 
58 Gavrilova R. (1999), Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, London: 
Associated University Press. 
59 Hadjimichalis C., Kalogiorou N. & Yerolympos A. (1989), "Northern Greek Settlements Βefore and After 
1912: Transformations of Urban and Regional Space", Proceedings of the Skopelos Symposium in Space and 
History (September 1987), Thessaloniki, School of Architecture, Aristotelian University of Thessaloniki: 85-
95· Γερόλυµπου Α., Καλογήρου Ν. & Χατζηµιχάλης Κ. (1989), "Βορειοελλαδικοί Οικισµοί Πριν και Μετά 
την Μεταπολίτευση", Χώρος και Ιστορία, 2(1): Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.  
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πόλεις της σηµερινής Β. Ελλάδας60. Σε αυτήν ασχολούνται µε θέµατα 
µετασχηµατισµού του χώρου των αστικών κέντρων, όπως αυτά προέκυψαν από τη 
γενικότερη εξέλιξη του δικτύου των πόλεων της εν λόγω περιφέρειας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή ο ριζικός ανασχεδιασµός των δικτύων λειτουργίας τους 
υπάκουσε στο αίτηµα της ολοκλήρωσης του εθνικού χώρου µέσω της κρατικής 
παρέµβασης. Η σπουδαιότητα αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη 
προσπάθεια ερµηνείας του µετασχηµατισµού και της µετάβασης από τις πρώην 
οθωµανικές πόλεις στην πόλη του ελληνικού κράτους των Νέων Χωρών. Εν 
συνεχεία, πραγµατοποιήθηκε και µία σειρά άλλων µελετών για τις πόλεις της 
Παλιάς Ελλάδας δηµιουργώντας µία περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα της 
εξέλιξης των πόλεων του σύγχρονου ελληνικού εθνικού κράτους61.  

Στη συνέχεια εξετάζονται οι µελέτες του ολλανδού Μ. Kiel62. Στο σύνολό 
τους εξετάζουν το ρόλο των βακουφικών κτισµάτων στην οθωµανική Κοµοτηνή, 
τη χρήση, λειτουργία και σηµειολογία εντός του οικιστικού πλέγµατός τους. 
Παράλληλα, τα δίκτυα που είχαν αναπτυχθεί µε τους υπόλοιπους οικισµούς, ως 
µέρη του ίδιου ευαγούς ιδρύµατος, και όχι µόνο. Τα ευρήµατά του, προκύπτουν 
από την επεξεργασία οθωµανικών χειρογράφων που σε κάποιες περιπτώσεις 
συνδυάζονται, ακροθιγώς, µε βιβλιογραφικές αναφορές, θέτοντας υπό 
αµφισβήτηση τη γενικότερη αξιοπιστία των κειµένων. Σε κάθε περίπτωση, 
ανασυνθέτουν το τοπίο της πρωτο-οθωµανικής περιόδου, ενώ δεν παύουν να 
συµπληρώνουν την εικόνα της γένεσης και εξέλιξης των θρακικών οικισµών.    

Αντίστοιχες µελέτες για τα αστικά κέντρα της σηµερινής βόρειας Ελλάδας 
κατά την οθωµανική περίοδο εκπόνησαν ο Β. Δηµητριάδης και ο M. Mazower. O 
συνδυασµός αυτών αποτελεί ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα ιστορικής 
γεωγραφίας ενός αστικού κέντρου. Η έκδοση της διατριβής του R. Darques για τη 
Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα αστικής 

                                                
60 Βλέπε, Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1985), «Σχεδιασµός και Ανάκτηση του Χώρου της Πόλης: 
Χαρακτήρας της Πολεοδοµικής Παρέµβασης του Κράτους κατά την Μετάβαση από την Οθωµανική στην 
Νεοελληνική Πόλη», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 381-339· Καραδήµου-Γερόλυµπου Α., Καυκούλα Κ., Καλογήρου Ν., 
Παπαµίχος Β. και Χαστάογλου Β. (1985), «Πόλη και Πολεοδοµία στην Βόρεια Ελλάδα µετά το 1912», στο 
Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού, 2: 397-421. 
61 Bastea E. (2000), The Creation of Modern Athens. Planning a Myth, New York: Cambridge University 
Press· Hastaoglou-Martinides V. (1995), "City Form and National Identity: Urban Designs in 19th Century 
Greece", Journal of Modern Greek Studies, 13(1): 99-124· Bastea E. (1994), «Athens: Etching Images on the 
Street: Planning and National Aspirations», in Celik Z. (ed.), Streets: Critical Perspectives on Public Space, 
Berkeley: Berkeley University Press· Hastaoglou-Martinides V. (1992), "Metamorphoses of Corinth: From 
Community of the Ottoman Era to the Neo-hellenic Town", Planning History, 14. 
62 Kiel M. (1983), "The Oldest Monuments of Ottoman-Turkish Architecture in the Balkans", Sanat Tarihi 
Yιllgι Kunsthistorische Forschungen, 12: 117-138· Kiel M. (1971), "Observations on the History of Northern 
Greece During the Turkish Rule: Historical and Architectural Description of the Turkish Monuments of 
Komotini and Serres, Their Place in the Development of Ottoman Turkish Architecture, and Their Present 
Condition", Balkan Studies, 12: 415-444. 
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γεωγραφίας υποστηριζόµενο από συµπαγές ιστορικό υπόβαθρο µε έµφαση στην 
ανασύνθεση των διαδικασιών γένεσης του αστικού τοπίου της πόλης63. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, εκδίδεται η µελέτη για το βιλαέτι και την πόλη των 
Ιωαννίνων, του E. Δηµητριάδη η οποία χαρακτηρίζεται από τη χαλαρή σύνδεση 
ιστορικών γεγονότων και χωρικών συνδέσεων, λειτουργιών και σχηµατισµών64. 
Τα παραδείγµατα συµπληρώνονται από την εργασία της E. Σιφναίου (χωρικοί 
ανασχηµατισµοί υπό κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές) και των M. Keil και Δ. 
Καρύδη (ανασύσταση οθωµανικού τοπίου βασισµένη στη µελέτη δηµογραφικών, 
οικονοµικών αλλαγών) για την πόλη της Μυτιλήνης65. Τέλος, καταγράφεται η 
µελέτη της Α. Στεφανίδου για την οθωµανική Καβάλα, η οποία ενοτπίζει και 
αναλύει τις µεταβολές αστικού πλέγµατος της σηµαντικότερης καπνούπολης της 
περιοχής66.  
 Κάποια χρόνια αργότερα, µία νέα διατριβή, της Χ. Μελκίδου, ασχολήθηκε 
αποκλειστικά µε την πόλη της Ξάνθης κατά την οθωµανική περίοδο. Στην 
διατριβή ο οικισµένος χώρος κατανέµεται βάσει των διακριτών λειτουργιών και 
χρήσεών του, δηλαδή την ίδρυση των µουσουλµανικών ιερών τόπων67. Εν 
συνεχεία, τόσο η γένεση όσο και η διατήρηση του οικισµένου χώρου 
τροφοδοτούνται από την εντατικοποίηση της καλλιέργειας, επεξεργασίας και 
εµπορίας του καπνού. Στη χρονική διάρκεια της µελέτης, ένας παραδοσιακός 
οθωµανικός αστικός σχηµατισµός εξελίσσεται πολεοδοµικά, δηµογραφικά και 
λειτουργικά, καθώς συµµορφώνεται µε τις επιταγές της οικονοµίας, µετά την 
εποχή των µεταρρυθµίσεων του Τανζιµάτ. Στην προκειµένη περίπτωση και παρά 
τη χρήση αρχειακού υλικού ακόµα και από την οθωµανική περίοδο, το κείµενο 
δεν καταφέρνει να αποµακρυνθεί από την προσέγγιση της ιστορικής πολεοδοµίας. 
Επιπλέον, η προσπάθεια εφαρµογής χωρίς το απαραίτητο κοινωνιολογικό και 
γεωγραφικό θεωρητικό υπόβαθρο του ζωνικού µοντέλου δοµής ή µίας 
                                                
63 Mazower M. (2004), Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, London: Harper-
Collins Perennial· Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, 
Paris: CNRS Editions· Δηµητριάδης Β. (1983), Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης Kατά την Eποχή της 
Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
64 Δηµητριάδης Ε. Π. (1993), Γιάννενα: Από την "Πόλη-Παζάρι" στην "Πόλη-Πρακτορείο". Ιστορική 
Χωρολογική-Πολεολογική-Κτιριολογική Μελέτη. Το Βιλαέτι των Ιωαννίνων Kατά το 19ο Aιώνα, Θεσσαλονίκη: 
Αφοί Κυριακίδη. 
65 Καρύδης Δ. Ν. και Kiel M. (2000), Αστυγραφία Μυτιλήνης, Χωρογραφία Λέσβου (15ος-19ος Αιώνας), 
Αθήνα: Ολκός· Σιφναίου Ε. (2000), «Από την Μουσουλµανική στην Χριστιανική Πόλη. Η Δυναµική των 
Μεταβολών της Πόλης της Μυτιλήνης στην Ύστερη Φάση της Τουρκοκρατίας, 1840-1912», στο Η Πόλη στους 
Νεότερους Χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις, 19ος και 20ος Αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισµού: 389-414· Σιφναίου Ε. (1996), Λέσβος: Οικονοµική και Κοινωνική Ιστορία, 1840-1912, 
Αθήνα: Τροχαλία. 
66 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
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παραλλαγής του και λειτουργίας της οθωµανικής Ξάνθης βάσει του µοντέλου της 
Σχολής του Σικάγου, δεν παρουσιάζουν σε καµία περίπτωση επιτυχία68.  

Στα τέλη του 19ου αιώνα, αναφέρεται και η εργασία του Ι. Μπακιρτζή για 
την οθωµανική Ξάνθη. Σε αυτήν µέσω της ανάλυσης του παραδείγµατος ενός 
ορθόδοξου υφασµατέµπορου επιτυγχάνει την ανασύσταση των δικτύων εµπορίας 
και δανεισµού, που είχε αναπτύξει η τοπική οικονοµία µε την πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας69. Ταυτόχρονα, καταγράφει τη σχέση της ορθόδοξης κοινότητας ή 
τουλάχιστον κάποιων µελών της µε έναν καθαρά µουσουλµανικό θεσµό, όπως το 
τοπικό ιεροδικείο. Τα οθωµανικά χειρόγραφα που χρησιµοποιήθηκαν είναι 
αποκαλυπτικά της οικονοµικής, εµπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, 
τοποθετώντας το κείµενο στην ιστοριογραφική παράδοση της µικροϊστορίας. Η 
ίδια η εργασία δεν παρουσιάζει γεωγραφικό ενδιαφέρον όσον αφορά την πόλη 
αλλά αντιθέτως συµβάλλει στην κατανόηση των γενικότερων δοµών του τοπικού 
και περιφερειακού χώρου κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο.    

Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί η ντόπια ιστοριογραφική παραγωγή όπως 
δηµοσιεύεται στα τοπικά περιοδικά (Θρακικά Χρονικά, Θρακική Επετηρίδα, 
Θρακικά, Περί Θράκης και το Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού 
Θησαυρού), σε εκδόσεις τοπικών πολιτιστικών σωµατείων και οργανώσεων ή και 
ανεξάρτητα από τους συγγραφείς τους70. Η σπουδαιότητά της έγκειται στην 
αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού ιδιωτικών συλλογών και, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, προσωπικών βιωµάτων που περιγράφονται από τους συγγραφείς.  

Όµως το περιεχόµενο της εν λόγω βιβλιογραφίας περιστρέφεται γύρω από 
συγκεκριµένα αλλά και εθνικά ακίνδυνα ζητήµατα, όπως, η ανάδειξη της 
ελληνικότητας της περιοχής, η σπουδαιότητα της ελληνορθόδοξης κοινότητας, η 
δράση των αλλοεθνών –κυρίως των εξαρχικών κατοίκων- ενάντια στην ελληνική 
εθνική ολοκλήρωση. Εξίσου δηµοφιλής είναι η ενασχόληση µε τη θετική στάση 
των µουσουλµάνων υπέρ της ελληνικής πολιτικής παρουσίας στη Θράκη και τα 
αποτελέσµατα που είχαν στην περιοχή και στις πόλεις η καλλιέργεια, επεξεργασία 
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και εµπορία καπνού.  
Επιπλέον το πλήθος των παραπάνω ζητηµάτων δεν καταφέρνει να 

αποµακρυνθεί από τις ιστοριοδιφικές προσεγγίσεις, αντλώντας τις ελάχιστες 
βιβλιογραφικές αναφορές από το χώρο της ελληνικής εθνικιστικής 
ιστοριογραφίας. Τέλος, αρκετά συχνά καταφεύγει σε µία κλειστή ανακύκλωση 
ιδεών, κειµένων και ερευνών που η ίδια η τοπική παραγωγή έχει δηµοσιεύσει. 

Με την παρουσίαση των µελετών που έχουν εκπονηθεί, σχηµατίστηκε ένα 
επισκοπικό προφίλ των πεπραγµένων εντός της θεµατικής της παρούσας 
πραγµατείας. Στην ουσία πρόκειται για µία προσέγγιση, που τοποθετείται µεταξύ 
της ιστορίας του οικισµένου χώρου και της ανθρωπογεωγραφίας. Η 
ανθρωπογεωγραφία κυριαρχείται µέχρι σήµερα από τον κλάδο των αρχιτεκτόνων 
µηχανικών, και ειδικότερα αυτών που ασχολούνται µε την ιστορική εξέλιξη και 
δοµή των οικισµών, των ιστορικών σε δεύτερο επίπεδο και των γεωγράφων σε ένα 
ακόµη πιο περιορισµένο τρίτο επίπεδο.  

Όπως εύστοχα διαπιστώνει και ο E. Δηµητριάδης, µέχρι και τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980 οι µελέτες της ιστορικής γεωγραφίας προέρχονται από τις 
ακαδηµαϊκές παραδόσεις της λαογραφίας, της αρχαιολογίας και ιστορίας, της 
αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας µε αρκετά αδύναµο το δοµικό κοµµάτι της 
µεθοδολογίας71. Η κατάσταση που περιγράφει ο Δηµητριάδης, επιβεβαιώνει τα 
προλεχθέντα, χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές -για τουλάχιστον 
µια ακόµη δεκαετία επί του θέµατος. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της επόµενης, µία νέα 
γενιά ελλήνων/ίδων ερευνητών/τριών παρουσίασε εργασίες που σχετίζονταν µε 
τον γεωγραφικό χώρο και τους µετασχηµατισµούς αυτού στο πέρασµα του 
χρόνου72. Αυτοί/ές, έχοντας εκπονήσει διδακτορικές διατριβές σε γαλλικά 
πανεπιστήµια, εξέφραζαν τις αρχές της γαλλικής ιστοριογραφικής και 
γεωγραφικής σχολής, όπως αυτή δοµήθηκε από τη σχολή Annales και τις επιρροές 
του γεωγράφου P. M. Vidal de la Blache και του κοινωνιολόγου E. Durkheim73. 
Στον ελληνικό ερευνητικό χώρο οι αρχές αυτές δε θεωρούνταν νέες, εφόσον είχαν 
προηγηθεί οι µελέτες µίας οµάδας γάλλων ανθρωπογεωγράφων στην Ελλάδα του 

                                                
71 Δηµητριάδης Ε. Π. (1985), "Μια Πρώτη Εκτίµηση της Μεταπολεµικής Ιστορικής Γεωγραφίας στην Ελλάδα 
µε Πλαίσιο την Αγγλοσαξονική Εξέλιξη του Κλάδου", Ανθρωπολογικά, 8: 5-21, σ. 10 & σ. 18. 
72 Ενδεικτικά: Lafazani D. (1994), "Appartance Culturelle et Diffèrenciation Sociale dans le Bassin du Bas-
Strymon: L` Intègration Nationale d`une Règion de la Macèdonie", Cahiers d`etudes sur la Mediterranee 
Orientale et la Monde Turco-Iranien, 17: 123-132· Πετµεζάς Σ. Δ. (1994), "Ιεράρχηση του Χώρου και 
Δυναµική της Αγροτικής Παραγωγής. Η Περίπτωση της Ζαγοράς του Πηλίου, 1800-1860." Ιστώρ, 5: 100-
150· Ανωγιάτης-Πέλε Δ. (1985), "Σχέσεις Δρόµου και Χωριών στην Βαλκανική Χερσόνησο τον 18ο Αιώνα", 
Ιστορικά, 2(4): 405-422. 
73 Claval P. (1984), "The Historical Dimension of French Geography", Journal of Historical Geography, 
10(3), σσ. 235-245.  
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1960-197074.   
Ουσιαστικά, η ενσωµάτωση των επιρροών των Annales, αναφορικά µε το 

ζήτηµα της διερεύνησης του οικισµένου χώρου, έγινε στην ελληνική αστική 
ιστοριογραφία µετά τις κοινωνικό-πολιτικές αλλαγές του 1974, µε την έλευση 
επιστηµόνων που µέχρι εκείνη την εποχή εργάζονταν στη Γαλλία75. Μέχρι τότε, η 
θεµατική της ιστορίας των αστικών σχηµατισµών ήταν αποκλειστικά αντικείµενο 
αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών προβληµατισµών της µεταπολεµικής 
ανοικοδόµησης της Ελλάδας, µε κυριότερο εκπρόσωπο τον Κ. Μπίρη76.  

Μόνο στις αρχές του 1970, ο G. Burgel (µέλος της οµάδας των γάλλων 
ανθρωπογεωγράφων), ξεπέρασε τα όρια της ελληνικής παραδοσιακής ερευνητικής 
προσέγγισης και προχώρησε στη γεωγραφική διερεύνηση του αστικού φαινοµένου 
για την πόλη των Αθηνών77. Είναι και η χρονική περίοδος κατά την οποία σε 
Γερµανία, Ιταλία και Ολλανδία παρατηρείται µία νέα διεπιστηµονική προσέγγιση 
στη διερεύνηση της ιστορίας των αστικών σχηµατισµών, που ήταν πραγµατικά 
ανεξάρτητη από τις επιρροές του παρελθόντος78. 

Εκτός αυτών υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών που ασχολείται µε 
ζητήµατα ιστορίας των αστικών οικιστικών συνόλων, όπως αποκαλύπτεται από τα 
συνέδρια που πραγµατοποίησαν η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (1984, 
1997) και η European Association of Urban Historians (2004)79. Από το 
περιεχόµενο αυτών, αποκαλύπτονται τάσεις, ιστοριογραφικές σχολές και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα της ελληνικής αστικής ιστοριογραφικής παραγωγής. 

                                                
74 Ενδεικτικά, Sivignon M. (1975), La Thessalie: Analyse Gèographique d' une Province Grecque, Lyon: 
Universitè de Lyon. Institut des Ètudes, Rhodaniennes· Kayser B., Pechoux P. Y. et Sivignon M. (1971), 
Exode Rural et Attraction Urbaine en Grece Materiaux pour une Etude Geographique des Mouvements de 
Population dans la Grece Contemporaine, Athenes: Centre National de Recherches Sociales· Kolodny E. Y. 
(1968), La Crete: Mutations et Evolution d' une Population Insulaire Grecque, Lyon: Revue de Geographie de 
Lyon· Kayser B. & Bombart J. P. (1964), Margariti: Village d' Epire, Athenes: Centre des Sciences Sociales 
d'Athenes.  
75 Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ., Κοτέα Μ. και Λεφαντζής Μ. (2005), «Η Ιστορία των Πόλεων στη Σύγχρονη 
Ελλάδα», στο Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. και Κοτέα Μ. (επιµ.), Ευρωπαϊκή Αστική Ιστοριογραφία: Τάσεις και 
Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος: 43-73, σσ. 48-49. 
76 Ενδεικτικά, Μπίρης Κ. (1966), Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν Αιώνα, Αθήνα: Μέλισσα. 
77 Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ., Κοτέα Μ. και Λεφαντζής Μ. (2005), «Η Ιστορία των Πόλεων στη Σύγχρονη 
Ελλάδα», στο Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. & Κοτέα Μ. (επιµ.), Ευρωπαϊκή Αστική Ιστοριογραφία: Τάσεις και 
Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος: 43-73, σσ. 45-46. Βλέπε, Burgel G. (1972), La Condition Industrielle 
a Athenes: Etude Socio-Geographique: Les Hommes et Leur Vie: Mobilite Geographique et Mobilite Sociale, 
Paris, Αθήνα: Centre National de la Recherche Scientifique-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Burgel G. 
(1970), L' Aspects de la Structure de l' Agglomeration Athenienne, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών. 
78 Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. και Κοτέα Μ. (2005), «Αστική Ιστορία: Μια Νέα Προσέγγιση του Αστικού 
Φαινοµένου», στο Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. και Κοτέα Μ. (επιµ.), Ευρωπαϊκή Αστική Ιστοριογραφία: Τάσεις 
και Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος: 17-40, σσ. 32-33. 
79 Μια επιλογή των εισηγήσεων που αφορούν τον ελληνικό χώρο εκδόθηκαν στο, Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ.  
(2005), Η Ελληνική Πόλη σε Ιστορική Προοπτική, Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος· Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού (2000), Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις (19ος-20ος 
Αιώνας), Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού και Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού (1985), 
Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού. 
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Επιπλέον, η εµπειρική έρευνα της ιστορίας συγκεκριµένων πόλεων µέσα από τη 
διαπραγµάτευση µίας ποικιλίας θεµάτων, διατηρήθηκε ως κυρίαρχη τάση της 
ελληνικής ιστοριογραφίας80. Με µία προσεκτική µατιά στα ζητήµατα µε τα οποία 
όλες οι εισηγήσεις ασχολούνται, δεν µπορεί να υποστηριχθεί µία α-χωρική πορεία 
της ιστορίας του ελλαδικού οικισµένου χώρου. Σίγουρα, όµως, ο γεωγραφικός 
χώρος και τόπος δε διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις αναλύσεις, χωρίς να 
λείπουν και οι εξαιρέσεις.  

Όσον αφορά την υπόλοιπη συγγραφική δραστηριότητα της θεµατικής που 
µας απασχολεί επικεντρώνεται στο έργο των αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων 
µηχανικών, όπως γίνεται αντιληπτό από τα συνέδρια που έχει οργανώσει το Τµήµα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1989, 
1995)81. Στο σύνολο των ανακοινώσεων σε αυτά παρατηρείται µία σαφής επιρροή 
από την αγγλοσαξονική σχολή της ιστορικής και πολιτισµικής γεωγραφίας στο 
σύνολο των έργων τους, η οποία κάποιες φορές αναζητά στήριγµα στα έργα των 
κλασικών γάλλων γεωγράφων82. Διαφοροποιηµένες εµφανίζονται οι τοποθετήσεις 
των ελλήνων ιστορικών και αλλοδαπών γεωγράφων που συµµετείχαν σε αυτά. 
Σηµειώνεται, επίσης, είναι η πρόσφατη (Σεπτέµβριος 2010) συνδιοργάνωση του 
2ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ιστορικής Γεωγραφίας µε το Τµήµα Γεωγραφίας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο οποίο παρουσιάστηκαν εργασίες µε θεµατικές από την 
αρχαιότητα µέχρι και σήµερα (η απουσία έκδοσης πρακτικών δεν επιτρέπει τον 
περαιτέρω σχολιασµό των ανακοινώσεων)83.   

Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις εκτός από τη χρήση διαφορετικών 
µεθοδολογικών εργαλείων και της επιστηµολογίας που εκφράζουν, επικεντρώνουν 

                                                
80 Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ., Κοτέα Μ. και Λεφαντζής Μ. (2005), «Η Ιστορία των Πόλεων στη Σύγχρονη 
Ελλάδα», στο Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. & Κοτέα Μ. (επιµ.), Ευρωπαϊκή Αστική Ιστοριογραφία: Τάσεις και 
Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος: 43-73, σσ. 55-56. Επίσης βλέπε, Aγριαντώνη & Χατζηιωάνου Μ. 
(1985), "Το Συµπόσιο για τη Νεοελληνική Πόλη (Σεπτ. 1984): Κοινοί Παρονοµαστές και Ιδιοτυπίες", Τα 
Ιστορικά, 3: 223-230. 
81 Λαγόπουλος Φ. Α. και Τσότσος Γ. (1998) (Eπιµ.) Ιστορική Γεωγραφία: Δρόµοι και Κόµβοι της Βαλκανικής. 
Από την Αρχαιότητα στην Ενιαία Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.· Dimitriades E. P. and Yerolympos A. (1989) 
(eds.), Proceedings of the Scopelos Symposium: Space and History, Urban, Architectual and Regional Space 
(Skopelos), Τhessaloniki: School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki· Δηµητριάδης Ε. Π.,  
82 Στις βιβλιογραφικές παραποµπές τους χρησιµοποιούνται συστηµατικά τα παρακάτω: Norton W. (1984), 
Historical Analysis in Geography, London: Longman· Baker A. R. H.  and Gregory D. (1984) Explorations in 
Historical Geography: Interpretative Essays, Cambridge: Cambridge University Press· Carter H. (1983), An 
Introduction to Urban Historical Geography, London: Edward Arnold· Gregory D. (1978), Ideology, Science 
and Human Geography, London: Hutchinson· Carter F. W. (1977), «Urban Development in the Western 
Balkans 1200-1800», in Carter F. W. (ed.), An Historical Geography of the Balkans, London, Academic Press: 
147-194· Tuan Y. F. (1977), Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis: University of 
Minnesota· Sauer C. (1941), "Forward to Historical Geography", Annals of the Association of American 
Geographers, 31: 1-24· Sauer C. (1925), The Morthology of Landscape, Los Angeles: University of California 
Press. Ως κλασσικά έργα της γαλλικής σχολής αναφέρονται τα Vidal de La Blache P. (1922), Principes de 
Gèographie Humaine, Paris: A. Colin· Reclus E. (1876), Nouvelle Geographie Universelle, Paris: Libraire 
Hachette. 
83 Βλέπε, 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ιστορικής Γεωγραφίας µε τίτλο Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της 
Ανατολικής Μεσογείου, http://www.aegean.gr/geography/hist-geography-symposium/ (20-09-2010, 13:46). 
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το ενδιαφέρον τους, η πρώτη στον αστικό και περιαστικό χώρο και η δεύτερη στον 
αγροτικό. Ωστόσο, ενώ εύκολα θα µπορούσαµε να εικάσουµε ότι η εν λόγω 
παραγωγή καλύπτει ερευνητικά το σύνολο του γεωγραφικού χώρου, εν τούτοις 
µόνον η προσέγγιση των γαλλοµαθών ιστορικών συνδέεται µε κοινωνιολογικές 
και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Στην προσέγγιση των µηχανικών η χρήση 
γενικών θεωρητικών κειµένων διαδραµατίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο. Εξαίρεση 
οπωσδήποτε αποτελούν οι εργασίες του Φ. Λαγόπουλου, οι οποίες περιλαµβάνουν 
αρκετά στοιχεία των κοινωνικών επιστηµών, της φιλοσοφίας και της 
σηµειολογίας84.  

Αξιοσηµείωτη είναι η έκδοση ενός συλλογικού τόµου, υπό την επιµέλεια 
του Π. Δουκέλλη, για την ιστορική γεωγραφία του ελληνικού τοπίου και τις 
προσλήψεις αυτού σε διάφορες ιστορικές περιόδους85. Αυτές συντάχθηκαν από 
γεωγράφους αλλά και από ιστορικούς διαφορετικών περιόδων, ενσωµατώνοντας 
σε µεταβαλλόµενο βαθµό αµιγώς θεωρητικές γεωγραφικές αναλύσεις και 
ιστοριογραφικές προσεγγίσεις.  

Τα τελευταία χρόνια το ρεύµα των γαλλοµαθών ιστορικών διευρύνεται και 
καταγράφεται µία στροφή προς τη µελέτη των αστικών σχηµατισµών. Στην πόλη 
βρίσκουν το καλύτερο πεδίο εφαρµογής της διεπιστηµονικής προσέγγισης των 
Annales, µίας και ο αστικός χώρος περικλείει όλα τα επίπεδα της ιστορικής 
πραγµατικότητας:  οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό86. 

Συµπερασµατικά η παρούσα µελέτη, στην προσπάθειά της να 
επιχειρηµατολογήσει για τη διαλεκτική µεταξύ φυσικού, δοµηµένου 
περιβάλλοντος και δραστηριότητας των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων της 
ελληνικής Θράκης, µέσα στο χρονολογικό πλαίσιο όπου αυτές αναπτύχθηκαν, 
αναγκάζεται να µην ισορροπήσει ανάµεσα στις δύο προσεγγίσεις που 
αναφέρθηκαν. Για την ακρίβεια, ταυτίζεται περισσότερο µε την προσέγγιση των 
ιστορικών και γεωγράφων και λιγότερο µε αυτήν των µηχανικών, εφόσον επιθυµεί 
να ενταχθεί στο αντικείµενο της ιστορικής γεωγραφίας θεωρητικά και 
µεθοδολογικά παρά σε αυτό της ιστορικής πολεοδοµίας των ελληνικών οικιστικών 

                                                
84 Ενδεικτικά, Λαγόπουλος Φ. Α. (1999). "Πολιτισµική Γεωγραφία και Μεταµοντέρνα Γεωγραφία", Πρακτικά 
1ης Επιστηµονικής Ηµερίδας Συλλόγου Φοιτητών Τµήµατος Γεωγραφίας: Διαστάσεις της Σύγχρονης 
Γεωγραφίας: Σπουδές & Επαγγελµατικές Προοπτικές, Διεπιστηµονικότητα & Εφαρµογές, Μυτιλήνη: Σύλλογος 
Φοιτητών Τµήµατος Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 61-77· Lagopoulos A. P. (1998), «Subjectivist 
Historical Geography and Semiotics: the Case of Constantinople», στο Δηµητριάδης Ε. Π., Λαγόπουλος Φ. Α. 
και Τσότσος Γ. (επιµ.), Ιστορική Γεωγραφία: Δρόµοι και Κόµβοι της Βαλκανικής. Από την Αρχαιότητα στην 
Ενιαία Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. 23-32· Lagopoulos A. P. and Boklund-Lagopoulou K. (1992), Meaning 
and Geography. The Social Conception of the Region in Norhtern Greece, Berlin-New York. 
85 Δουκέλλης Π., (επιµ). (2005), Το Ελληνικό Τοπίο: Μελέτες Ιστορικής Γεωγραφίας και Πρόσληψης του 
Τόπου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 
86 Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. και Κοτέα Μ. (2005), «Αστική Ιστορία: Μια Νέα Προσέγγιση του Αστικού 
Φαινοµένου», στο Σαπουνάκη-Δρακάκη Λ. και Κοτέα Μ. (επιµ.), Ευρωπαϊκή Αστική Ιστοριογραφία: Τάσεις 
και Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος: 17-40, σ. 31. 
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σχηµατισµών και των συνδέσεων τους µε την περιβάλλουσα ενδοχώρα. 
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Μέρος Α. Η Θράκη πριν από την Ενσωµάτωσή της στην Ελληνική 
Επικράτεια 
 
1) Η Γκιουµουλτζίνα (Κοµοτηνή) και η Ισκετσέ (Ξάνθη) της οθωµανικής 
περιόδου: Γεωγραφία και Ιστορία 
 
1.i) Η φυσική γεωγραφία της Γκιουµουλτζίνας (Κοµοτηνής) και της Ισκετσέ 
(Ξάνθης): ο περίγυρος των οικισµών 
 

Η περιοχή της σηµερινής ελληνικής Θράκης, µε έκταση 8.578 τετρ. 
χιλιόµετρα87 οριοθετείται από τον ποταµό Νέστο ή Μεστά Καρά-Σού (Mesta 
Kara-Su) και το Παγγαίο όρος στα δυτικά, τον ποταµό Έβρο ή Μαρίτσα (Maritsa) 
στα ανατολικά, την οροσειρά της Ροδόπης ή Ντοσπάτ Γιαγλασί (Dospat Yaylası) 
στα βόρεια και το Αιγαίο Πέλαγος ή Εγκέ Ντενιζί (Ege Denizi) στα νότια (το 
τελευταίο συχνά αναφέρεται και ως Θρακικό Πέλαγο). Τα παραπάνω γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά θεωρούνται ως χερσαία σύνορα µεταξύ των σηµερινών 
βαλκανικών κρατών. Για την ίδια γεωγραφική περιοχή, ο Κ. Οικονόµου (1819) 
αναφέρει: «…ήγεν είς Θράκην δυτικήν, την µεταξύ του Παγγαίου όρους και του 
όρους Ροδόπης, ο καλείται Δοσπάτ Γιαϊλάς. Εις Θράκην νότιον, την προς το Αιγαίο 
Πέλαγος…»88.  

Στη θεώρηση των τελών του 19ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται από το 
Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, η Θράκη περιελάµβανε: την περιοχή που 
οριζόταν στα βόρεια από τον Εύξεινο Πόντο και τον θρακικό Βόσπορο, στα νότια 
από την Προποντίδα, τον Ελλήσποντο και το Θρακικό Πέλαγος, στα δυτικά από 
τον ποταµό Στρυµώνα και προς τα βόρεια από τον Δούναβη89.   
 Η Ροδόπη αποτελεί µέρος της ευρύτερης οροσειράς του Αίµου ή Μπαλκάν 
(Balkan) και ειδικότερα µέρος του Μικρού Αίµου ή Κιουτσούκ Μπαλκάν (Küçük 
Balkan) µε κατεύθυνση ανατολικά, προς το Αιγαίο Πέλαγος, καταλήγοντας στο 
ακρωτήριο της Μάκρης90. Η Ροδόπη αποτελεί τον κύριο ορεινό όγκο της περιοχής, 

                                                
87 Σταµατελάτος Μ. & Βάµβα-Σταµατελάτου Φ. (2001), Επίτοµο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα: 
Ερµής, σ. 260. 
88 Οικονόµου Κ. (1819), Εγχειρίδιον περί της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως ή Περιγραφής Αυτής, Εν Βιέννη της 
Αουστρίας: Παρά τω Τυπογραφείο Δηµητρίω Δαβιδοβίκη, σ. 11. 
89 Βουτυράς Σ. I., Βρετός Ι. A. & Βαφειάδης Γ. (1871), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον 
Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους 
και τας Παραδόσεις. Πάντων των Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Δεύτερος. Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ι. Α. Βρετού, λήµµα Θράκη, σσ.1369-1370. 
90 Maunsell F. R. (1906), "The Rhodope Balkans", The Geographical Journal, 28(1), σσ. 7-10· Σκορέλη Β. 
Γ. (1877), Θρακικαί Μελέτα, Εν Λειψία: Τύποις Ουάλτερ Βιγάντου, σ. 22· Πολυζωϊδου Α. (1859), Τα 
Γεωγραφικά κατά το Ενεστώς και το Παρελθόν. Συγκριτικώς, Ωσεπιτοπολύ και εν Συναφεία µετά της Ιστορίας 
των Εθνών Συνταχθέντα προς Χρήσιν της Μαθητευοµένης Ελληνικής Νεολαίας και Παντός Φιλοµαθούς. Τόµος 
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που καταλαµβάνει τις βόρειες εκτάσεις των σηµερινών νοµών Ξάνθης και 
Ροδόπης και το βορειοδυτικό κοµµάτι του σηµερινού νοµού Έβρου (στην ορεινή 
µάζα της Ροδόπης ανήκουν όλες οι περιοχές ανατολικά του Στρυµώνα, το νησί της 
Θάσου και ένα τµήµα της σηµερινής νότιας Βουλγαρίας)91. Ορεινοί όγκοι 
µικρότερης έκτασης εµφανίζονται και σε άλλα σηµεία, όπως στα δυτικά, στη 
λεκάνη απορροής του Νέστου και στα νοτιοανατολικά, µε το όρος Ίσµαρος ή 
Φρεγά Μπουνάρ (Freğa Bunar).  

Από τον Νέστο µέχρι και τον Ίσµαρο, εκτείνονται οι πεδινές εκτάσεις της 
Κοµοτηνής ή Γκιουµουλτζίνας (Gümülcine) και της Ξάνθης ή Ισκετσέ (İskeçe). 
Προς τα ανατολικά, µια σειρά χαµηλών λόφων και κατάφυτων υψωµάτων 
εκτείνεται µέχρι τον ποταµό Έβρο. Από εκεί και πέρα βόρεια και κατά µήκος του 
ποταµού υπάρχουν εύφορες πεδινές εκτάσεις, οι οποίες µετά το Διδυµότειχο ή 
Ντιµετόκα (Dimetoka) δηµιουργούν µια ευρεία πεδιάδα µέχρι την Αδριανούπολη 
ή Έντιρνε (Edirne)92.  

Στα νότια η ακτογραµµή αποτελεί τη φυσική κατάληξη της 
δυτικοθρακιώτικης πεδιάδας προς τη θάλασσα. Σχηµατίζει ήπιες παραλίες, 
κολπίσκους και προστατευµένους όρµους (δυτικά παράλια), µε σηµαντικότερα 
λιµάνια αυτά του Πόρτο-Λάγος ή Κάρααγατς (Karaağaç), της Μπουµπαγίας 
(εγκαταλελειµµένο λιµάνι κοντά στο Φανάρι ή Φενέρ (Fener)), της Μαρωνίας, της 
Μάκρης και της Αλεξανδρούπολης ή Ντεντέ-Αγάτς (Dedeagaç)93. 

Η σηµερινή ελληνική Θράκη είναι κατά κύριο λόγο µια πεδινή έκταση 
χαµηλής βλάστησης, µε εξαίρεση τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, που διατρέχετε 
από ορµητικούς χείµαρρους, ρυάκια και ποταµούς94. Το εκτεταµένο υδρογραφικό 
δίκτυο καταλήγει στις ακτές του Αιγαίου, στη λιµνοθάλασσα της Βιστωνίδας 
(σηµερινό Πόρτο-Λάγος) ή Μπουρού Γκιολού (Boru Gölü), στη λίµνη Μητρικού 
(Ισµαρίδα) ή Ανά Γκιολού (Ana Gölü) και σε ένα µικρό µέρος του µέσω των 
παραποτάµων, στους ποταµούς Νέστο και Έβρο. Ο τελευταίος, και αφού 
συµπληρωθεί από τη ροή των παραποτάµων του όπως ο Άρδας (Arda) και ο 
Τούντζας (Tunca)95 στην περιοχή της Αδριανούπολης, εκβάλλει στο Αιγαίο 

                                                                                                                                  
Δεύτερος: Περιέχων Τα Ευρωπαϊκά, Αµερικανικά και Αυστραλιακά, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της 
Αυγής, σ. 29. 
91 Μουντράκης Δ. Μ. (1985), Γεωλογία της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 27. 
92 Κυριακίδου Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν 
Ωφελίµων Βιβλίων, στο http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/stilpon19/index.htm, (28-11-2006, 13:35)· 
Μητσόπουλος Κ. Μ. (1897), Γεωγραφία Φυσική και Πολιτική: Εγκεκριµένη υπό του Υπουργείου των 
Εκκλησιαστικών και της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, προς Χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Εν Αθήναις: Παρά 
τω Εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, σ. 61. 
93 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
94 Maunsell F. R. (1906), "The Rhodope Balkans", The Geographical Journal 28(1), σσ. 8-10. 
95 Σκορέλη Β. Γ. (1877), Θρακικαί Μελέτα, Εν Λειψία: Τύποις Ουάλτερ Βιγάντου, σ. 30. 
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σχηµατίζοντας δέλτα πολλών τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µια µικρή λίµνη, τη 
Στεντωρίδα96. 
 Ο σηµερινός Νοµός Ροδόπης, µεγαλύτερος σε έκταση από τον καζά της 
Γκιουµουλτζίνας, έχει συνολική έκταση 2.543 τετρ. χιλιόµετρα, µε τις πεδινές 
εκτάσεις (0-200 µ.) να καλύπτουν 966.000 στρ., τις ηµιορεινές (200-1.500 µ.) 
814.000 στρ. και τις ορεινές περιοχές του 763.000 στρ. (1.500 µ. και άνω)97. 
Αναλυτικότερα, οι ορεινές εκτάσεις του, εκτός από την περιοχή της Ροδόπης µέχρι 
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, περιλαµβάνουν και το όρος Ίσµαρος στα 
νοτιοανατολικά του, βόρεια της Μαρωνίας. Το υπόλοιπο είναι καθαρά πεδινές 
περιοχές χαµηλού υψοµέτρου οι οποίες αποτελούν την πεδιάδα της 
Γκιουµουλτζίνας, σε µια έκταση που φτάνει τα 510 τετραγωνικά χιλιόµετρα98 
(βλέπε Χάρτη 1).  
 Η περιοχή της πόλης της Γκιουµουλτζίνας βρίσκεται σχεδόν στο 
γεωγραφικό κέντρο µιας εύφορης πεδιάδας µε υψόµετρο να κυµαίνεται από 33 µ. 
µέχρι 56 µ. στους βόρειους µαχαλάδες της πόλης. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, το 
µικρό ποτάµι µε το όνοµα Μπουκλουτζάς ή Μπουκλουτζά Ντερέ (Bokluca Dere) 
ή αλλιώς Σικαρλή Τσάι (Şikârlı Çayı), παραπόταµος του Γιαρντιµλή Μπουγιούκ 
Ντερέ (Yardımlı Büyük Dere) διέσχιζε την πόλη από τα βόρεια προς τα 
νοτιοδυτικά. Νοτιότερα, ο Μπουκλουτζάς συµπληρώνεται από τη ροή του 
χειµάρρου Καβακλί Ντερέ (Kavaklı Dere), που καταλήγει στη θάλασσα. Στα 
δυτικά του, στην περιοχή που οριοθετούσαν τα τοπωνύµια Μικχαλιτεσί 
(Mikhalitesi), Σοούκ Σου (Soğuk Su) και Τρις Γεφυρλάρ (Tris Yefirlar), ρέει ο 
χείµαρρος Ντελί Ιµπραχήµ Ντερέ (Deli İbrahim Dere) ή Τρελοχείµαρρος, που 
καταλήγει στη λίµνη του Μητρικού.  
 Από τους πρόποδες της Ροδόπης πηγάζει και ο Βοσβάζης ή Πος-Πος Ντερέ 
(Poş-Poş Dere), ο οποίος συµπληρώνεται από δύο χειµάρρους –τον  Ακµαρ 
(Akmar) και τον Κάραγατς (Karaağaç)- διασχίζει τα ανατολικά όρια της πόλης και 
εκρέει στη Βιστωνίδα. Εκεί υπήρχαν το οµώνυµο δασάκι του Πος-Πος και ένας 
µπεκτασικός τεκές µε το νεκροταφείο και επιτύµβιες στήλες των τοπικών 

                                                
96 Μητσόπουλος Κ. Μ. (1897), Γεωγραφία Φυσική και Πολιτική: Εγκεκριµένη υπό του Υπουργείου των 
Εκκλησιαστικών και της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, προς Χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Εν Αθήναις: Παρά 
τω Εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, σ. 62. 
97 Λιάπης A. (1996), Η Κοµοτηνή και η Περιφέρεια της: Ιστορική, Περιηγητική και Αρχαιολογική Σκιαγραφία, 
Κοµοτηνή: Μορφωτικός Όµιλος Κοµοτηνής, σ. 11. 
98 Οι ηµιορεινές και ορεινές περιοχές καταλαµβάνουν από τους πρόποδες των παραπάνω ορεινών 
σχηµατισµών και γεωγραφικά οριοθετούνται βόρεια της περιοχής που ορίζει η νοητή γραµµή η οποία ενώνει 
τα σηµερινά χωριά Αµαξάδες  ή Arabacıköy, Ίασµος ή Yassıköy, Μίσχος ή Çepeli, Σύµβολα ή Semetli, 
Τυχερό Bidikli, Γρατινή ή Ircan Hisar, Άνω Δροσίνη Üntüren, Νεύρα ή Sınırdere, Δαρµένη ή Değirmendere, 
Πλαγιά ή Payamlar και Ήπειο ή Isıklar. Σταµατελάτος Μ. & Βάµβα-Σταµατελάτου Φ. (2001), Επίτοµο 
Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα: Ερµής, σ. 364· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), 
Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 3. 
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επαρχιακών αρχόντων ή αγιάν (ayan)99. Οι εκτάσεις εκατέρωθεν των ποταµών και 
των χειµάρρων καλύπτονταν µέχρι και το Μεσοπόλεµο από αρκετά πυκνή 
βλάστηση και ιδιαίτερα οι παράπλευρες περιοχές του Μπουκλουτζά100. Στην ίδια 
περιοχή η έντονη παρουσία υδάτων και η χαµηλή κλίση του εδάφους 
δηµιουργούσαν εκτεταµένες ελώδεις εκτάσεις από το βορειοδυτικά µέχρι και τα 
νοτιοανατολικά της περιφέρειας της. Κατά τη δεκαετία του 1950 δέχτηκε ριζικές 
γεωτεχνικές επεµβάσεις και τελικά αποξηράνθηκε101.  

 

                                                
99 Ζεγκίνης Ε. (1998), Ο Μπεκτασισµός στην Δ. Θράκη, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίµου, σσ. 208-209· Kiel M. (1982), «Gϋmϋldjine», in Bosworth C. E., van Donzel E.et al. (eds.), The 
Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, Brill E. J., Supplement, Fascicules 5-6 (Djawhar-Al-Iraki): 
329-331.  
100 Κολλιόπουλος Α. Π. (1939), Στρατιωτική Γεωγραφία Βαλκανικής, Μ. Ασίας και Μεσογείου, Εν Αθήναις: 
Τύποις Ν. Τιλπερόγλου, σ. 295. 
101 Ειδικότερα, πρόκειται για το έλος Τζεδάκη (ΝΑ, έκταση περίπου 35στρ.), τα έλη Κολακόγλου (ΝΔ, 
έκταση περίπου 70στρ.), το έλος Πος-Πος (ΒΔ, έκταση περίπου 600στρ.) και το έλος παρά το µετέπειτα 
Δασαρχείο (έκταση περίπου 15στρ.). Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην 
Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σσ. 21-22· Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-
1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: "Πυρσός", σσ. 143-144.  
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Στις βορειοανατολικές και ανατολικές περιοχές, τα ρέοντα ύδατα 
επέτρεπαν τη λειτουργία πλήθους νερόµυλων, που κάλυπταν όχι µόνο τις ανάγκες 
της πόλης αλλά και των γύρω χωριών. Περιµετρικά του οικισµού, οι εύφορες 
εκτάσεις, η έντονη παρουσία υδάτων και η χαµηλή βλάστηση δηµιουργούσαν 
κατάλληλες συνθήκες βόσκησης και καλλιέργειας κηπευτικών, αµπελιών, συκιών, 
για τις ανάγκες των κατοίκων του102. Η διάβαση µε τα πόδια αυτών εκτάσεων 
διαρκούσε έως και τρεις ώρες από τις παρυφές της πόλης103. Τέλος το τρίγωνο 
ανάµεσα στην Γκιουµουλτζίνα, τη Βιστωνίδα και τη λίµνη του Μητρικού 
οριοθετούσε την περιοχή των µεγάλων τσιφλικιών.   
 Ο σηµερινός νοµός Ξάνθης, µεγαλύτερος σε έκταση από τον καζά της 
Γενιτζέ Καρασού (Yenice Karasu) ή της σηµερινής Γενισέας, µε έκταση 1.793 
τετρ. χιλιόµετρα, αποτελεί το σύγχρονο σύνορο των περιφερειών Θράκης και 
Μακεδονίας, όπως ορίζεται στα δυτικά από τον Νέστο104. Η µεγαλύτερη επιφάνεια 
του καλύπτεται από ηµιορεινές και ορεινές εκτάσεις (200 µέτρα και άνω). Η 
περιοχή νότια είναι ο κάµπος και οι γιακάδες (πρόποδες) της Ξάνθης, µε µέγιστο 
µήκος περίπου 44 χλµ. και πλάτος περίπου 24 χλµ. Η συνολική έκταση της 
πεδιάδας της Ξάνθης ανέρχεται σε 430 τετραγωνικά χιλιόµετρα105. 
 Ο οικισµός της Ξάνθης βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της εύφορης 
πεδιάδας σφηνωµένος ουσιαστικά στους νοτιοδυτικούς πρόποδες της Ροδόπης. Ο 
πρωταρχικός πυρήνας του οικισµού ήταν χωροθετηµένος σε µια σχετικά επικλινή 
περιοχή µε την υψοµετρική διαφορά από 87 µέτρα έως και 62 µέτρα στην 
κατωφέρεια του υψώµατος Τσαλ Τεπέ (Çal Tepe) και την ψηλότερη κορυφή της 
απόληξης της Ροδόπης στα 1.192 µέτρα106. Περιµετρικά του οικισµού τα τρία 
πατριαρχικά µοναστήρια -της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας ή Παναγίας 
Σαµµακωβιανής (βορειοανατολικά), της Παναγίας της Καλαµούς (στα βόρεια) και 
των Παµµεγίστων Ταξιαρχών (στα βορειοδυτικά)- λειτουργούν ως το νοητό όριο 
                                                
102 Κολλιόπουλος Α. Π. (1939), Στρατιωτική Γεωγραφία Βαλκανικής, Μ. Ασίας και Μεσογείου, Εν Αθήναις: 
Τύποις Ν. Τιλπερόγλου, σ. 295· Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, 
Περιηγητήν του XVII Αιώνος", Θρακικά, 5: 22-36, σσ. 24-26. 
103 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 30-31. 
104 Σταµατελάτος Μ. & Βάµβα-Σταµατελάτου Φ. (2001), Επίτοµο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα: 
Ερµής, σ. 552. 
105 Η ζώνη που γεωγραφικά διαχωρίζει τις ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις από τις πεδινές εκτάσεις του νοµού 
–από τα δυτικά και τον Νέστο µέχρι και το χείµαρρο Κουρού-Τσάι (Kuru-Çay) του Γιασή-Κιόι που καταλήγει 
στη Βιστωνίδα- ορίζεται από τους οικισµούς των Τοξοτών ή Οκτσιλάρ (Okçilar), Τύµπανο ή Νταουτλή 
(Davutli), Μικρό Εύµοιρο ή Eµεολή-Τεκεσίζ (Emeoli Tekkesiz), Μορσίνη ή Μπουγιούκ-Μουρσάλ (Buyuk 
Mursal), Ξάνθη, Κιµµέρια ή Κουγιούτ-Κιόι (Kuyut-Köy), Λευκόπετρα ή Σακάρ-Καγιά (Sakar-Kaya), Σέλερο 
ή Γκιοκή-Τσελέρ (Gioki-Çeler), Βελοχώρι ή Ουκ-Κιόι (Ük-Köy), Σήµαντρα ή Καρατσιανλάρ (Karaçıanlar) 
και Σούνιο ή Σουνιτσή-Κιόι (Suniçi-Köy). Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική 
Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 3. 
106 Βουτυράς Σ. I. (1888), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Έκτος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Ροδόπη, σσ. 193-194. 
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της οικιστικής επέκτασης. 
Αντιδιαµετρικά αυτών και µέχρι τη θάλασσα, απλώνεται µια πεδιάδα που 

στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ανακόπτεται από τη Βιστωνίδα και τους 
λόφους της περιοχής Μπαϊρ Κουλού (Bayır Kulu) της Μπουλούστρας (Bulustra) ή 
Αβδήρων και στα δυτικά από τους λόφους που σχηµατίζονται στην Παρανέστια 
περιοχή ή Σου Γιαλεσί (Su Yalesi). Η εν λόγω πεδιάδα διασχίζεται από τον 
χείµαρρο της Ξάνθης, τον Κόσινθο ή Ισκετσέ Ντερέ (İskeçe Dere), που πηγάζει 
από µια εκτεταµένη λεκάνη απορροής (επιφάνειας 244,5 τ.χλµ.) και διασχίζει το 
ανατολικό της άκρο. Ο οµώνυµος χείµαρρος παρουσιάζει µια σταθερή κοίτη µέχρι 
το χωριό Φελώνη ή Μοναφακλή (Monafaklı), και έπειτα ακολουθεί δύο 
κατευθύνσεις, προς τα νοτιοδυτικά και προς τα νοτιοανατολικά (οι αλλαγές της 
ροής του αποτυπώνονται στο τοπίο της περιοχής)107. Το χαµηλό και ήπιο 
υψόµετρο των πεδινών εκτάσεων και η παρουσία του εκτεταµένου υδρογραφικού 
δικτύου επηρέαζαν την τοπική γεωµορφολογία. Με αποτέλεσµα τη συχνή 
δηµιουργία ελωδών εκτάσεων108. 

Το κλίµα της περιοχής που µελετάται, εµφανίζει στοιχεία του ηπειρωτικού 
κλίµατος και συγκεκριµένα µπορεί να χαρακτηριστεί συνδυασµός µεσογειακού 
και µεσευρωπαϊκού (ψυχρότεροι χειµώνες και σχετικά εντονότερες θερινές βροχές 
την 1η µέρα)109. Πραγµατικά, παρατηρούνται η απουσία της ελιάς από τις πεδινές 
εκτάσεις και η διαδοχή της από µια άλλη χλωρίδα, οργανισµών που ευδοκιµούν σε 
βορειότερες περιοχές.  

Οι βροχοπτώσεις εµφανίζουν κανονική κατανοµή, µε το ελάχιστο κατά 
τους θερινούς µήνες και το µέγιστο ύψος βροχόπτωσης κατά τους χειµερινούς 
(βλέπε Χάρτη 4). Τα ετήσια επίπεδα βροχής δεν είναι υψηλά, αλλά έχουν 
µεγαλύτερη διάρκεια110. Η ύπαρξη καταιγίδων δεν είναι συχνό φαινόµενο. Σε 

                                                
107 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ. 29, σ. 37. 
108 Οι µοναδικές εξ αυτών –εκτός από το έλος Σαρή Γκιόλ- εντοπίζονταν στα ανατολικά του χωριού Πηγάδια, 
στην περιοχή Βάλτα τού Κοζλάρ Τσιφλίκ (Kozlar Çiftlik), µε το έλος Κοζλάρ ή Τιρπάν Γκιολ (Tirpan Göl). 
Επίσης, τέτοιες υπήρχαν σε πεδινές εκτάσεις όπως το χωριό Άκαρπο ή Κουρού Κιόι (Kuru Köy) και το χωριό 
Γκιζέλα µε το οµώνυµο έλος Γκιζέλας ή Ταρτάρ Τσαϊρ (Tatar Çayır) και το έλος Σουλούπ Βαλτασί (Sulup 
Baltası). Να σηµειωθεί ότι εκτός των ελών -πλησίον της Ξάνθης- στις περιοχές Βαρκά και Βαρκά Ζυγού 
(περίπου 2στρ.) η ροή του Κόσινθου και των άλλων µικρότερων χειµάρρων δηµιουργούσε ελώδεις εκτάσεις 
κατά τους θερινούς µήνες (Ν και ΝΔ όρια του οικισµού) πλησίον του οικισµού. Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. 
(1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: "Πυρσός", σ. 162· 
Κολλιόπουλος Α. Π. (1939), Στρατιωτική Γεωγραφία Βαλκανικής, Μ. Ασίας και Μεσογείου, Εν Αθήναις: 
Τύποις Ν. Τιλπερόγλου, σσ. 295-296. 
109 Janin R. (1920), La Thrace: Ètude Historique et Géographique, Cadi-Keuy, Constantinople: Rédaction des 
"Echos d'Orient", σ. 7· Μητσόπουλος Κ. Μ. (1897), Γεωγραφία Φυσική και Πολιτική: Εγκεκριµένη υπό του 
Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, προς Χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Εν 
Αθήναις: Παρά τω Εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, σ. 62. 
110 Οι ηµιορεινές και ορεινές περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης µέχρι και τη δυτική όχθη του Έβρου 
ποταµού, αποτελούν µια ενιαία ζώνη υψηλής µέσης ετήσιας βροχόπτωσης (600-1.000 χιλ.), εν αντιθέσει µε τη 
χαµηλότερη µέση ετήσια βροχόπτωση των πεδινών εκτάσεων και του βόρειου τµήµατος του σηµερινού νοµού 
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περιόδους εκτεταµένης βροχόπτωσης, οι πεδινές εκτάσεις πληµµυρίζουν, 
προκαλώντας καταστροφές σε καλλιεργούµενες εκτάσεις και στους 
παρακείµενους οικισµούς. Τέτοιες ήταν οι πληµµύρες στην πεδιάδα της Ξάνθης 
που εκδηλώθηκαν κατά τα έτη 1923, 1928 και 1934111.  

 

 
 
Η χιονόπτωση είναι ένα χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών κατά τους 

χειµερινούς µήνες, ενώ στα πεδινά περιορίζεται σε µία-δύο µέρες τον χρόνο και 
κυρίως µε τη µορφή χιονόνερου. Γενικά η χιονόπτωση είναι ένα αρκετά συχνό 
φαινόµενο στη Θράκη και άµεσα συνδεδεµένο µε την πορεία των ανέµων κατά τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο112.   

                                                                                                                                  
Έβρου (400-600 χιλ.). Μαριολόπουλος Η. Γ., Καραπιπέρης Λ. Ν. (1955), Αι βροχοπτώσεις εν Ελλάδι, Εν 
Αθήναις· Μαριολόπουλος Η. Γ. (1938), Το Κλίµα της Ελλάδος. Εν Αθήναις, σ. 49, σσ. 335-336. 
111 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ. 34. 
112 Μαριολόπουλος Η. Γ. (1938), Το Κλίµα της Ελλάδος. Εν Αθήναις, σ. 47. 
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Όσον αφορά τους ανέµους η οροσειρά της Ροδόπης λειτουργεί ως 
ανεµοθραύστης. Ανακόπτει κάπως τους βόρειους ανέµους, δίνοντας όµως δίοδο 
στους βορειοανατολικούς και βορειοδυτικούς ανέµους που κατά τους χειµερινούς 
µήνες (Δεκέµβριο-Φεβρουάριο) δηµιουργούν παγετούς. Κατά τους τελευταίους ο 
συνδυασµός του σχετικά υγρού περιβάλλοντος –λόγω της παρουσίας των 
χειµάρρων και µεγάλων ποταµών, ιδίως του Έβρου- δηµιουργεί αρκετά συχνά 
πυκνή οµίχλη.  

Οι απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας το χειµώνα οφείλονται στις 
αιφνίδιες εναλλαγές των νότιων και βόρειων ψυχρών ανέµων, αποβαίνουν 
επιζήµιες για τη ζωή των κατοίκων, των ζώων και των καλλιεργειών. Επίσης οι 
θερινές νύχτες είναι ψυχρές, δηµιουργώντας προβλήµατα στην υγεία των µη 
εγκλιµατισµένων ζώων και των καλλιεργειών, ιδαίτερα όταν τις διαδέχονται 
ηµέρες µε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες113. Ειδικότερα στις περιοχές της Θράκης, 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, παρατηρείται ένα ετήσιο θερµοµετρικό εύρος 
που συχνά ξεπερνά συχνά τους 20οC114. 

Το κλίµα καθώς και η γεωµορφολογία της περιοχής διαµορφώνουν τη 
βλάστηση της Θράκης (βλέπε Χάρτη 5). Βάσει αυτών και σύµφωνα µε τον χάρτη 
βλάστησης του Μαυροµµάτη, καταγράφονται οι παρακάτω ζώνες βλάστησης στην 
ελληνική Θράκη: α) η ευµεσοµεγειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis), η οποία 
καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την παραλιακή ζώνη των νοµών Ροδόπης και Έβρου 
έως το Δέλτα του Έβρου, β) η παραλιακή ζώνη του νοµού Ξάνθης και ένα µικρό 
µέρος των παραλίων του νοµού Ροδόπης, η οποία καλύπτεται από την 
υποµεσογειακή διάπλαση (Ostryo-Carpinion), γ) οι διαπλάσεις θερµόφυλλων 
υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών (Quercion confertae) που καλύπτουν σχεδόν 
ολόκληρο το νοµού Έβρου εκτός της περιοχής του δέλτα του Έβρου καθώς και τις 
ηµιορεινές περιοχές των άλλων δύο νοµών, δ) η ζώνη της οροµεσογειακής 
διάπλασης οξιάς και υβριδιγενούς ελάτης (Abietionce phalonicae) στα ορεινά 
τµήµατα των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης115.  

Η ερυθρελάτη αποτελεί το χαρακτηριστικότερο είδος κωνοφόρων δένδρων 
στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, δηµιουργώντας αµιγή δάση χωρίς οικονοµικό 
ενδιαφέρον (περιοχές νότιας ζώνης βλάστησης). Σε αρκετές περιοχές (άνω των 
800 µ.) συναντάται η δασική πεύκη και βορειότερα η ορεινή πεύκη. Το πρώτο 
είδος χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη εξάπλωση του, καλύπτοντας κενά από 
                                                
113 Καράσσου Δ. (1929), Η Ανατολική Θράκη: Στρατιωτική Γεωγραφία: Μετά 15 Χαρτών και 
Σχεδιαγραµµάτων εκτός Κειµένου, Αθήναι: Τύποις "Πυρσού", σσ. 22-23. 
114 Οι χαµηλότερες θερµοκρασίες καταγράφονται κατά τον Ιανουάριο (4οC) και τον Φεβρουάριο (1,5οC), ενώ 
οι υψηλότερες τον Ιούλιο (24οC) και τον Αύγουστο (26,5οC). Μαριολόπουλος Η. Γ. (1938), Το Κλίµα της 
Ελλάδος. Εν Αθήναις, σσ. 52-62. 
115 Μαυροµµάτης Γ. (1978). Χάρτης Βλαστήσεως της Ελλάδος. Αθήνα, Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυµα Δασικών 
Ερευνών Αθηνών, Τοµέας Δασικής Σταθµολογίας, κλίµακα 1:1.000.000. 
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υλοτοµία και εγκαταλελειµµένες βοσκές. Το δεύτερο είδος πεύκης είναι ελάχιστα 
απαιτητικό ως προς τα εδάφη και τις κλιµατικές συνθήκες βλάστησης, αλλά χωρίς 
οικονοµικό ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση του116.  

Ειδικότερα για την περιοχή µελέτης, το σύνολο του βορείου τµήµατος του 
νοµού Ροδόπης (εκτός του όρους Παπίκιο στην ανατολική Ροδόπη) καλύπτεται 
από δάση φυλλοβόλων δρυών. Τα πιο χαρακτηριστικά είδη είναι η χνοώδης δρυς 
µε χρήση στη ναυπηγική και η πλατύφυλλος δρυς, για την αµαξοποιία, την 
οικοδοµική (κατασκευή πατωµάτων) και τη διαστρώση του σιδηροδροµικού 
δικτύου (τραβέρσες). Γενικά στο ανατολικό µέρος της Ροδόπης επικρατούν τα 
κωνοφόρα, όπως η κυρίαρχη τραχεία πεύκη και η µαύρη πεύκη, χωρίς να λείπουν 
βέβαια η οξιά και σε µεγαλύτερα υψόµετρα η δρυς. Το ορεινό τµήµα του νοµού 
Ξάνθης (περιοχή Εχίνου) καλύπτεται από δάση οξιάς και ελάτης και σε µεγάλα 
υψόµετρα από η πενταβέλονη πεύκη (είδος µε γρήγορη ανάπτυξη και πολύτιµη 
ξυλεία). Στα ηµιορεινά του νοµού κυριαρχούν οι εκτάσεις φυλλοβόλων δρυών, 
πλατύφυλλων βελανιδιών και άλλων φυλλοβόλων δένδρων, όπως οι καρυδιές 
(πολύτιµη ξυλεία για επιπλοποιία και ξυλουργική)117.  

Δυτικότερα στην ορεινή περιοχή της σηµερινής Σταυρούπολης η 
φυτοκάλυψη αλλάζει και κυριαρχεί η παρουσία της οξιάς, της δασικής πεύκης, της 
σηµύδας και του µακεδονίτικου έλατου. Τα ηµιορεινά της Σταυρούπολης 
σχηµατίζονται δάση από φυλλοβόλες δρυς ανάµεικτα µε άλλα φυλλοβόλα δένδρα. 
Τέλος οι ηµιορεινές και πεδινές εκτάσεις της Θράκης καλύπτονται από διάφορα 
είδη µεσογειακής µακίας, δενδροκαλλιεργειών (όπως ελαιόδενδρα και 
οπωροφόρα) και υδροχαρών δένδρων (όπως πλατάνια) σε περιοχές τρεχούµενων 
υδάτων118.  

Τα παραπάνω δεδοµένα παρουσίασαν τη φυσικογεωγραφική κατάσταση 
της περιοχής µελέτης, περιγράφοντας την εικόνα του φυσικού τοπίου της 
σηµερινής ελληνικής Θράκης. Διαµέσων αυτής πρόκειται να κατανοηθούν η 
χωροθέτηση και η λειτουργία των πληθυσµιακών εγκαταστάσεων, οι εµπορικές 
και παραγωγικές δοµές τους καθώς και οι συνδέσεις των σηµείων του οικιστικού 
δικτύου της κάθε εποχής.  

                                                
116 Κοντός Π. Η. (1921), Ελληνική Δασοκοµία: Μετά Στοιχείων Δασικής Διαχειρίσεως, Αθήναι: Τύπος 
Παρασκευά Λεωνή, σσ. 169-171. 
117 Μήλιος H. (2006), "Η Βιοποικιλότητα της Δοµής και της Σύνθεσης των Δασικών Περιοχών του Ορεινού 
Όγκου Ροδόπης, σε Σχέση µε τις Ανθρώπινες Δραστηριότητες" στο Η Κοµοτηνή και ο Ευρύτερος Χώρος 
(Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον), Κοµοτηνή: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστηµών Κοµοτηνής, σσ. 270-271· 
Κοντός Π. Η. (1921), Ελληνική Δασοκοµία: Μετά Στοιχείων Δασικής Διαχειρίσεως, Αθήναι: Τύπος 
Παρασκευά Λεωνή, σσ.  182-191. 
118 Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός-Περιβάλλον, λήµµατα: Θράκη, Δερείο, Λειβαδίτης, Εχίνος, Πολύανθος 
στο http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/per/perivallon.asp, (17-02-2009, 10:20). 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

56 

1.ii) H ύπαιθρος και τα αστικά κέντρα της περιοχής, τα δίκτυα και οι 
λειτουργίες τους 
  

Η θρακική ύπαιθρος συµπληρώνεται από εκτεταµένο δίκτυο οικισµών 
διαφόρων µεγεθών. Τα οικιστικά σύνολα εµπλέκονται σε ένα καλά θεµελιωµένο 
δίκτυο λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, αντιπροσωπευτικό κάθε περιοχής. 
Το εν λόγω δίκτυο παρ’ όλο που µπορούσε να λειτουργεί αυτόνοµα ως µια 
οργανική περιφερειακή οντότητα (για παράδειγµα, σαντζάκι ή καζάς), δεν µπορεί 
να θεωρηθεί αποκοµµένο από ένα ευρύτερο περιφερειακό δίκτυο (βιλαέτι), το 
οποίο µε τη σειρά του υπαγόταν σε ένα κεντρικό λειτουργικό σύστηµα δικτύων 
(αυτοκρατορία) (βλέπε Πίνακες 1 & Χάρτη 6). Η λειτουργία και η οργανωτική 
δοµή όλων των παραπάνω ορίζονταν από ένα σύνολο τυπικών και άτυπων 
κανόνων.  

Έτσι, λοιπόν, οι τυπικοί κανόνες θεωρητικά επιβάλλονταν κεντρικά και 
γινόταν προσπάθεια να ελεγχθούν µε τη συνδροµή της τοπικής και περιφερειακής 
διοίκησης. Αντιθέτως οι άτυποι κανόνες επιβάλλονταν από ένα σύµπλεγµα 
τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας, εµπορικών συναλλαγών και 
καταναλωτικών απαιτήσεων µεταξύ χωρικών οντοτήτων (οικισµοί, περιοχές, 
επαρχίες, περιφέρειες). Επιπλέον σηµειώνεται ότι µια χωρική οντότητα δεν 
αποτελεί ποτέ µέρος ενός και µόνο δικτύου, αλλά, όπως αποδεικνύεται παρακάτω, 
µιας οµάδας διαφορετικών δικτύων. 
   Στην παρούσα περίπτωση κλειδί στην αντίληψη των δικτύων που 
αναπτύσσονταν µεταξύ των παραδειγµάτων της έρευνας, της υπαίθρου και των 
υπόλοιπων οικισµών (αστικών ή αγροτικών), ήταν ο χώρος και ο τρόπος 
παραγωγής, η ανάπτυξη των µεταφορών και των επικοινωνιών, η διοικητική 
κατάτµηση και η οικιστική ιεραρχία τους119.  

Αναφορικά µε τη βιοτεχνική και την οικοτεχνική παραγωγή, το 
χαρακτηριστικό παράδειγµα της Γκιουµουλτζίνας –και λιγότερα σε µικρότερη 
έκταση, της Ξάνθης- µε την κατεργασία της τοπικής πρώτης ύλης για τη 
δηµιουργία µάλλινου υφάσµατος (αµπάς) και την παραγωγή έτοιµων ενδυµάτων 
µε πρώτη ύλη από την τοπική παραγωγή µαλλιού. Ένας από τους 
σηµαντικότερους µαχαλάδες της Γκιουµουλτζίνας, σύµφωνα µε τον περιηγητή 
Ελβιγιά Τσελεµπή, ήταν αυτός των υφαντών ή Τσουλχά Μαχαλέ (Çulha 
Mahalle)120.  

                                                
119 Lefebvre H. (2000), Writings on Cities, Translated by: Kofman E. & Lebas E., Oxford: Blackwell, σ. 119· 
Dickinson R. E. (1964), City and Region: A Geographical Interpretation, London: Routeldge & Kegan Paul, 
σ. 229.  
120 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 26-28. 
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Η αγορά της πρώτης ύλης γινόταν είτε από την άµεση περιφέρεια τους, 
όπως µαρτυρεί η παρουσία πολλών βοσκότοπων µε την εκτροφή βουβαλιών και 
αιγοπροβάτων από µισθωτούς ποµάκους κτηνοτρόφους για λογαριασµό 
µουσουλµάνων γαιοκτηµόνων της πεδιάδας, είτε από τους σαρακατσάνους κατά 
τους θερινούς µήνες121. Ακόµα, ένα µικρό µέρος των ερυθρά βαµµένων αµπάδων 
προερχόταν από τις περιοχές του σηµερινού βουλγαρικού κράτους, όπως το 
σηµερινό Ζλάτογκραντ ή Νταρί-Ντερέ (Dari-Dere) στα ορεινά της Ροδόπης και το 
Ντερµέν-Ντερέ (Dermen-Dere) της Ανατολικής Ρωµυλίας122. Ο αµπάς 
διοχετεύονταν στους ράφτες της τοπικής αγοράς ή πωλούνταν στις γειτονικές 
πόλεις, όπως η Γενισέα, που αγόραζε αµπά από την Γκιουµουλτζίνα123. Η 
παραγωγή του εντός των αστικών σχηµατισµών της περιοχής περιορίστηκε 
αισθητά και πιθανότατα στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα διακόπηκε, όπως 
για παράδειγµα ο Τσουλχά µαχαλάς δεν συναντάται στις σχετικές περιγραφές της 
εποχής.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι µεγάλοι οικισµοί των πεδινών εκτάσεων, 
άλλαξαν τις λειτουργίες τους και µετέβαλλαν τα δίκτυα που είχαν συνάψει µε τις 
ηµιορεινές και ορεινές περιοχές της βαλκανικής ενδοχώρας. Οι ορεινοί και 
ηµιορεινοί οικισµοί διατήρησαν για κάποιο διάστηµα ακόµη την οικοτεχνική 
παραγωγή. Οι ορεινοί και ηµιορεινοί οικισµοί εξακολούθησαν βέβαια να 
εκδηλώνουν µειωµένο ενδιαφέρον για την εµπορική γεωργία και να συντηρούν τα 
παραδοσιακά δίκτυα προµήθειας προϊόντων που δεν παρήγαν σε επαρκής 
ποσότητες124. 

Στην Γκιουµουλτζίνα της εποχής η βιοτεχνική παραγωγή επικεντρωνόταν 
πλέον µε την παραγωγή έτοιµων µάλλινων ενδυµάτων από αµπά, τον οποίο 
διέθεταν στον οικισµό οι εποχικοί ράφτες από τα ορεινά της Ροδόπης και τις 
περιοχές του µετέπειτα βουλγαρικού κράτους (Αχή-Τσελεµπή (Ahi-Çelebi), 
Πέτκοβο Καρλούκοβο στην Γκιουµουλτζίνα και Ζλάτογκραντ, Ραϊκόβου στην 
Ξάνθη)125.  

                                                
121 Γεωργάκας Δ. Ι. (1945-46), "Περί των Σαρακατσάνων της Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού 
και Γλωσσικού Θησαυρού, 12, σ. 65. 
122 Παπαδηµητρίου Π. (2003), Οι Ποµάκοι της Ροδόπης: Από τις Εθνοτικές Σχέσεις στους Βαλκανικούς 
Εθνικισµούς (1870-1990), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 55· Μελίρρυτου Μ. 
(1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας 
Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26).  
123 Stoianovich T. (1996), «A Route Type: The Via Egnatia Under Ottoman Rule», in Zachariadou E. (ed.), 
The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), A Symposium Held in Rethimnon, 09-11 January 1994, 
Rethimnon: Crete University Press, σ. 211. 
124 Palairet M. R. (1997), The Balkan Economies 1800-1914: Evolution without Development, Cambridge: 
Cambridge University Press, σσ. 59-60. 
125 Palairet M. R. (1997), The Balkan Economies 1800-1914: Evolution without Development, Cambridge: 
Cambridge University Press, σσ. 67-68· Κυριακίδου Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν 
Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, στο 
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 Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η καλλιέργεια, η επεξεργασία 
και η εµπορία καπνού στην περιοχή Ξάνθης και της Γενισέας. Ήδη πριν από το 
1860 ο καπνός της περιοχής εξαγόταν µε καραβάνια στην Κωνσταντινούπολη, και 
από εκεί στα λιµάνια της Οδησσού και του Βουκουρεστίου. Εκεί βρίσκονταν 
εγκατεστηµένοι σηµαντικοί καπνέµποροι από την Ξάνθη (οικογένειες Σγουρώφ, 
Παντάκη και Καλεύρα)126. Σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα προς την 
Κωνσταντινούπολη καταγράφεται µέσω των καπνεµπόρων της Μάκρης127. Επίσης 
η τοπική παραγωγή πωλείτο σε εµπόρους όµορων περιοχών, όπως αυτούς της 
Μαρώνειας. Οι έµποροι µε τη σειρά τους µεταπωλούσαν τον καπνό στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολία, της ακτές της βορειοανατολικής Αφρικής και 
στα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας128.  

Στα τέλη του 19ου αιώνα η παραγωγή και η εµπορία καπνού χαρακτήριζαν 
αποκλειστικά την τοπική οικονοµία, κάνοντας την περιοχή και το προϊόν της 
γνωστό σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και όχι µόνο129. Από τότε και µέχρι την 
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, παρατηρείται σταδιακό πέρασµα από τις 
πρωτοβιοµηχανικές δοµές –µε τη χρήση του εποχικού, µη εξειδικευµένου 
αγροτικού εργατικού δυναµικού από τα ορεινά της Ροδόπης- στις βιοµηχανικές 
παραγωγικές δοµές, µε την απασχόληση κατά πλειονότητα του µόνιµα 
εγκατεστηµένου εργατικού δυναµικού, οργανωµένου σε συντεχνίες130.  

Τα στοιχεία που παραθέτει ο Antoniades για την παραγωγή καπνού στο 
βιλαέτι της Αδριανουπόλεως στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα 
είναι ενδεικτικά του κλίµατος που επικρατούσε στην τοπική οικονοµία. Από τη 
                                                                                                                                  
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/stilpon19/index.htm, (28-11-2006, 13:35)· Miletic L. (1918), The Ruin of the 
Thracian Bulgarians in 1913, translated by: Sofia Press Team (1987), Sofia: Sofia Press, σσ. 45-46· Maunsell 
F. R. (1906), "The Rhodope Balkans", The Geographical Journal 28(1), σ. 16, Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, 
ΚΗ, ΚΘ, Λ. Γενική Επιθεώρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 8, 02-01-1906, 
Θεσσαλονίκη. Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί Ξάνθης.  
126 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σσ. 264-265. 
127 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σ. 27. 
128 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
129 Χριστόδουλος Αρχιµανδρίτης δ.ν. (1897), Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι Μετά των Διοικητικών και 
Εκκλησιαστικών Ζητηµάτων, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, όπως αναφέρεται 
στο Μουσόπουλους Θ. (1998), Θρακών Οικήσεις και Κτίσµατα Λαµπρών Καιρών Μαρτυρίες (15ος-19ος 
Αιώνας), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, Πρόγραµµα Διαπολιτισµικής Εκπαιδευτικής Στήριξης Θράκης), σ. 
52· Βουτηράς Σ. Ι. (1890), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Όγδοος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Τουρκία ή Οθωµανικόν Κράτος σ. 265· Σταυρίδου Α. (1876), Εγχειρίδιον 
Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής Γεωγραφίας του Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων 
Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 62· Mostras K. 
C. (1871), Dictionnaire Gèographie de l' Empire Ottoman, St. Pètersbourgh: Commissionares de l' Academie 
Imperiale des Sciences, Λήµµα Yenidje-i-Kara-Sou, σ. 182.   
130 Epstein S. R. (2001), «Introduction: Town and Country in Europe, 1300-1800», in Epstein S. R. (ed.), Town 
and Country in Europe: 1300-1800, Cambridge: Cambridge University Press, σ. 22. 
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συνολική ποσότητα 6.001,169 τόνων, οι 1.945,735 τόνοι παράγονταν µόνο από 
την περιοχή της Ξάνθης131.  Την περίοδο που προηγήθηκε των Βαλκανικών 
Πολέµων, η καπνοπαραγωγή παρουσίαζε διαρκή και ανοδική πορεία, η οποία 
ανατράπηκε πριν από την έναρξη τους, όπως αναφέρει ο Μάντζαρης. 
Συγκεκριµένα, το 1910 παρήχθησαν 6.800,622 τόνοι καπνού, το 1911 η ποσότητα 
του παραγόµενου προϊόντος µειώθηκε σε 5.924,525 τόνους. Τέλος το 1912 
κατεγράφη ακόµα µεγαλύτερη µείωση, φτάνοντας τους 4.671,579 τόνους132.   

Αναπόφευκτες αλλαγές σηµειώθηκαν στα δίκτυα που λειτουργούσαν τόσο 
µεταξύ πόλης και υπαίθρου όσο και των οικισµών µικρού και µεγάλου µεγέθους. 
Η µεταφορά του καπνού (κατεργασµένου και ακατέργαστου) και όλων των 
υπόλοιπων προϊόντων, γινόταν µέσω των ταχύτερων θαλάσσιων αρτηριών. Το 
γειτονικό λιµάνι της Καβάλας αποτελούσε αρχικά τη βασική πύλη εξόδου της 
παραγωγής των όµορων καζάδων (1847)133. Στη συνέχεια και πλησιάζοντας προς 
τα τέλη του 19ου αιώνα, µέρος της εξαγωγικής δραστηριότητας αυτών στράφηκε 
προς το λιµάνι της Βιστωνίδας.  

Γενικά για τις µεταφορές των προϊόντων, µέχρι και τα µέσα του 19ου 
αιώνα χρησιµοποιούνταν κυρίως µουλάρια, άλογα, περιστασιακά δροµάδες και, 
όταν το ανάγλυφο το επέτρεπε, τροχοφόρα οχήµατα συρόµενα από βοοειδή. Στην 
πλειονότητα τους οι αγωγιάτες ήταν µουσουλµάνοι και στη συνέχεια χριστιανοί, 
εβραίοι και αρµένιοι134.  

Εκτός αυτών οι µεταφορές (ξυλείας και σιτηρών) γίνονταν και µε σχεδίες, 
ιδίως στον Έβρο και στο πλωτό του κοµµάτι από τη Φιλιππούπολη ή Πλόβντιβ 
(Plovdiv) ή Φελιµπέ (Felibe) ώς την Αδριανούπολη, µέχρι και τις εκβολές του135. 
Η συγκεκριµένη µετακίνηση πραγµατοποιείτο κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, 
Οκτώβριο, Νοέµβριο και Δεκέµβριο, µε το υλικό κατασκευής των σχεδιών να 
αποτελεί προϊόν προς πώληση. Η συγκεκριµένη µεταφορική κίνηση 
                                                
131 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, 
Athens: Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 20. 
132 Μάντζαρης Α. Ι. (1929), Τα Καπνά µας: Μελέτη Βραβευθείσα από την Ακαδηµίαν, Αθήναι: Τύποις 
"Πυρσού", σσ. 66-67. 
133 Antoniades A. (1919), La Puissance de l' Hellenisme et le Role Economique des Grecs en Thrace, Paris, σ. 
7 και έπειτα, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή 
του Ελληνισµού της Θράκης κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σ. 168· Viquesnel A. 
(1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description Pysique et Gèologique de la Thrace, Paris: Arthus 
Bertrand, σ. 338. 
134 Aδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 161· Antoniades A. (1919), La 
Puissance de l' Hellenisme et le Role Economique des Grecs en Thrace, Paris, σ. 7 και έπειτα, όπως 
παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της 
Θράκης κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σσ. 167-168.  
135 Clogg R. (1970), "Benjamin Barker's Journal of a Tour in Thrace, 1823", University of Birmingham 
Historical Journal, XII(2), σ. 251· Scobel A. (1902), Handels-Atlas zur Verkehrs- und Wirtschaftsgeographie, 
Scales differ., Bielefeld: Velhagen & Klasing, σ. 28· Σκορέλη Β. Γ. (1877), Θρακικαί Μελέτα, Εν Λειψία: 
Τύποις Ουάλτερ Βιγάντου, σσ. 26-27.  
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εγκαταλείφθηκε µε την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής (Αδριανούπολη – 
Ντεντέ-Αγάτς), µιας και οι ξύλινες σχεδίες δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν 
τον ταχύτερο και σε ετήσια βάση κινούµενο σιδηρόδροµο136.  
 

Φωτογραφία 1ii.1: Άποψη της Πλατείας Ταχυδροµείου της Κοµοτηνής (circa 
1920) 

 
Πηγή: Stampt Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Με τη χάραξη και κατασκευή του σιδηροδροµικού δικτύου µειώθηκε ο 
χρόνος µεταφοράς και αυξήθηκε η µεταφερόµενη ποσότητα αγαθών προς τα 
µεγαλύτερα διαµετακοµιστικά κέντρα της εποχής. Η χάραξη της γραµµής στα 
βαλκανικά εδάφη έλαβε υπ’ όψιν της τη διαδροµή των τριών, παραδοσιακά, 
βασικών οδικών αξόνων, από την Κωνσταντινούπολη προς τη βαλκανική 
ενδοχώρα, κινούµενη άλλοτε παράλληλα και άλλοτε σε πλήρη ταύτιση µε 
αυτούς137. 

Βέβαια τόσο η Γκιουµουλτζίνα όσο και η Ξάνθη ήταν συνδεδεµένες µε τα 
χερσαία και θαλάσσια δίκτυα µεταφορών και επικοινωνιών της (π.χ. εβδοµαδιαία 

                                                
136 Σαµοθράκης Α. Θ. (1940), "Έβρος", Θρακικά, 13, σσ. 40-41. 
137 Η πρώτη σιδηροδρoµική γραµµή που διήλθε της Θράκης ήταν η τροχιά Βελιγράδι-Νίσσα-Αδριανούπολη-
Κωνσταντινούπολη και ο νότιος κλάδος της (1888: Ντεντέ-Αγάτς-Αδριανούπολη, Companie d’ exploitation 
des chemins de fer Orientaux). Κάποια χρόνια αργότερα (1893-1896) ολοκληρώθηκε και η σύνδεση µε τη 
Θεσσαλονίκη µέσω της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη (Jonction Salonique-
Constantinople). Engin V. (1993), Rumeli Demiryollari, İstanbul: Eren, σσ. 207-208, Χάρτης 2· Δεληγιάννης 
Α., Παπαδηµητρίου Δ. (1988), "Η Εξέλιξη του Σιδηροδροµικού Δικτύου στο Βορειοελληνικό Χώρο", 
Τεχνολογία, 2, σσ. 17-18· May A. J. (1952), "Trans-Balkan Railway Schemes", The Journal of Modern 
History 24(4), σ. 353. 
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σύνδεση µε Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, 1870). Στα παραπάνω λιµάνια 
χρειάζεται να προστεθούν τα λιµάνια της Μπουµπαγίας, της Μάκρης και της 
Μαρώνειας, που συνδεόταν µε το λιµάνι της Κωνσταντινούπολης (1870)138. 
Λιγότερες συνδέσεις υπήρχαν µε το φυσικό λιµάνι του Αίνου, στις ανατολικές 
εκβολές του Έβρου. Η Αίνος αποτελούσε την πύλη εξαγωγής των προϊόντων της 
Αδριανούπολης και ολόκληρης της εσωτερικής πεδιάδας της Ροδόπης (περιοχή 
Φιλιππούπολης), τουλάχιστον µέχρι και την τέταρτη εικοσαετία του 19ου αιώνα. 
Να σηµειωθεί ότι, στα νοτιοδυτικά της Αδριανούπολης υπήρχε το προάστιο του 
Κάρα-Αγάτς (Karaağaç, ανατολικές όχθες του Έβρου) και µια µικρή αποβάθρα µε 
περιορισµένη εµπορική κίνηση139. 
  

Φωτογραφία 1ii.2: Ο σιδηροδροµικός σταθµός του Ντεντέ-Αγάτς 

 
Πηγή: Engin V. (1993), Rumeli Demiryollari, Istanbul: Eren, σ. 139 
 

Αργότερα και µε την ολοκλήρωση του νότιου κλάδους της γραµµής 
Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη, ενισχύθηκε σηµαντικά το λιµάνι του Ντεντέ-
Αγάτς, στα δυτικά των εκβολών του Έβρου, οδηγώντας στην οικονοµική παρακµή 

                                                
138 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
139 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), "Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή στη Θράκη κατά την 
Τουρκοκρατία", Θρακικά, 47, σ. 174· Viquesnel A. (1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description 
Pysique et Gèologique de la Thrace, Paris: Arthus Bertrand, σ. 334· Πολυζωϊδου  Α. (1859), Τα Γεωγραφικά 
κατά το Ενεστώς και το Παρελθόν. Συγκριτικώς, Ωσεπιτοπολύ και εν Συναφεία µετά της Ιστορίας των Εθνών 
Συνταχθέντα προς Χρήσιν της Μαθητευοµένης Ελληνικής Νεολαίας και Παντός Φιλοµαθούς. Τόµος Δεύτερος: 
Περιέχων Τα Ευρωπαϊκά, Αµερικανικά και Αυστραλιακά, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, σ. 
132.  
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του λιµανιού του Αίνου140. Στις αρχές του επόµενου αιώνα το λιµάνι αποτέλεσε 
βασικό σταθµό της θαλάσσιας διαδροµής γερµανικών συµφερόντων από Τεργέστη 
µέχρι την Κωνσταντινούπολη141. Η απόσταση από την Γκιουµουλτζίνα και την 
Ξάνθη µέχρι το λιµάνι της Βιστωνίδας ήταν 29 χλµ. και 34 χλµ. αντίστοιχα142.  

Το οδικό δίκτυο περιελάµβανε µονοπάτια και ιππήλατους δρόµους που 
συνδέονταν µε το πρωτεύον οδικό δίκτυο της αυτοκρατορίας, όπως η λεγόµενη 
Ρωµαϊκή Εγνατία Οδός ή οι δρόµοι προς το εσωτερικό της βαλκανικής ενδοχώρας 
και την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας143. Έτσι σε ολόκληρη την περιοχή της 
Θράκης υπήρχαν τρεις βασικοί οδικοί άξονες: Κωνσταντινούπολη-Σιλιβρία ή 
Σιλιβρί (Silivri)- Αδριανούπολη- Φιλιππούπολη- Σόφια- Βελιγράδι που κατέληγε 
στις αγορές της δυτικής Ευρώπης. Ακόµη η διαδροµή Κωνσταντινούπολη- 
Ραιδεστός ή Τεκίρνταγ (Tekirdağ)- Ντεντέ-Αγάτς-Γκιουµουλτζίνα-Ξάνθη-
Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα συνεχίζοντας νότια προς τη σηµερινή Στερεά 
Ελλάδα και Πελοπόννησο. Και τρίτος η διαδροµή Κωνσταντινούπολη- Σαράντα 
Εκκλησίες ή Κιρκιλισέ (Kırkkilise)- Μπαµπανταγί (Babadağı)-Ισακτζί (İsakcı) 
που κατέληγε στο Άκιρµαν (Akkirman)144 (βλέπε Χάρτη 7).  

 
 

                                                
140 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 26-27· Σταυρίδου Α. (1876), 
Εγχειρίδιον Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής Γεωγραφίας του Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων 
Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 60· Mostras K. 
C. (1871), Dictionnaire Gèographie de l' Empire Ottoman, St. Pètersbourgh: Commissionares de l' Academie 
Imperiale des Sciences, λήµµα Inoz-Enos, σ. 40. 
141 Scobel A. (1902), Handels-Atlas zur Verkehrs- und Wirtschaftsgeographie, Scales differ., Bielefeld: 
Velhagen & Klasing, σ. 28. 
142 Γενικό Επιτελείον Στρατού, (1911), Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, Α`. τ. 1:750.000 (65X121cm), 
Αθήναι, Εκ της Επιτελικής Υπηρεσίας του Στρατού. 
143 Stoianovich T. (1996), «A Route Type: The Via Egnatia Under Ottoman Rule», in Zachariadou E. (ed.), 
The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), A Symposium Held in Rethimnon, 09-11 January 1994, 
Rethimnon: Crete University Press, σ. 212· Ανωγιάτης-Πελέ Δ. (1989), "Οι Χερσαίες Επικοινωνίες στην 
Ελληνική Χερσόνησο κατά τον 18ο Αιώνα", Χώρος και Ιστορία, 1(3): Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής 
Τράπεζας, σ. 3.  
144 Χαρακτηριστικές των αποστάσεων και των χρόνων που χρειάζονταν για την κάλυψή τους µε άλογο ήταν οι 
αποστάσεις Θεσσαλονίκη-Γκιουµουλτζίνα του ταχυδροµείου, που, µέσω της Εγνατίας, διαρκούσε 50 ώρες, 
Σέρρες-Γκιουµουλτζίνα 36 ώρες, Δράµα-Γκιουµουλτζίνα µέσω Καβάλας ώρες 28 ώρες και Γενισέα-
Γκιουµουλτζίνα 8 ώρες. Η απόσταση µεταξύ της Ξάνθης και του λιµανιού της Βιστωνίδας και της 
Μπουλούστρας µε την άµαξα ήταν 2,5 και 3,5 ώρες αντίστοιχα και µεταξύ της Ξάνθης και του λιµανιού της 
Καβάλας µέσω Χρυσούπολης 9,5 ώρες. Με τη χάραξη της σιδηροδροµικής γραµµής, το ταξίδι από 
Θεσσαλονίκη για Ξάνθη διαρκούσε 9 περίπου ώρες, για Γκιουµουλτζίνα 11 ώρες και για το λιµάνι τού 
Ντεντέ-Αγάτς 12 ώρες. Η διάρκεια κάλυψης των αποστάσεων ήταν σχετική, µιας και σε αρκετές περιπτώσεις 
τα δροµολόγια διαφοροποιούνταν, λόγω των µεταβολών του καιρού και των αλλοιώσεων που επέφεραν τις 
περισσότερες φορές στο οδικό δίκτυο. Spiridonakis B. G. (1977), Essays on the Historical Geography of the 
Greek World in the Balkans During the Turkokratia, Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, σ. 61· 
Heywood C. J. (1976-1977), "Some Turkish Archival Sources for the History of the Menzilhane Network in 
Rumeli During the 18th Century", Bocazici Journal, IV-V, σ. 40· Woods H. C. (1916), "Communications in 
the Balkans", The Geographical Journal 47(4), σ. 267· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, 
Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου· Ζώτος Β. (1903), Δροµολόγιον της Ελληνικής Χερσονήσου. Αρχαιολογικόν, 
Ιστορικόν, Γεωγραφικόν, Κριτικόν, Γλωσσολογικόν, Στατιστικόν και Εµπορικόν, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Κ. 
Αντωνιάδου, σσ. 409-412, σ. 416, σ. 476. 
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Φωτογραφία 1ii.3: Άποψη του Ντεντέ-Αγάτς (circa 1910) 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Τουλάχιστον µέχρι και την περίοδο πριν από την έναρξη των Βαλκανικών 
Πολέµων, το οδικό δίκτυο της Θράκης ήταν διαφορετικό αυτού που στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε ως αποτέλεσµα της νέας χάραξης των συνόρων. Όπως γίνεται 
φανερό από χάρτη του ελληνικού Επιτελείου Στρατού (1911) το δίκτυο των 
χερσαίων επικοινωνιών ήταν προσανατολισµένο περισσότερο προς τα βόρεια και 
προς τη θρακική ενδοχώρα (πεδιάδα Φιλιππούπολης και βορειότερα)145.  

Χαρακτηριστικά καταγράφεται ο βασικός άξονας της διαδροµής από την 
Γκιουµουλτζίνα µέχρι την πρωτεύουσα του βιλαετιού: κατευθυνόταν βόρεια προς 
το σηµερινό Κρούµοβγκραντ ή Σουλτάν-Γερί (Sultan-Yeri), στη συνέχεια 
βορειοανατολικά προς το σηµερινό Ιβάζλοβγκραντ ή Ορτά-Κιόι (Orta-Köy), για 
να καταλήξει στην Αδριανούπολη. Η ίδια διαδροµή, κινούµενη βορειοδυτικά από 
το Κρούµοβγκραντ, έφτανε στο Κίρτζαλη (Kırcali). Για την Ξάνθη ο βασικός 
οδικός άξονας κατευθυνόταν προς τον Εχίνο ή Σαχίν (Şahin) και έπειτα 
διακλαδωνόταν καταλήγοντας δυτικά στο Αχή-Τσελεµπή. Η ανατολική 
διακλάδωση έφτανε στο Κίρτζαλη, µέσω του Ζλάτογκραντ. Για την 
Γκιουµουλτζίνα,η δεύτερη σηµαντικότερη οδική αρτηρία, σύµφωνα µε τον χάρτη, 
                                                
145 Γενικό Επιτελείον Στρατού, (1911), Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, Α`. τ. 1:750.000, Αθήναι, Εκ της 
Επιτελικής Υπηρεσίας του Στρατού· Danielow I. (1813), Das Οsmanische Reich in Europa, nach den 
Νeuesten Γeographischen Ortsbestimmungen besten Karten und Reisebeschreibungen Verfasst/L' Empire 
Ottoman en Europe, Redigée d' apres les Plus Nouvelles Observations Astronomiques, les Meilleures Cartes et 
Descriptions des Voyages, Vienne: Publiée et se Trouve chez Tranquillo Mollo.  
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συνέδεε την πόλη µε το λιµάνι της Μπουρού. Για την Ξάνθη η αντίστοιχη συνέδεε 
την πόλη µε το Σαχίν. Τέλος το κοµµάτι του οδικού δικτύου που κινούταν 
παράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή από το Ντεντέ-Αγάτς προς την 
Αδριανούπολη, καταγράφεται στη σχετική πηγή µε εναλλαγές «µεγάλων οδών επί 
φυσικού εδάφους» και «ηµιονικές οδούς». Τα ίδια ακριβώς δροµολόγια, µε την ίδια 
ποιότητα διαδροµών, καταγράφονται και από άλλη σχετική πηγή –έναν αυστριακό 
χάρτη της ίδιας περιόδου146.  

Η εικόνα των δικτύων και της σχέσης µεταξύ της πόλης και υπαίθρου 
συµπληρώνεται από την εισροή πρώτων υλών, της µετακίνησης προϊόντων 
διατροφής και εργατικού δυναµικού καθώς και από την τοπική παραγωγή 
προϊόντων και τη διάθεση τους εντός και εκτός της περιφέρειας. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε ένα µέρος του πληθυσµού της Ξάνθης και της Γκιουµουλτζίνας 
αποτελείτο από εποχικό εργατικό δυναµικό της βαλκανικής ενδοχώρας147. 

Κάποιες από τις πληθυσµιακές µετακινήσεις απέβαλαν, σταδιακά, τον 
εποχικό χαρακτήρα τους και απέκτησαν µόνιµη βάση. Μια τέτοια ήταν η 
παρουσία των βουλγαρόφωνων καπνεργατών της Ξάνθης από τα τέλη του 19ου 
αιώνα και έπειτα. Ως παράδειγµα, επίσης, αναφέρονται η παρουσία των 
πατριαρχικών εµπόρων και χτιστών από το βιλαέτι των Ιωαννίνων (µέσα 19ου 
αιώνα) και η εγκατάσταση των αρµένιων εµπόρων από την παροικία της 
Αδριανούπολης στις αρχές του 19ου αιώνα148. Όπως αναφέρει ο Kostof, οι 
διερχόµενοι έµποροι µε το πέρασµα του χρόνου επεδίωκαν τη δηµιουργία 
σταθερών δεσµών µε τον οικισµό µε τον οποίον συναλλάσσονταν µέσω της 
αγοράς εξουσίας, εκφραζόµενης µε την αγορά ακίνητης περιουσίας και την ενεργή 

                                                
146 430 410 Xanthi, (12-12-1913), 1:200.000, Österreich, K.U.K. Militargeographisches Institut. 
147 Ειδικότερα, βουλγαρόφωνοι ράφτες, Ποµάκοι χτίστες από το Αχή-Τσελεµπή, βουλγαρόφωνοι κηπουροί 
από την περιοχή της Καστοριάς και του Μοναστηρίου ή Μπίτολα (Bitola), βουλγαρόφωνοι παντοπώλες και 
καπνεργάτες από τις γύρω περιοχές, δάσκαλοι από την Αδριανούπολη, την Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη 
και πατριαρχικοί ιερωµένοι από τα Ζαγοροχώρια και την Καστοριά. Παπαδηµητρίου Π. (2003), Οι Ποµάκοι 
της Ροδόπης: Από τις Εθνοτικές Σχέσεις στους Βαλκανικούς Εθνικισµούς (1870-1990), Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 56· Κυριακίδου Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν 
Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/stilpon19/index.htm, (28-11-2006, 13:35)· Maunsell F. R. (1906), "The 
Rhodope Balkans", The Geographical Journal 28(1), σ. 22· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ. 
Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 8, 02-01-1906, Θεσσαλονίκη. 
Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί Ξάνθης· ΙΑΥΕ. Φ.1906/70/ΚΑ. 
Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 9, 03-01-1906, Θεσσαλονίκη. 
Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί Γκιµουλτζίνας ή Γιαµουρτζίνας· 
Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
148 Εξάρχου Θ. (2002), Οι Ηπειρώτες στην Ξάνθη, Ξάνθη: Αδελφότητα Ηπειρωτών Νοµού Ξάνθης· 
Πεντασέλιδο χειρόγραφο της ιστορίας της Αρµενικής Κοινότητας Κοµοτηνής που συλλέχθηκε από τον 
πρόεδρο της κοινότητας τον Οκτώβριο του 2003· Μελκίδου (1991), "Κοινωνικές Ανακατατάξεις και 
Επιπτώσεις τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης κατά την Οθωµανική Περίοδο", Θρακικά Χρονικά, 
45: 13-32, σ. 17· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της 
Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, 
στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26).  
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συµµετοχή τους στον κύκλο των εµπορικών και οικονοµικών λειτουργιών του 
συστήµατος του οικισµού149. Με αυτόν τον τρόπο και µε το πέρασµα του χρόνου, 
εγκαταστάθηκαν µόνιµα στις κεντρικές εµπορικές και οδικές αρτηρίες, 
τονώνοντας την τοπική οικονοµική ζωή (π.χ. οι Ηπειρώτες ιδιοκτητών χανιών 
στην Ξάνθη)150.  

Η τοπική παραγωγή προϊόντων δεν απευθυνόταν αποκλειστικά στην 
εγχώρια κατανάλωση, -αντιθέτως- δήλωνε τον εξαγωγικό της χαρακτήρα. Ήδη 
από τον 17ο αιώνα η Γκιουµουλτζίνα φηµιζόταν για την παραγωγή και εξαγωγή 
σιταριού και αλατιού από τις αλυκές της Βιστωνίδας151. Αργότερα, στα µέσα του 
18ου αιώνα, εµφανίζονται η καλλιέργεια ινδικής κάνναβης και η παραγωγή 
δερµάτων από τους µουσουλµάνους βυρσοδέψες152. Την ίδια περίοδο, 
καταγράφεται η παραγωγή µεταξιού και νωπών κουκουλιών, η αµπελουργία, η 
παραγωγή κρασιού και η παραγωγή στραγαλιών (leblebi)153. Παράλληλα, η τοπική 
παραγωγή περιελάµβανε µεγάλες ποσότητες βάµβακος, οπωροκηπευτικών, σύκων 
από τους κήπους και τους µπαχτσέδες στα πέριξ της πόλης αλλά και καπνού154.  

Αξιοσηµείωτη ήταν, από τα τέλη του 19ου αιώνα, η παρουσία ορυχείων 
χαλκού, αντιµονίου, µολύβδου, αργύρου και αµιάντου στις ορεινές περιοχές στα 
βόρεια της πόλης που ήταν ιδιοκτησίας του οθωµανικού νοµισµατοκοπείου155. 
Ένα µέρος της παραγωγής τους, εκτός της χρήσης από τα καταστήµατα 
παραγωγής χάλκινων σκευών στην κεντρική αγορά της Γκιουµουλτζίνας, 
προοριζόταν για εξαγωγή. Σύµφωνα µε τον Σταυρίδη, τα συγκεκριµένα 
κοιτάσµατα ήταν αρκετά περιορισµένα, ενώ το σηµαντικότερο ορυκτό της 
περιοχής -µέχρι και τα µέσα του 19ου αιώνα- ήταν ο γαιάνθρακας. Άλλωστε οι 

                                                
149 Kostof S. (1999), The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History, Boston: Little 
Brown, σ. 48. 
150 Γεωργαντζής Π. (1983), "Τα Χάνια της Ξάνθης και η Συµβολή τους στην Διαµόρφωση της Πόλης", 
Θρακικά Χρονικά, 38, σσ. 135-136.  
151 Stoianovich T. (1996), «A Route Type: The Via Egnatia Under Ottoman Rule», in Zachariadou E. (ed.), 
The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), A Symposium Held in Rethimnon, 09-11 January 1994, 
Rethimnon: Crete University Press, σ. 211. 
152 Stavroulakis N. P. & De Vinney T. J. (1992), Jewish Sites and Synagogues of Greece, Athens: Talos Press, 
σσ. 123-124· Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β, σσ. 30-31· Μελίρρυτου Μ. (1871), 
Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν 
Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26)  
153 Μουσόπουλους Θ. (1998), Θρακών Οικήσεις και Κτίσµατα Λαµπρών Καιρών Μαρτυρίες (15ος-19ος 
Αιώνας), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, Πρόγραµµα Διαπολιτισµικής Εκπαιδευτικής Στήριξης Θράκης, σ. 
52· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Ευρυκλής Παπανικολάου. 
Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20 Μάιου 1922· 
Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26).  
154 Ρωσσίδης Α. (1982), "Κοµοτηνή (Σύντοµη Ιστορία της Πόλης)", Θρακική Επετηρίδα, 3, σσ. 221-222. 
155 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της Θράκης κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σ. 93· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της 
Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 127, σ. 136  



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

66 

γαιάνθρακες αποτελούσαν ένα από τα σηµαντικότερα ορυκτά ολόκληρης της 
Θράκης156. 

Επιπλέον στα όµορα δάση καταγράφεται σηµαντική παραγωγή 
ξυλάνθρακα και ξυλείας, καθώς και άλλων δασικών προϊόντων157. Στα τέλη του 
19ου αιώνα η αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων µεταφέρθηκε από τις κοινότητες 
στους ιδιώτες, σηµατοδοτώντας τη µετάβαση από το δάσος µε πολλές χρήσεις στο 
δάσος της συστηµατικής εκµετάλλευσης158. 

Στην Ξάνθη η κατάσταση ήταν σχετικά διαφορετική, µιας και η τοπική 
παραγωγή από τις αρχές περίπου του 19ου αιώνα αφιερώθηκε κυρίως στην 
καπνοκαλλιέργεια. Βέβαια ο οικισµός διατηρούσε µια σχετική αυτάρκεια σε είδη 
πρώτης ανάγκης (λαχανικά, νωπό κρέας, φρούτα, κρασί, γαλακτοκοµικά, 
δηµητριακά). Η σταδιακή αύξηση της καλλιέργειας του καπνού και του 
πληθυσµού της πόλης οδηγούσε σε παραγωγική εξειδίκευση και σε µεγαλύτερη 
ζήτηση ειδών πρώτης ανάγκης.  

Tα µοναδικά εξαγωγικά προϊόντα που παρουσίαζαν σταθερή πορεία ήταν 
τα κατεργασµένα δέρµατα, τα σιτηρά, τα άλευρα, τα µεταξωτά και τα νωπά 
κουκούλια της Γκιουµουλτζίνας159 και της Ξάνθης. Άλλωστε τα κέντρα της 
σηροτροφίας και µεταξουργίας του βιλαετιού ήταν το Διδυµότειχο, το Σουφλί ή 
Σοφουλού (Sofulu), καθώς και η ίδια η Αδριανούπολη160. Κατά την πρώτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα αυτοί οι οικισµοί βρέθηκαν να παράγουν πάνω από τα 
3/5 της συνολικής παραγωγής του βιλαετιού σε νωπά κουκούλια. Η επεξεργασία 
τους γινόταν στα δύο µεταξουργεία της Αδριανούπολης, στα δύο του 
Διδυµοτείχου και στο ένα του Σουφλίου161. 

                                                
156 Janin R. (1920), La Thrace: Ètude Historique et Géographique, Cadi-Keuy, Constantinople: Rédaction des 
"Echos d'Orient", σ. 9 · Σταυρίδου Α. (1876), Εγχειρίδιον Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής Γεωγραφίας του 
Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: Εκ του 
Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 58· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική 
Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του 
Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-
10-2006, 19:26).  
157 Παπαστρατής Θ. Ο. (2002) Αφιέρωµα: Οι Εβραίοι της Κοµοτηνής, Εφηµερίδα Ο Χρόνος, Κοµοτηνή, 
03.04.2002, http://www.xronos.gr/specials/detail.php?ID=28984, (25-10-2006, 17:44)· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., 
Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 17-02-1920, Ελληνική Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης, αριθ, 
πρωτ. 1857. Προς:  Ν. Πολίτη.  
158 Αδηµοσίευτη ανακοίνωση, Σειρηνίδου Β., (2008), Από το Κοινοτικό Δάσος στο Δάσος Εργοστάσιο: Η 
Περίπτωση της Θάσου, 19ος Αιώνας, Διεθνές Συνέδριο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας: Θεωρητικές 
Αναζητήσεις και Εµπειρικές Έρευνες, 10-13 Δεκεµβρίου 2008, Ρέθυµνο. Έτσι η εταιρεία των Α. 
Χριστοφακόπουλου, Δ. Κεχαγιά, Ι. Δούµα, των αδελφών Τεφήκ και Χακή Χατζηαχµέτ και του Σαδήκ Ιµπραίµ 
ανέλαβε την εκµετάλλευση των δασών της Ροδόπης (παραµένει άγωνστη η περιοχή της ενοικίασης καθώς και 
η έκταση της) Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" Ανώνυµος 
Εταιρεία Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, Τόµος Ελλάς, λήµµα: Ελλάς και Κ.Τ.Ε., σ. 616. 
159 Μέχρι το 1920, η παραγωγή ελέγχονταν αποκλειστικά από την εβραϊκή κοινότητα και προοριζόταν για την 
κοινότητα της Δράµας. 
160 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σ. 30. 
161 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σσ. 22-24. 
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To 1884 στην Ξάνθη λειτουργούσαν περίπου 20 βυρσοδεψεία στον µαχαλά 
των βυρσοδεψείων (Ταµπακχανέ µαχαλάς), µε το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής τους προοριζόµενο για εξαγωγή. Η Γκιουµουλτζίνα στην πρώτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα εξήγαγε κατεργασµένα δέρµατα αξίας 30.000 τουρκικών 
λιρών. Το προϊόν τα οποία επεξεργαζόταν στον αντίστοιχο µαχαλά στα 
νοτιοδυτικά όρια του οικισµού και στη βόρεια όχθη του Μπουκλουτζά162. 

Στην περιοχή λειτουργούσαν υδροκίνητοι αλευρόµυλοι, όπως στο 
ανατολικό άκρο της της Γκιουµουλτζίνας ο µεγάλος ατµόµυλος του ξανθιώτη 
Στάλιου-Ζαφείρη163. Ο µύλος αυτός αύξησε τις ποσότητες εξαγώγιµων αλεύρων, 
αποτελώντας την πρώτη εργοστασιακή µονάδα της πόλης. Μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας του, στην περιοχή δυτικά της όχθης του Έβρου λειτουργούσαν άλλοι 
δύο αλευρόµυλοι, ένας στη Γκιουµουλτζίνα και ένας στο Ντεντέ-Αγάτς164. Η 
εισαγωγή του ατµού στην παραγωγή αλεύρων αντικατέστησε την παραδοσιακή 
χρήση του νερού και σηµατοδότησε την έναρξη της περιόδου εκβιοµηχάνισης της 
περιοχής, όπως συνέβη και στη Λέσβο µε την εµφάνιση των ατµοκίνητων 
ελαιοτριβείων165. 

Τα παραπάνω εντάσσονται σε γενικότερες διεργασίες της βαλκανικής 
χερσονήσου. Βάσει αυτών η παραγωγή προϊόντων της Ξάνθης και της 
Γκιουµουλτζίνας, της περιόδου από το 1860 και έπειτα, παρουσίασε µεγαλύτερη 
εξειδίκευση στην εντατική και µαζική παραγωγή συγκεκριµένων βιοµηχανικών 
ειδών (καπνός, άλευρα, κατεργασµένα δέρµατα). Την ίδια στιγµή το δυναµικότερο 
κοµµάτι της οθωµανικής βιοτεχνικής παραγωγής εξακολουθούσε να βρίσκεται 
στις περιοχές της υπαίθρου166. 

Η ενδεχόµενη αυτάρκεια των αστικών κέντρων ακολούθησε την εισροή 
µιας µερίδας προϊόντων που δεν παράγονταν εκεί ή που η παραγωγή τους δεν 
κάλυπτε τις τοπικές ανάγκες. Τα προϊόντα αυτά παράγονταν είτε εντός της 
περιφέρειας, είτε εισάγονταν από ντόπιους εµπόρους απευθείας από τα µεγάλα 
εµπορικά κέντρα της αυτοκρατορίας167.  

                                                
162 Μουσόπουλους Θ. (1998), Θρακών Οικήσεις και Κτίσµατα Λαµπρών Καιρών Μαρτυρίες (15ος-19ος 
Αιώνας), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, Πρόγραµµα Διαπολιτισµικής Εκπαιδευτικής Στήριξης Θράκης, 
σσ. 66-68· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 127. 
163 Τσαϊλάς Λ. (1978), "Αναµνήσεις από την Απελευθέρωσιν της Κοµοτηνής την 14η Μαΐου 1920", Θρακικά, 
2(1), σ. 226. 
164 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 23. 
165 Σιφναίου Ε. (1996), Λέσβος: Οικονοµική και Κοινωνική Ιστορία, 1840-1912, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 195. 
166 Palairet M. R. (1997), The Balkan Economies 1800-1914: Evolution without Development, Cambridge: 
Cambridge University Press, σσ. 50-54. 
167 Μπακιρτζής Ι. Μ. (2002), Μια Υπόθεση στο Ιεροδικείο της Ξάνθης. Η Εκκαθάριση των Χρεών του 
Υφασµατέµπορου Στάθη Χασιρτζόγλου (1896), Ξάνθη: Εκδοτικός Οίκος Σπανίδη, σσ. 103-104· Ιγγλέσης Ν. Γ. 
(1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήνα, σ. 127· Ι.Α.Ε.Τ.Ε/Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα 
Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Ευρυκλής Παπανικολάου, Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη 
βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20 Μάιου 1922.  
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Εκτός αυτών στην Γκιουµουλτζίνα –από µαρτυρίες των αρχών του 19ου 
αιώνα- πραγµατοποιούνταν και δύο ετήσιες εµποροπανηγύρεις: η Αγορά των 
Μήλων ή Ελµά Παζαρί (Elma Pazarı) και η Αγορά των Αλόγων ή Ατ Παζαρί (At 
Pazarı). Η πρώτη εµποροπανήγυρη προσέλκυε πωλητές εσπεριδοειδών από τις 
δενδροκαλλιέργειες και τους κήπους µιας όχι και τόσο εκτεταµένης περιοχής, 
λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα των προϊόντων.  

Η δεύτερη ξεκινούσε την Κυριακή των Βαΐων και διαρκούσε τρεις µε 
τέσσερις εβδοµάδες και λάµβανε χώρα σε µια χέρσα περιοχή στα βορειοδυτικά 
όρια του οικισµού, στο δασάκι Πος-Πος,168. Το εµπόριο µεγάλων ζώων (βοοειδών, 
βουβαλιών, αλόγων, ηµιόνων και όνων) προσέλκυε πωλητές και αγοραστές µιας 
πιο εκτεταµένης περιφέρεια (Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, οι περιοχές 
ανατολικά του Έβρου, Ζλάτογκραντ, Κοσού Καβάκ ή (Koşu Kavak) Κίρτζαλη)169.  

Επιπλέον στην αποκάλυψη της λειτουργίας των δικτύων που είχαν 
αναπτυχθεί, προστίθενται οι εβδοµαδιαίες και ετήσιες εµποροπανηγύρεις ή τα 
λεγόµενα παζάρια (pazarlar) που αποτελούσαν χώρο συνάντησης προµηθευτών 
και αγοραστών µιας εκτεταµένης γεωγραφικής επικράτειας170. Η συκγκεκριµένη 
οικονοµική διαδικασία εντός της βαλκανικής χερσονήσου κορυφώνεται ήδη από 
τα µέσα του 18ου αιώνα σε αρκετούς οικισµούς τέλεσής της171.  

Σε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής παρουσίας, λειτουργούν 
εµποροπανηγύρεις που συγκροτούν ένα ενιαίο δίκτυο, προσαρµοσµένο στη λογική 
του εµπορίου των µεγάλων αποστάσεων. Ο ρόλος τους ήταν καθαρά 
διαµετακοµιστικός και λάµβαναν χώρα στις παρυφές των οικιστικών ιστών. Με 
µια τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι πόλεις προσπαθούσαν να διευρύνουν την 
εµπορική τους εµβέλεια, λειτουργώντας ως εµπορικό κέντρο για τις γύρω 
περιοχές172.  

Ειδικότερα στην Γκιουµουλτζίνα και στην Ξάνθη, στις κεντρικές πλατείες 
τους πραγµατοποιούνταν τα εβδοµαδιαία παζάρια. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 
ότι το παζάρι της Γκιουµουλτζίνας µέχρι το 1864 γινόταν κάθε Κυριακή, αλλά, µε 
ενέργειες του µητροπολίτη Μαρωνείας Θεόκλητου µετατέθηκε την Τρίτη173.  

                                                
168 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 30-31. 
169 Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, Δράµα: 
Τυπογραφείον Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σσ. 83-86· Maunsell F. R. (1906), "The Rhodope Balkans", The 
Geographical Journal 28(1), σ. 22  
170 Viquesnel A. (1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description Pysique et Gèologique de la Thrace, 
Paris: Arthus Bertrand, σ. 287. 
171 Stoianovich T. (1970), "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", Journal of Economic History, 20(2), 
σσ. 261-262, σσ. 280-281. 
172 Βουτσοπούλου Ε. (1985), «Πόλη και Εµποροπανήγυρη», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές 
και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 439-443, σ. 439, σ. 441. 
173 Η ίδια πηγή καταγράφει ότι, πριν από τη µεταφορά της ηµέρας τέλεσης του, «…και κάθε Τετάρτην έτι της 
εβδοµάδος γίνεται µισό παζάρι· εν τοις παζαρίοις τούτοις µεταφέρουσι και πωλούσιν εκ των περιχώρων διάφορα 
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Φωτογραφία 1ii.4: Άποψη της περιοχής του εβδοµαδιαίου παζαριού της 
Γκιουµουλτζίνας (circa 1915) 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Αρκετά αργότερα η πατριαρχική δηµογεροντία της Ξάνθης αποφάσισε τη 
διακοπή λειτουργίας των καταστηµάτων των µελών της τις Κυριακές, τις γιορτές 
και τις ώρες τέλεσης θρησκευτικών τελετών174. Η απόφασή της αφορούσε και το 
εβδοµαδιαίο παζάρι της, το οποίο µεταφέρθηκε το Σάββατο. Φαίνεται ότι η 
θεσµοθετηµένη ταύτιση της ηµέρας του παζαριού µε τη θρησκευτική τελετή, η 
οποία προσπάθησε να συνδυάσει την αγοραπωλησία προϊόντων µε τη λατρεία, δεν 
ευόδωσε. 

Στα µέσα του 19ου αιώνα όταν δηλαδή η τοπική οικονοµία είχε επιτύχει 
ικανοποιητικό βαθµό παραγωγικότητας ώστε οι απαιτούµενες εισαγωγές 
µπορούσαν να µειωθούν και να επιτευχθεί το ίδιο παραγόµενο αποτέλεσµα (η 
επιρροή της µητρόπολης, στην τοπική εξουσία ήταν επαρκής) εισήχθη ο 
διαχωρισµός των παραπάνω λειτουργιών175. Πλέον συγκεντρώνονταν παραγωγοί 
και έµποροι από τους ίδιους τους οικισµούς και την άµεση περιφέρειά τους, για τη 

                                                                                                                                  
εδώδιµα ως σίτον, κριθήν, άλευρα, και τα τούτοις όµοια…». Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και 
Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ 
του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, 
(25-10-2006, 19:26). 
174 Συνεδρίαση ΡΑ, 11-06-1899 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι 
Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σ. 99. 
175 Hodgkins W. (1960), Sunday, Christian and Social Significance, London: Independent Press, όπως 
παρατίθεται στο Gavrilova R. (1999), Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, 
London: Associated University Press, σσ. 155-156. 
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διάθεση των δικών τους προϊόντων στην τοπική αγορά.  
Αντίστοιχα στην Ξάνθη και στα νοτιοανατολικά όρια του οικιστικού 

πλέγµατός της, λάµβανε χώρα η Αγορά των Ζώων ή Χαϊβάν Παζαρί (Hayvan 
Pazarı), σαφώς µικρότερη από αυτή της Γκιουµουλτζίνας. Μικρού µεγέθους 
εβδοµαδιαία ζωαγορά πραγµατοποιούταν στον οικισµό του τσιφλικιού Ινανλή 
(Εύλαλο) κάθε Πέµπτη176. Στις νότιες παρυφές της πόλης κατά τους 
φθινοπωρινούς µήνες γινόταν η Αγορά των Δηµητριακών/Καλλιεργειών ή Εκίµ 
Παζαρί (Ekim Pazarı)177 προσελκύοντας πωλητές από γειτονικές καλλιεργούµενες 
µε δηµητριακά εκτάσεις. Οι αγορές των δηµητριακών απαντούν σε ολόκληρη τη 
θρακική ενδοχώρα κατά την Αυγούστου και Σεπτεµβρίου µε το τέλος της της 
συγκοµιδής178.  

Η εικόνα της ευρύτερης περιοχής συµπληρώνεται από την εξίσου 
σηµαντική εµποροπανήγυρη των Ντιµετόκα, κατά τη χριστιανική γιορτή της 
Πεντηκοστής, την Πανήγυρη του Κάστρου ή Καλέ Παναϊρί (Kale Panayır)179. Το 
πανηγύρι γινόταν εντός του κάστρου της πόλης σε µια έκταση 4-5 στρεµµάτων, 
τουλάχιστον µέχρι και το 1940. Επίσης, υπήρχε η ετήσια εµποροπανήγυρη στο 
Σουφλί, που ξεκινούσε στις 9 Μαΐου αυτή της Χεµετλής (Οργάνη) στις αρχές 
Σεπτεµβρίου180.  

Ακολουθεί η διερεύνηση της διοικητικής κατάτµησης της περιοχής 
µελέτης. Αναλυτικότερα, καθ’ όλην την οθωµανική περίοδο, η διοικητική 
κατάτµηση ακολουθούσε το παραδοσιακό πρότυπο διάκρισης των κτήσεων 
(βιλαέτι, σαντζάκι, καζάς, ναχιγιές, µαχαλάς). Τα διοικητικά όρια δεν παρέµειναν 
σταθερά και αµετάβλητα, αντιθέτως, µεταβλήθηκαν τροποποιώντας τόσο το 
διοικητικό κέντρο µιας ευρύτερης περιοχής όσο και τη θέση ενός οικισµού στο 
συνολικό σύστηµα διοίκησης181. 

                                                
176 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-
2007, 16:39). 
177 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 104. 
178 Clogg R. (1970), "Benjamin Barker's Journal of a Tour in Thrace, 1823", University of Birmingham 
Historical Journal, XII(2), σσ. 255-256· Spencer E. (1851), Travels in European Turkey, in 1850: Through 
Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania, and Epirus; With a Visit to Greece and the Ionian 
Isles. A Homeward Tour Through Hungary and the Slavonian Provinces of Austria on the Lower Danube, 
London: Colburn & Co., Vol. II, σσ. 346-348. 
179 Μανάκας Δ. (1958), "Διδυµότειχον", Θρακικά, 27, σ. 258. 
180 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της Θράκης κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σ. 181, σ. 183· Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός 
Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 16:39). 
181 Έτσι, στα µέσα του 15ου αιώνα, η Γκιουµουλτζίνα αποτελούσε µέρος του πρώτου σαντζακιού των 
Βαλκανίων, της Καλλίπολης ή Γκελιµπουλού (Gelibolu). Στις αρχές του 19ου αιώνα (1837) 
συµπεριλαµβανόταν στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης και αναγνωριζόταν νοµικά ως σαντζάκι, αλλά διοικητικά 
λογοδοτούσε στο Αχή-Τσελεµπή. Αργότερα το (1863-1871), καταγράφεται ως καζάς του σαντζακιού της 
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Αναλυτικότερα, η περιοχή µελέτης αποτελούνταν από το σαντζάκι της 
Γκιουµουλτζίνας, µε τους καζάδες της Γκιουµουλτζίνας, Ξάνθης, του Αχή-
Τσελεµπή, Ζλάτογκραντ και του Σουλτάν-Γερί, από το σαντζάκι του Ντεντέ-
Αγάτς µε τους καζάδες Ντεντέ-Αγάτς, Σουφλίου και Αίνου, και από το σαντζάκι 
της Αδριανουπόλεως µε τους καζάδες Διδυµοτείχου, του Ιβάζλοβγκραντ, 
Κίρτζαλη, του σηµερινού Σβίλενγκραντ ή Μουσταφά Πασά (Mustafa Paşa), 
Ουζούν Κιοπρού (Uzun Köprü) ή Μακράς Γέφυρας, της Χάφσας (Hafşa) και της 
Αδριανουπόλεως182.    

Ταυτόχρονα µε την αυτοκρατορική διοικητική κατάτµηση, η εκάστοτε 
περιοχή υπαγόταν σε µια παράλληλη κατάτµηση, επιβαλλόµενη από τη 
θρησκευτική εξουσία του αντίστοιχου µιλλέτ183. Έτσι, τόσο η Ξάνθη όσο και η 
Γκιουµουλτζίνα κατείχαν µητροπολιτικές έδρες του µητροπολίτη Ξάνθης και 
Περιθεωρίου και του µητροπολίτη Μαρώνειας αντίστοιχα184. Μητροπολιτική έδρα 
απέκτησε και το νεοσύστατο Ντεντέ-Αγάτς (1885) µε την µεταφορά της έδρας από 
τον γειτονικό Αίνο όπου και παρέµεινε µέχρι το 1922, σε µια προσπάθεια να 
ενισχυθεί η ολοένα αποδυναµωµένη περιοχή της µητροπόλεως 185 (βλέπε Χάρτη 
8).  

Η Αδριανούπολη αποτελούσε το κέντρο του καθολικού µιλλέτ και όλες οι 

                                                                                                                                  
Δράµας, του βιλαετιού της Θεσσαλονίκης. Τέλος (1874) η Γκιουµουλτζίνα συναντάται ως καζάς και έδρα του 
οµώνυµου σαντζακιού στο βιλαέτι της Αδριανουπόλεως. Σχετικά µε την Ξάνθη, το 1864, µε την εφαρµογή 
του νόµου της περιφερειακής διοίκησης, που µέχρι τότε υπαγόταν στον καζά της Γενισέας, του σαντζακιού 
της Δράµας. Τελικά, αργότερα (1890), αποτέλεσε µέρος του σαντζακιού της Γκιουµουλτζίνας, του βιλαετιού 
της Αδριανούπολης. Πριν από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων, η οθωµανική επετηρίδα του βιλαετιού 
της Αδριανούπολης (1392/1910), ανέφερε την υποδιοίκηση Γκιουµουλτζίνας ως σαντζάκι 3ης τάξης. 
Αντίστοιχα, η υποδιοίκηση της Ξάνθης καταγράφεται ως 2ης τάξης. Edirne Vilayeti Celilesi Salnamesi, 1902, 
σ. 797 και Imiye Salanamesi-İstanbul 1893, σ. 408 και 417, όπως παρατίθενται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), 
Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 40 και σ. 73· αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 125-126· Todorov Ν. (1986), Η Βαλκανική Πόλη,  14ος-19ος 
Αιώνας, Μετάφραση: Ε. Αβδελά & Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα: Θεµέλιο, σσ. 51-52· Ιωαννίδης Σ. (1980-81), 
"Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία της Ιστορίας της", Θρακικά Χρονικά, 36, σ. 17· Γεωργαντζής Π. Α. (1976), 
Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σσ. 146-147·  Mostras K. C. (1871), Dictionnaire Gèographie 
de l' Empire Ottoman, St. Pètersbourgh: Commissionares de l' Academie Imperiale des Sciences, λήµµα 
Gumuldjina, σ. 156. 
182 Κυριακίδου Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν 
Ωφελίµων Βιβλίων, στο http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/stilpon19/index.htm, (28-11-2006, 13:35). 
183 Βουτηράς Σ. Ι. (1889), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Έβδοµος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Σουφλίον, σ. 820.  
184 Σταµούλης Μ. (1940), "Συµβουλή εις την Ιστορίαν των Εκκλησιών της Θράκης", Θρακικά, 14, σ. 137, σ. 
153· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26).  
185 Γεωργαντζής Π. A. (1981), Η Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως και αι Επισκοπαί Αυτής: Συµβολή εις την 
Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της Θράκης, Ξάνθη, σ. 77, σ. 84. Για το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η 
ευρύτερη περιοχή της µελέτης διακρινόταν σε 3 εκκλησιαστικές επαρχίες «...η δε Αίνος, κ’ ή Μαρώνεια, κ’ ή 
Ξάνθη, προς το Αιγαίον Πέλαγος...». Οικονόµου Κ. (1819), Εγχειρίδιον περί της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως ή 
Περιγραφής Αυτής, Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά τω Τυπογραφείω Δηµητρίω Δαβιδοβίκη, σσ. 11-12. 
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καθολικές ενορίες της µετέπειτα ελληνικής Θράκης µέχρι το 1926 που υπήχθησαν 
στο Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, υπάγονταν στο Αποστολικό Βικαριάτο 
Κωνσταντινούπολης. Το 1898, το Ντεντέ-Αγάτς αποτελούσε την έδρα των 
καθολικών ενοριών της Ξάνθης, της Γκιουµουλτζίνας, του Σουφλίου και των 
Φέρων, λόγω της διαβίωσης εκεί της πολυπληθέστερης κοινότητας στην 
περιοχή186.     

Τέλος οι οικισµοί, ως µονάδες και ζωτικά συστατικά µέρη των δικτύων 
που είχαν αναπτυχθεί στη Θράκη, κατείχαν διακριτή θέση στο σύστηµα 
ιεράρχησης των οικιστικών συνόλων της αυτοκρατορίας. Η εν λόγω κατάταξη 
ήταν συνάρτηση παραγόντων που σχετίζονταν µε τη γεωγραφική θέση και την 
έκταση της ενδοχώρας του κάθε οικισµού, το µέγεθος της πληθυσµιακής 
εγκατάστασης, τη συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών, την παρουσία 
στρατιωτικής δύναµης, τη σύνδεση µε άλλους οικισµούς (επικοινωνία και 
συγκοινωνία), τις οικονοµικές λειτουργίες και τον ασκούµενο διοικητικό έλεγχο 
σε µικρότερους οικισµούς187.  

Ήταν εφικτό ένα οικιστικό σύνολο να µεταβάλει τη θέση που κατείχε στην 
οικιστική ιεραρχία, καταλαµβάνοντας υψηλότερη ή χαµηλότερη θέση. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Γενισέας, που µέχρι την έβδοµη 
δεκαετία του 19ου αιώνα αποτελούσε το διοικητικό, στρατιωτικό και οικονοµικό 
κέντρο της νοτιοδυτικής θρακικής πεδιάδας. Στη συνέχεια, παρέδωσε τη θέση της 
στην Ξάνθη και περιορίστηκε σε δευτερεύοντα ρόλο.  

Σε ολόκληρη την περιοχή του βιλαετιού της Αδριανούπολης, η οµώνυµη 
πρωτεύουσα ήταν αδιαµφισβήτητα κορυφή της οικιστικής ιεραρχίας καθώς 
συγκέντρωνε το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών. Η Γκιουµουλτζίνα και η 
Ξάνθη των τελών του 19ου αιώνα κατείχαν µια ενδιάµεση θέση. Στην πρώτη 
περίπτωση, υποστηρίζονταν από τις διοικητικές και στρατιωτικές λειτουργίες και -
στη δεύτερη- από την επεξεργασία και εµπορία µιας καλλιέργειας που είχε 
δυναµικά εµφανιστεί. Αργότερα, σε αυτές προστέθηκε και το Ντεντέ-Αγάτς, ως 
ένα σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο µε την επέκταση του λιµανιού, τη 
δηµιουργία σιδηροδροµικού σταθµού, καθώς και τη συγκέντρωση πληθυσµού και 

                                                
186 Ασηµάκης Ι. (2008), Η Καθολική Εκκλησία στη Δυτική Θράκη 1896 - 2006, Θεσσαλονίκη: Αποστολικό 
Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, σσ. 7-11. 
187 Dimitriades E. P. & Tsotsos G. P. (1999), "Transport Geography and the Local Development in 19th 
Century Thrace", Balkan Studies, 40(2): 281-307· σ. 297· Stoianovich T. (1994). Cities, Capital Accumulation 
and the Ottoman Balkan Command Economy, 1500-1800, in Tilly C. and Blockmans W. P. (eds.), "Cities and 
the Rise of States in Europe A.D. 1000 to 1800". Boulder, Westview Press: 60-99, σ. 70, σ. 74· Ανωγιάτης-
Πελέ Δ. (1985), "Σχέσεις Δρόµου και Χωριών στην Βαλκανική Χερσόνησο τον 18ο Αιώνα", Ιστορικά, 2(4), σ. 
407· Pounds N. J. G. (1971), «The Urbanisation of East-Central and Southeast Europe: A Historical 
Perspective», in Hoffman G. W. (ed.), Eastern Europe: Essays in Geographical Problems, London, Methuen: 
45-78, σσ. 66-67. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

73 

διοικητικών υπηρεσιών188.  
Την ίδια στιγµή, τα λιµάνια της Μπουρού και του Αίνου δεν κατάφεραν να 

αναπτυχθούν αυτόνοµα από τα παραπλήσια αστικά κέντρα και να ενισχύσουν 
υπάρχουσες λειτουργίες ή να συγκεντρώσουν νέες, που θα ισχυροποιούσαν τη 
θέση τους στην οικιστική ιεραρχία της περιοχής. Αποτέλεσµα αυτού ήταν οι 
οικισµοί τους να χάσουν σταδιακά την ακτινοβολία που κατείχαν µέχρι τον 19ο 
αιώνα.  

 
 
Κατατοπιστική για την οικιστική ιεραρχία της ευρύτερης περιοχής των 

βαλκανικών εδαφών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι η χαρτογραφική 

                                                
188 Yerolympos A. (1992), «Urbanisme et Modernisation en Grèce du Nord à l` Èpoque des Tanzimat (de 
1839 à la Fin du XIXe Siècle)», in Dumont P. et Georgeon F. (eds.), Villes Ottomanes a al Fin de l`Empire, 
Paris, L`Harmattan: 47-74, σσ. 59-63. 
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απεικόνιση του Darques, βασισµένη στο έργο του Reclus (ταξινόµηση των 
οικισµών ως προς την πληθυσµιακή τους ανάπτυξη)189 (βλέπε Χάρτη 9). Σύµφωνα 
µε αυτόν το σηµαντικότερο κέντρο της νότιας βαλκανικής θεωρείται η 
Αδριανούπολη, στη συνέχεια η Φιλιππούπολη καθώς και οι Σέρρες, οικισµοί µε 
σηµαντική στρατιωτική, διοικητική, παραγωγική, εµπορική και µεταφορική 
σηµασία για την αυτοκρατορία. Οι υπόλοιποι οικισµοί εντός του νοητού τρίγωνου 
των τριών παραπάνω, θεωρούνται τοπικής εµβέλειας. H υπέρβαση αυτών θα 
επέλθει στα τέλη του αιώνα µε τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών, όπως 
µε την αύξηση της καπνοκαλλιέργεια στην Καβάλα και στην Ξάνθη ή την 
επέκταση της διαµετακοµιστικής ικανότητας του λιµανιού του Ντεντέ-Αγάτς. 

Η περιγραφή και ανάλυση των βασικών λειτουργιών και της οργάνωσης 
της υπαίθρου συµβάλλουν στην κατανόηση των συνδέσεων, εξαρτήσεων και 
επικοινωνιών της θρακικής τοπιογραφίας της εποχής. Στην προκειµένη περίπτωση, 
διερευνήθηκαν αποκλειστικά δύο βασικοί οικισµοί της περιοχής µελέτης, καθώς 
και κάποιοι δευτερεύοντες, αναφορικά µε το οικονοµικό, εµπορικό, παραγωγικό 
και επικοινωνιακό πλέγµα λειτουργιών και αλληλοεξαρτήσεων που είχαν 
αναπτύξει µεταξύ τους. 
 
1.iii) Μια βασική λειτουργία της υπαίθρου: το τσιφλίκι 
 
 Εκτός από την ανάλυση της σχέσης που είχε δηµιουργηθεί µεταξύ των 
βασικών αστικών σχηµατισµών και της υπαίθρου, χρήζει προσέγγισης ένας ακόµη  
βασικός σχηµατισµός της οθωµανικής κοινωνίας και οικονοµίας. Η αγροτική 
εκµετάλλευση της επίµορτης καλλιέργειας επί ιδιοκτησιών µουσουλµάνων 
κτηµατιών ολοκληρώνει την οθωµανική τοπιογραφία της υπαίθρου. Το τσιφλίκι 
(çiftlik), είτε λόγω της γεωγραφικής θέσης και της επιφάνειας που κατείχε, είτε 
λόγω των σχέσεων που είχε αναπτύξει µε την αγροτική οικονοµία, αποτελούσε 
έναν θεσµό άµεσα και έµµεσα συνδεόµενο µε το δίκτυο των οικιστικών συνόλων, 
τουλάχιστον µέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

Τα τσιφλίκια συναντώνται στο πλήθος των κτήσεων της αυτοκρατορίας, 
παρουσιάζοντας µια σειρά οµοειδών γνωρισµάτων στη δοµή και λειτουργία τους, 
µε κάποιες  µικρές διαφοροποιήσεις στο παραγόµενο προϊόν. Το τσιφλίκι –έκταση 
της γης που µπορεί να οργωθεί από ένα ζευγάρι βοοειδών (çift)- αποτελεί εξέλιξη 
του προγενέστερου θεσµού των τιµαρίων (από τα τέλη του 16ου αιώνα και 
έπειτα), η οποία συνδέεται µε την προσπάθεια εποικισµού της οθωµανικής 

                                                
189 Darques R. (2000). Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque. Paris:  CNRS 
Editions, σ. 357. 
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υπαίθρου µέσω ενός στρατιωτικού, κτηνοτροφικού και γεωργικού θεσµού190.   
 Στους υπολογισµούς του McGowan για τον αριθµό των τσιφλικιών στα 
εδάφη της νότιας βαλκανικής χερσονήσου, κατά τα τέλη του 17ου και τις αρχές 
του 18ου αιώνα, παρουσιάζεται και η χωρική κατανοµή τους. Στην περιοχή του 
βιλαετιού της Αδριανουπόλεως, παρά τις εκτεταµένες πεδινές εκτάσεις της υπήρχε 
µικρή παρουσία τσιφλικιών, σε σχέση µε τις περιοχές της Βέροιας ή Καρα-Φεριγιέ 
(Kara-Feriye), του Μοναστηρίου ή Μπίτολα (Bitola) στη σηµερινή Μακεδονία ή 
Π.Γ.Δ.Μ. και της Βάρνας και του Πύργου ή Μπουργκάς (Burgas) στη σηµερινή 
Βουλγαρία191. 

Αναλυτικότερα ο αριθµός των τσιφλικιών της περιοχής µελέτης δεν µπορεί 
να υπολογιστεί µε ακρίβεια και έτσι, από τις επίσηµες απογραφές του οθωµανικού 
κράτους για το βιλαέτι της Αδριανουπόλεως το 1871 και το 1910 έχουµε τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 

Πίνακας 1iii.1. Τσιφλίκια και Ελεύθερα Χωριά (1871, 1910)  
Χρονολογία Είδος Οικισµού Γκιουµουλτζίνα Διδυµότειχο Ξάνθη 

1871 
Χωριά 130 15 - 
Τσιφλίκια 11 167 - 

1910 
Χωριά 289 - 110 
Τσιφλίκια 8 - 5 

Πηγή: Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της Θράκης 
κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σσ. 109-110· Μυρτίλου Αποστολίδου Κ. (1941), 
"Διοικητική Διαίρεσις Θράκης του 1910", Θρακικά, 15, σσ. 377-378. 

 
Αργότερα και µέχρι το 1920 ο Λαµψίδης στη σηµερινή ελληνική Θράκη 

υπολογίζει την ύπαρξη 84 τσιφλικιών και 818 στην αντίστοιχη περιοχή της 
ελληνικής Μακεδονίας192. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προέρχονται από τον 
Ευελπίδη (1926), ο οποίος υπολογίζει τη συνολική τους έκταση στη Θράκη σε 
1.271.280 στρ. καλλιεργηµένων και 1.221.450 στρ. καλλιεργήσιµων εκτάσεων193. 
Τρεις δεκαετίες αργότερα ο Πετµεζάς για την περίοδο 1917-1930 στις παραπάνω 
περιοχές καταµετρά συνολικά 471 τσιφλίκια (µε µέση έκταση  5.379 στρ.)194. Έτσι 

                                                
190 Veinstein G. (1991), «On the Çiftilik Debate», in Keyder C. & Tabak F. (eds.), Landholding and 
Commercial Agriculture in the Middle East, Albany: State University of New York Press: 35-53, σ. 47· 
McGowan B. (1981), Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-
1800, New York & Paris: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l' Homme, σσ. 
67-69· Stoianovich T. (1953), "Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy, 1600-1800", The 
Journal of Economic History, 13(4), σ. 398, σ. 401.  
191 McGowan B. (1981), Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 
1600-1800, New York & Paris: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l' 
Homme, σσ. 73-77. 
192 Λαµψίδης Γ. (26-04-1973), "Η Αγροτική Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονοµίας", Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
σ. 51. 
193 Evelpidis C. (1926), La reforme agraire en Grece. Athenes:  Τύποις "Σφενδόνης", σ. 12. 
194  Πετµεζάς Σ. Δ. (2003), Η Ελληνική Αγροτική Οικονοµία Κατά τον 19ο Αιώνα. Η Περιφερειακή Διάσταση, 
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 27. 
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επιβεβαιώνονται ο προηγούµενος υπολογισµός του McGowan και η διατήρηση 
της περιγραφόµενης κατάστασης, µέχρι σχεδόν τη διάλυση της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας.  
 Από την παρούσα ερευνητική διαδικασία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 95 
τσιφλίκια στην περιοχή µεταξύ Νέστου, Ροδόπης και Έβρου. Αναλυτικά βρέθηκαν 
στις παρακάτω περιοχές: Ξάνθη  43, Γκιουµουλτζίνα 28, Ντεντέ-Αγάτς και  
Σοφουλού 7, Ντιµετόκα 7 και της µετέπειτα Νέας Ορεστιάδας 8. Επίσης,  
εντοπίστηκαν και δύο σε άγνωστη -µέχρι στιγµής- τοποθεσία195 (βλέπε Πίνακα 2 
& Χάρτη 10). Βέβαια ο αριθµός τους δεν παραµένει σταθερός όπως υποδηλώνουν 
οι πήγες της εποχής. 

Αναφορικά µε την περιγραφή και την ερµηνεία της τοπιογραφίας του 
τσιφλικιού σηµειώνεται πως στο κέντρο ήταν η οικία του ιδιοκτήτη ή του επιστάτη 
του (selamlık), και πλησίον της βρισκόταν η κατοικία των γυναικών (haremlik). 
Παραπλεύρως, τοποθετούνταν τα οικήµατα των ανδρών και γυναικών υπηρετών, 
οι στάβλοι, οι αποθήκες, ο φούρνος και συνήθως ένα σιδηρουργείο. Εν συνεχεία, 
σε πολύ µικρή απόσταση από αυτά, ήταν κατασκευασµένες οι καλύβες των 
αγροτών, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις διαχωρίζονταν από τον πυρήνα του 
σχηµατισµού µε ένα τείχος για την αποφυγή ενδεχόµενων επιθέσεων196. Χώροι 

                                                
195 Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή· 
Ρωσσίδης Α. (1984), "Ο Αντιβουλαγρικός Αγώνας, 1903-1912, στη Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 5, σσ. 287-
341· Özgüç A. (1974), Batı Trakya Türkleri, İstanbul: Kutluğ Yayınları· Βαφειάδου Ν. (1953), 
"Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής Περί Θράκης", 
Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 18, σσ. 5-129· Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι 
Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος· Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. 
Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. Ελληνική Δηµοκρατία, 
Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α΄, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, 
αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα Γραφεία Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, 
Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς Εφόρους Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και 
Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις Εποπτείες Συνεργείων 
Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, Δράµας, Κοζάνης, Χανιών· Γ.A.K. Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, 
Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 359/ Υπ. Γεωργίας, Γεωργική Περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως, Ορεστιάδα, 21-04-1931· 
Garbitrakyadaki Türk Emlaki: Trakya Gayrımübadiller Cemiyete Tarafından Tertibolunmuştur, (1928), 
Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi· Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή 
Υποεπιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή] · 
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, (1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 1:125.000, Εν 
Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων· Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-
1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Αίτηση των Εµινέ του Αµέτ ογλού Χασάν, Νατζιέ Χανούµ του Χατζηιµπραήµ 
Ογλού Μουσταφά, Εµίν του Μουσταφά Αγά, Χουρµούζ του Καραγκιοσλού Μουσταφά Εµόν, Λουτφιέ του 
Χασάν ογλού Φεχρή, Ανιφές του Ισχάν Μπέη, Μπαϊσε του Αλή Χασάν Ογλού Μπέη, Κεµάλ Μπέη Ισµαήλ 
Ογλού, Χαλίλ του Κιαµήλ, Χαϊδάρ ογλού Αµέτ Μπέης, Αλή Μπέης, Σεχιµέ [ή Σαϊµέ] Χανούµ, κάτοικοι 
Ξάνθης, 05-10-1925, Ξάνθη, προς: Επιτροπή Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων, Ξάνθη· Γενική 
Διοίκησις Θράκης-Διεύθυνση Εσωτερικών (1922), Πίναξ των Πόλεων και Χωριών της Θράκης Εµφαινών τα 
Παλιά και Νέα Ονόµατα και τον Πληθυσµόν αυτών κατά την Τελευταίαν Απογραφήν, Αδριανούπολις: Εκ του 
Τυπογραφείου Γενικής Διοικήσεως Θράκης· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου 
Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθήνα· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` 
Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου 
και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ· Viquesnel A. (1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description Pysique et 
Gèologique de la Thrace, Paris: Arthus Bertrand.  
196 Cvijic C. (1918), La Péninsule Balkanique: Géographie Humaine, avec 31 Cartes et Croquis dans le Texte 
et 9 Cartes hors Texte, Paris: Armand Colin, σ. 223. 
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τέλεσης θρησκευτικών τελετών συνήθως δεν εντοπίζονταν εντός των τσιφλικιών, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες λάµβαναν χώρα σε πρόχειρα 
κατασκευασµένα οικήµατα197. Συνηθέστερη βέβαια, ήταν η µετάβαση σε 
γειτονικούς, µεγαλύτερους οικισµούς, που διέθεταν θρησκευτικούς ναούς198 
(βλέπε Χάρτη-σκαρίφηµα 11). 

Επιπλέον σηµειώνεται ότι στις αρχές περίπου του 19ου αιώνα, στην περιοχή 
της νότιας βαλκανικής το πλαίσιο της αγροτικής εκµετάλλευσης του τσιφλικιού 
ταυτιζόταν µε τα όρια της βασικής οικιστικής µονάδας, δηλαδή µε το χωριό199. 
 Τα τσιφλίκια εµφανίζονταν κυρίως στα εύφορα εδάφη της αυτοκρατορίας. 
Από την αρχή της παρουσίας τους καταγράφεται συγκέντρωσή τους κατά µήκος 
των βασικών µεταφορικών και επικοινωνιακών αξόνων (χερσαίων και 
θαλάσσιων)200. Με τον τρόπο αυτόν ήταν άµεσα και εύκολα συνδεδεµένα µε τις 
τοπικές, περιφερειακές και εξωτερικές αγορές της εποχής. 

Η ανάλυση του ανθρώπινου παράγοντα που το κατέχει το τσιφλίκι, το 
εκµεταλλεύεται, το ελέγχει και τελικά εργάζεται στα εδάφη του. Έτσι, λοιπόν, 
υπήρχαν οι ιδιοκτήτες των εκµεταλλεύσεων και µέλη της παραδοσιακής 
µουσουλµανικής κοινοτικής ηγεσίας, γνωστοί και ως µπέηδες (bey). Οι 
τσιφλικάδες συνήθως δεν κατοικούσαν εντός των ιδιοκτησιών τους, αλλά ήταν 
εγκατεστηµένοι στα διάφορα αστικά κέντρα της εποχής. Για την περιοχή µελέτης 
η εγκατάστασή τους σηµειώνεται µεταξύ Καβάλας, Γκιουµουλτζίνας, 
Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης201. Η διοίκηση του τσιφλικιού είχε 
ανατεθεί σε κάποιον έµπιστο οµόθρησκο επιστάτη, ο οποίος κατοικούσε εντός του 
και αναλάµβανε την αποστολή των κερδών στον κτηµατία202.  

Η πληθυσµιακή βάση του τσιφλικιού αποτελούνταν από τους επίµορτους 
καλλιεργητές ή τους κολίγους, τους µόνιµα και τους εποχικά εγκατεστηµένους 

                                                
197 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 97· Stoianovich T. (1953), "Land Tenure and Related Sectors of the Balkan 
Economy, 1600-1800", The Journal of Economic History, 13(4), σ. 402.  
198 Οι κλοήγοι των Κιρ-Τσιφλίκ (Kır Çiftlik) και Φατίρ Γιακά Τσιφλίκ (Fatir Yaka Çiftlik) µετέβαιναν στα 
Πάνδροσο ή Δερέ-Κιόι (Dere-Köy) και Καρυδιά ή Κουζλού Κιόι (Kuzlu-Köy). Μελίρρυτου Μ. (1871), 
Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν 
Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 16:02). 
199 Χιωτάκης Λ. (1989), "Η Αλλαγή Γαιοκτησίας στον Πεδινό και Ορεινό Χώρο της Ηπείρου (1881-1900)", 
Χώρος και Ιστορία, 1(6): Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, σ. 1. 
200 Stoianovich T. (1953), "Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy, 1600-1800", The 
Journal of Economic History, 13(4), σσ. 402-403. 
201 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 204· Eddy C. B. (1931), Greece 
and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σ. 91.  
202 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 97. 
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στον οικισµό203. Οι οικογένειες της θρακικής υπαίθρου ήταν κατά κανόνα 
πολυµελείς, αφού υπήρχε µεγάλη ζήτηση για εργατικά χέρια. Ένα ακόµη 
χαρακτηριστικό τους ήταν ότι, κατά κανόνα, ένας αγροτικός οικισµός κατοικούταν 
από συγγενείς, κυρίως πατροπλευρικούς και λιγότερο µητροπλευρικούς204. Ακόµα, 
οι οικογένειες των επίµορτων καλλιεργητών διατηρούσαν µια µορφή οργάνωσης 
χαρακτηριστική της ιδιαίτερης ταυτότητας τους, όπως για παράδειγµα η 
ζάντρουγκα των σλαβόφωνων οικογενειών, χρωµατίζοντας έτσι την εσωτερική 
δοµή του τσιφλικιού. 
  

 
 

 Εκτός αυτών, στην κατηγορία των µόνιµα εγκατεστηµένων καλλιεργητών 
περιλαµβάνονται οι νέγροι (δούλοι) από την αφρικανική ήπειρο και την περιοχή 
του σηµερινού Σουδάν205. Στην περιοχή των Γιακάδων οι απόγονοι των 
                                                
203 Βιγγοπούλου Ι. (2000), «Περιηγητικά Κείµενα. Πηγές Ιστορίας της Θράκης», στο Θράκη: Ιστορικές και 
Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 137-168, σ. 141· Καράσσου Δ. (1929), Η 
Ανατολική Θράκη: Στρατιωτική Γεωγραφία: Μετά 15 Χαρτών και Σχεδιαγραµµάτων εκτός Κειµένου, Αθήναι: 
Τύποις "Πυρσού", σ. 55.  
204 Αλεξάκης Ε. Π. (1975), "Η Δοµή της Ελληνικής Οικογένειας στη Θράκη", Μνήµων, 5, σσ. 52-53. 
205 Veinstein G. (1991), «On the Çiftilik Debate», in Keyder C. & Tabak F. (eds.), Landholding and 
Commercial Agriculture in the Middle East, Albany: State University of New York Press: 35-53, σ. 49· 
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τελευταίων, κατά τον Μεσοπόλεµο, αποτελούσαν το 0,5% του συνολικού 
αγροτικού µουσουλµανικού πληθυσµού206. 

Αναλυτικότερα για τους επίµορτους καλλιεργητές των τσιφλικιών, µεταξύ 
των ποταµών Έβρου και Νέστου, πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα, είναι δύσκολη 
η ταξινόµησή τους εντός των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων που 
απαντώνται στην περιοχή. Μοναδικές πηγές πληροφόρησης θεωρούνται το 
κείµενο του γιατρού Μελίρρυτου για την εκκλησιαστική επαρχία της Μαρώνειας, 
επιλεγµένα έγγραφα του Φακέλου 434 «Περί Θράκης» (1876-1882) της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής  για τις εκκλησιαστικές επαρχίες Μαρωνίας και 
Διδυµοτείχου, καθώς και περιορισµένες προφορικές µαρτυρίες που συλλέχθηκαν 
κατά την ερευνητική διαδικασία207.  

Στα στοιχεία που παραθέτουν οι εν λόγω πρώτες πηγές, για επτά από τα 
τσιφλίκια του καζά της Γκιουµουλτζίνας, οι οικογένειες των επίµορτων 
καλλιεργητών χαρακτηρίζονται χριστιανικές και εν συνεχεία βουλγαρικές. Εκτός 
αυτών ένα τσιφλίκι κατοικείται από βουλγαρικές οικογένειες, ένα άλλο από µικτό 
πληθυσµό χριστιανών και µουσουλµάνων και ακόµη ένα από αµιγή 
µουσουλµανικό πληθυσµό (βλέπε Πίνακα 2). Στην προκειµένη περίπτωση, η 
αλλαγή του χαρακτηρισµού τους οφείλεται στην υπαγωγή των πληθυσµών αυτών 
στο ορθόδοξο πατριαρχείο ή στη βουλγαρική εξαρχία κατά τη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο. 

Επί του ζητήµατος της παρουσίας των βουλγαρόφωνων πληθυσµών στις 
περιοχές της υπαίθρου, η Λαφαζάνη ισχυρίζεται ότι, κατά την όψιµη οθωµανική 

                                                                                                                                  
Anderws P. A. & Benninhaus R.  (1989), Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: Dr. Ludwig 
Reichert, σσ. 107-109.  
206 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σσ. 47-49. 
207 Πρόκειται για τις πηγές: α) Βαφειάδου Ν. (1953), "Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 
434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής Περί Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού 
Θησαυρού, 18: 5-129. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιεχόµενο του Φακέλου 434, έχει µεταφερθεί 
στον Φάκελο 437 της Βιβλιοθήκης της Βουλής. β) Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και 
Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ 
του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, 
(25-10-2006, 16:02). Αναλυτικότερα, ο Μελίρρυτος ταξινοµεί τον πληθυσµό γλωσσικά και θρησκευτικά, 
αναφέροντας πως «…οικίας χριστιανικάς, και… τουρκικάς, οµιλούσι την βουλγαρικήν γλώσσαν…[ή]….την 
ελληνικήν γλώσσαν…». Αντιστοίχως πράττουν και οι µεταγενέστεροι συγγραφείς των εγγράφων του Φακέλου 
434, όταν καταφεύγουν σε χρήση επιθετικών προσδιορισµών, µε έµφαση στο γλωσσικό και θρησκευτικό 
ανήκειν των πληθυσµών, όπως «…ελληνικές …[ή]… βουλγαρικές …[ή]… τουρκικές …[ή]… αθιγγανικές 
οικογένειες…[ή]… ελληνικών αθιγγανικών, τουρκόφωνων οικογενειών…». Να διευκρινιστεί ότι οι συντάκτες 
των πηγών προχώρησαν στη συγγραφή των παραπάνω κειµένων σε µια εποχή κατά την οποία είχε ήδη ιδρυθεί 
η βουλγαρική εξαρχία και εντείνονταν οι ανταγωνισµοί των βαλκανικών εθνικισµών για τη διεύρυνση των 
φαντασιακών κοινοτήτων τους. Συνέπεια της δράσης είναι η µεταβλητότητα των χαρακτηρισµών που 
αποδίδουν οι συντάκτες στους πληθυσµούς των οικισµών, σε ένα χρονικό διάστηµα περίπου µιας εικοσαετίας. 
Οι προφορικές µαρτυρίες χρησιµοποιούνται µε κάθε επιφύλαξη χωρίς να υποστηρίζονται από άλλη/ες 
πηγή/ές. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995). Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 67, σ. 141· 
Βαφειάδου Ν. (1953), "Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής Περί Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 18, σ. 14, σ. 17. 
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περίοδο, τα εύφορα και ασφαλή εδάφη εκµεταλλεύονταν µουσουλµάνοι ελεύθεροι 
καλλιεργητές. Οι οικιστικές τους συγκεντρώσεις οικοδοµήθηκαν πλησίον των 
καλλιεργειών τους. Τα υπόλοιπα -κακής ποιότητας και εξασθενηµένα 
δηµογραφικά εδάφη- αποτέλεσαν τα εδάφη των τσιφλικιών. Στα τελευταία, 
εγκαταστάθηκαν οι κατώτερες οµάδες της οθωµανικής αγροτικής κοινωνίας, κατά 
πλειονότητα βουλγαρόφωνοι και αθίγγανοι. Η κατάσταση, που διατηρήθηκε χωρίς 
σηµαντικές αλλαγές µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, αποκαλύπτει «…τη σχέση του 
εθνοπολιτισµικού ανήκειν [η έµφαση στο πρωτότυπο] και του είδους ζωής καθώς 
και τον εθνοπολιτισµικό καταµερισµό του χώρου…»208. Να σηµειωθεί, επίσης, η 
παρουσία βουλγαρόφωνων πληθυσµών στην καλλιέργεια των βακουφικών 
αγροτικών εκτάσεων, ως µια πληθυσµιακή κίνηση που παρατηρείται σχεδόν ως τις 
αρχές του 19ου αιώνα209.   

Στην περιοχή του καζά του Κάρα-Αγάτς (περιοχή σηµερινής Ορεστιάδας), 
από τα οκτώ τσιφλίκια που καταγράφονται, στο ένα ο πληθυσµός χαρακτηρίζεται 
ελληνικός αθιγγανικός και τουρκόφωνος. Στον καζά του Διδυµοτείχου από τα 
πέντε τσιφλίκια το ένα κατοικείται από µουσουλµανικές τουρκόφωνες οικογένειες 
και ένα άλλο από ελληνικές αθιγγανικές τουρκόφωνες οικογένειες. Τα στοιχεία για 
τα 40 τσιφλίκια της περιοχής του καζά της Γενισέας είναι ελάχιστα στις εν λόγω 
πηγές. Οι αναφορές εντοπίζονται στο Γενί Τσιφλίκ (Yeni Çiftlik), το µετέπειτα 
οικισµό της Κυψέλης, του οποίου οι κάτοικοι έχουν την αλβανική ως µητρική τους 
γλώσσα. Επίσης, το Ινανλή Τσιφλίκ (İnhanlı Çiftlik), µέρος της µετέπειτα 
κοινότητας Ευλάλου (γνωστής και ως Καρπουζοχώρια) κατοικείται από 
µουσουλµανικές τουρκόφωνες οικογένειες210. Επίσης, µουσουλµανικός 
τουρκόφωνος πληθυσµός εµφανίζεται να κατοικεί στο Ντεµίρ Μπεϊλή ή Μπεϊλή 
Τσιφλίκ (Demir-Beyli), στη σηµερινή Βέννα. 

Σε κάθε περίπτωση από τα ελάχιστα αυτά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 
δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί η οποιαδήποτε εθνοτική ή θρησκευτική 
ταυτότητα του συνόλου των επίµορτων καλλιεργητών. Πάντως η µοναδική 
πληθυσµιακή οµάδα µε σταθερό θρησκευτικό προσδιορισµό είναι οι 
µουσουλµάνοι. Για την αποσαφήνιση της κατάστασης, παρατίθεται ο χάρτης 
απεικόνισης των παραπάνω πηγών. Αυτός είναι περισσότερο δηλωτικός της 
κατάστασης που επικρατούσε σε εκτεταµένες γεωγραφικές περιοχές της Θράκης, 
µέρος των οποίων αποτελούσαν και τα τσιφλίκια (βλέπε Χάρτη 12).     

                                                
208 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σσ. 96-97. 
209 Καράσσου Δ. (1929), Η Ανατολική Θράκη: Στρατιωτική Γεωγραφία: Μετά 15 Χαρτών και 
Σχεδιαγραµµάτων εκτός Κειµένου, Αθήναι: Τύποις "Πυρσού", σ. 57. 
210 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σσ. 54-55. 
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Ένα επιπλέον γνώρισµα των τσιφλικιών σχετιζόµενοµε την εργατική τους 
βάση είναι η παρουσία έµµισθων εργατών για τις καλλιεργητικές τους ανάγκες. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των τσιφλικιών της γειτονικής πεδιάδας στα 
δυτικά του Νέστου, όπου τα 2/3 περίπου των τσιφλικιών καλλιεργούνταν από τους 
ίδιους τους ιδιοκτήτες µε τη βοήθεια έµµισθων εργατών. Αυτοί στην πλειονότητα 
τους ήταν αθίγγανοι λµαβάνοντας πολύ χαµηλές αµοιβές211. Παράλληλα σε 
ολόκληρη τη θρακική πεδιάδα, µια σειρά τσιφλικιών ενοικιάζονται από τους 
µουσουλµάνους ιδιοκτήτες σε ορθόδοξους πρόκριτους (τσορµπατζήδες). Οι νέοι 
εκµεταλλευτές των τσιφλικιών προσελάµβαναν ξωµάχους για την τέλεση των 
αγροτικών εργασιών212.   

Η παραγωγή των τσιφλικιών, ισχυρίζεται ο Veinstein, δεν ήταν 
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της οικονοµίας της αγοράς, όπως συνέβαινε µε 
την παραγωγή βαµβακιού και καπνού, σύµφωνα µε στοιχεία από οθωµανικές 
πηγές. Ο ίδιος, βέβαια, δεν αµφισβητεί την οποιαδήποτε εξειδίκευση της 
παραγωγής τους213. Στην περιοχή των νότιων βαλκανικών εδαφών, και 
συγκεκριµένα των περιοχών του σηµερινού ελληνικού κράτους, η κυρίαρχη 
καλλιέργεια ήταν τα σιτηρά214. Η µεγάλη διαφορά των παραγόµενων ποσοτήτων 
τους και των υπόλοιπων καλλιεργειών παρουσιάζεται στις περισσότερες πηγές της 
εποχής215.   

Επιπλέον εκτός του βασικού προϊόντος της αγροτικής εκµετάλλευσης, οι 
επίµορτοι καλλιεργητές προχωρούσαν στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων για  
προσωπική κατανάλωση (σύκα, όσπρια, ελιές, µουριές, αµπέλια, σταφίδα, 
οπωροφόρα δέντρα και άλλα εσπεριδοειδή) χωρίς να επιτυγχάνεται πάντοτε η 
αυτάρκεια. Οι ίδιοι απασχολούνταν µε την ηµι-οικόσιτη κτηνοτροφία, την 
ορνιθοτροφία και σποραδικά µε τη µελισσοκοµία και τη σηροτροφία. Η πρακτική 

                                                
211 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 157. 
212 McGowan B. (1981), Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 
1600-1800, New York & Paris: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l' 
Homme, σ. 79· Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της 
Θράκης κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σ. 108. 
213 Veinstein G. (1991), «On the Çiftilik Debate», in Keyder C. & Tabak F. (eds.), Landholding and 
Commercial Agriculture in the Middle East, Albany: State University of New York Press: 35-53, σ. 48. 
214 Αλιβιζάτος Μ. Β. (1935), Η Μεταπολεµική Εξέλιξη της Ελληνικής Γεωργικής Οικονοµίας και η επ' Αυτής 
Επίδρασις της Αγροτικής Πολιτικής, Αθήναι, σ. 17. 
215 Βουτηράς Σ. Ι. (1890), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Όγδοος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Τουρκία ή Οθωµανικόν Κράτος, σ. 264· Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), 
Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου 
Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 35-36· Σταυρίδου Α. (1876), Εγχειρίδιον Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής 
Γεωγραφίας του Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: 
Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 58.  
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αυτή καταγράφεται τουλάχιστον µέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα216.   
Το παραγόµενο προϊόν των τσιφλικιών και της υπόλοιπης υπαίθρου 

αποτελεί την βασική αγροτική παραγωγή της Θράκης. Κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα στις εύφορες πεδιάδες που διασχίζουν ο Έβρος και οι 
παραπόταµοί του, καλλιεργούνταν όσπρια, λινάρι, σταφύλια, ρύζι, σύκα, ελιές, 
κέγχρος, σουσάµι. Λίγες δεκαετίες νωρίτερα, είχαν εµφανιστεί βιοµηχανικές 
καλλιέργειες είχε εµφανιστεί µια σειρά βιοµηχανικών καλλιεργειών όπως για 
καπνά, βαµβάκι και καλαµπόκι217. 

Η εικόνα της αγροτικής παραγωγής ολοκληρώνεται µε την εξέταση της 
κτηνοτροφίας. Από τη συγκρότηση ήδη του τσιφλικιού δηµιουργήθηκε µια 
ιδιότυπη σχέση µε την ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία και συγκεκριµένα µε τους 
σαρακατσάνους κτηνοτρόφους της Θράκης (στη Θράκη δεν εµφανίζονται 
τσελιγκάτα βλάχων/αρµάνων218). Βάσει µιας εθιµικής συµφωνίας µεταξύ του 
τσιφλικά και του αρχηγού του τσελιγκάτου, οι υπό αγρανάπαυση εκτάσεις ή οι 
χέρσες επιφάνειες παραχωρούνταν, µε το σχετικό αντίτιµο, για τις ανάγκες της 
ηµι-νοµαδικής κτηνοτροφίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα εφαρµόστηκε µέχρι  την 
περίοδο του Μεσοπολέµου στις καλλιεργούµενες εκτάσεις της ελληνικής 
υπαίθρου219. 

Οι σαρακατσάνοι κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών µετέφεραν τα 
κοπάδια τους στα χειµαδιά, στις πεδινές περιοχές ανατολικά και δυτικά του 
Έβρου220. Με τον ερχοµό της άνοιξης τα οδηγούσαν στις πεδιάδες της βόρειας 
πλευράς της Ροδόπης. Η δηµιουργία του βουλγαρικού κράτους, το 1878, 
προκάλεσε αστάθεια στο σύστηµα µετακινήσεων της ηµι-νοµαδικής 
κτηνοτροφίας, εξαιτίας της χάραξης των συνόρων. Η ισορροπία επετεύχθη µε τη 
συµφωνία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και του νεοσύστατου βουλγαρικού 

                                                
216 Χασιώτης Σ. (1924), Η Γεωργία εν Ελλάδι: Γενική Επισκόπησις, Εν Αθήναις: Υπουργείον Γεωργίας, σ. 4. 
217  Βουτηράς Σ. Ι. (1890), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Όγδοος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Τουρκία ή Οθωµανικόν Κράτος, σ. 264· Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), 
Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου 
Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 35-36· Σταυρίδου Α. (1876), Εγχειρίδιον Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής 
Γεωγραφίας του Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: 
Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 58· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και 
Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ 
του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM 
(25-10-2006, 16:02). 
218  Kahl T. (2009), Για την ταυτότητα των Βλάχων: Εθνοπολιτισµικές Προσεγγίσεις µιας Βαλκανικής 
Πραγµατικότητας, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιόραµα, σσ. 280-307. 
219  Χασιώτης Σ. (1924), Η Γεωργία εν Ελλάδι: Γενική Επισκόπησις, Εν Αθήναις: Υπουργείον Γεωργίας, σσ. 
4-5. 
220  Maunsell F. R. (1906), "The Rhodope Balkans", The Geographical Journal, 28(1), σ. 17. 
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κράτους για τη χωρίς δασµούς µετακίνηση των νοµάδων221. 
Στα ίδια τα τσιφλίκια εκτρέφονταν βουβάλια τα οποία χρησιµοποιούνταν 

ως αροτραία ζώα. Παράλληλα, η εκτροφή βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και 
πουλερικών ικανοποιούσε τις διατροφικές ανάγκες των κατοίκων. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, ήταν πιθανή η εκτροφή ίππων για τις ανάγκες του οθωµανικού 
στρατού, όπως επίσης δροµάδων και ηµιόνων για τις µεταφορές222.  

Ένα µέρος των παραγόµενων προϊόντων του τσιφλικιού διοχετευόταν στην 
τοπική αγορά και ένα άλλο στις µεγαλύτερες αγορές, εντός και εκτός της 
αυτοκρατορίας. Δεν είναι σίγουρο ότι οι επίµορτοι καλλιεργητές διέθεταν µέρος 
της πλεονάζουσας παραγωγής τους στις αγορές της Θράκης, δεδοµένου ότι η 
παραγωγική τους αυτάρκεια αποτελούσε πάντοτε ζητούµενο. Πάντως ακόµα και 
σε λίγες περιπτώσεις οι καλλιεργητές µετέβαιναν στα µεγαλύτερα οικιστικά 
σύνολα της περιφέρειάς τους τροφοδοτώντας τις µόνιµες εβδοµαδιαίες αγορές µε 
είδη διατροφής223. Για τις εποχικές αγορές ή τις εµποροπανηγύρεις, τα µεγάλα ζώα 
(βοοειδή και ιπποειδή) ήταν το προς διάθεση προϊόν των επίµορτων 
καλλιεργητών224.  

Οι ποσότητες που έφθαναν προς πώληση στις αγορές των τοπικών και 
περιφερειακών κέντρων προέρχονταν ουσιαστικά από το µερίδιο των ιδιοκτητών 
των τσιφλικιών. Τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνταν απευθείας από τους ίδιους, 
αλλά µέσω ενός δικτύου διανοµής και πώλησης έφταναν στα εµπορικά 
καταστήµατα και από εκεί στους πωλητές λιανικής και τους µεταπράτες.  

Η κατάσταση ήταν διαφορετική για τα τσιφλίκια των οποίων η παραγωγή 
ελεγχόταν απευθείας από τον ιδιοκτήτη µε επιστασία της καλλιέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή οι βιοµηχανικές καλλιέργειες διοχετεύονταν ως πρώτη ύλη στην 
παραγωγή εντός και εκτός της αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά, βάσει του παραπάνω 
σχήµατος, ο σχεδιασµός και η οργάνωση της παραγωγής γίνονταν από τα 
εµπορικά και παραγωγικά κέντρα αποφάσεων εντός των αστικών κέντρων.  

                                                
221  Antoniades A. (1919), La Puissance de l' Hellenisme et le Role Economique des Grecs en Thrace, Paris, 
σ. 13, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του 
Ελληνισµού της Θράκης κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σ. 125. 
222 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", 
Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 97 · Veinstein G. (1991), «On the Çiftilik Debate», in Keyder C. & Tabak F. (eds.), 
Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East, Albany, State University of New York Press: 
35-53, σ. 48· Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 35-36· Σταυρίδου Α. (1876), 
Εγχειρίδιον Πολιτικής, Φυσικής και Εµπορικής Γεωγραφίας του Οθωµανικού Κράτους εκ Διαφόρων Νεωτάτων 
Ευρωπαϊκών Συγγραµµάτων, Εν Κυδωνίαις: Εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, σ. 58· Viquesnel 
A. (1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description Pysique et Gèologique de la Thrace, Paris: Arthus 
Bertrand, σ. 285.  
223  Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM (25-10-2006, 16:02). 
224  Βουτσοπούλου Ε. (1985), «Πόλη και Εµποροπανήγυρη», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές 
Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 439-443, σ. 441. 
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Στις αρχές του 19ου αιώνα στη βαλκανική αγροτική οικονοµία 
παρατηρείται η εισαγωγή κάποιων καινοτοµιών στις καλλιεργητικές µεθόδους, 
όπως νέες µέθοδοι άρδευσης, αλλά και στα παραγόµενα προϊόντα µε την εισαγωγή 
της καλλιέργεια του ρυζιού, του βαµβακιού και του καλαµποκιού225. Θα 
χρειαστούν αρκετές δεκαετίες ακόµη για την εκµηχάνιση της θρακικής αγροτικής 
οικονοµίας, µε εισαγωγές από Γερµανία, Αυστρία, Αµερική και -κατά ένα πολύ 
µικρό µέρος- από την Ελλάδα226. Η εκµηχάνιση του τσιφλικιού στη Θράκη ήταν 
µια διαδικασία που εµφανίστηκε σε µεµονωµένες περιπτώσεις στα 19ου αιώνα σε 
µεµονωµένες περιπτώσεις εφόσον η παραγωγή ελεγχόταν αποκλειστικά από τους 
ιδιοκτήτες227.  

Εξάλλου η µορφή της παραδοσιακής λειτουργίας του τσιφλικιού έδινε 
στους επίµορτους καλλιεργητές τη δυνατότητα επιλογής τόσο των καλλιεργειών 
όσο και της οργάνωσης της παραγωγής. Οι σχέσεις καλλιεργητών και ιδιοκτητών 
περιορίζονταν στην καταβολή µεριδίου επί της παραγόµενης ποσότητας, ανάλογα 
µε τη συµµετοχή των τελευταίων στα έξοδα της καλλιέργειας228. Οι καλλιεργητές 
δεν είχαν υποχρεώσεις σε είδος ή σε χρήµα µόνο προς τους ιδιοκτήτες, αλλά και 
προς την οθωµανική διοίκηση και την εκκλησία.  

Ο Μοσκώφ υποστηρίζει ότι, για τις παραπάνω υποχρεώσεις, αναγκάζονταν 
να διαθέσουν περίπου το 1/3 της παραγωγής τους. Το ποσοστό αυξανόταν σε 
περιπτώσεις έκτακτων εισφορών, φτάνοντας ακόµη και το 40% της ετήσιας 
παραγόµενης ποσότητας229. Έτσι, για παράδειγµα, οι επίµορτοι καλλιεργητές 
εµφανίζονταν αρκετά επιφυλακτικοί απέναντι σε αλλαγές των καλλιεργητικών 
µεθόδων, εφόσον αυτές συνδυάζονταν µε ένα ρίσκο που δεν ήταν διατεθειµένοι να 
αναλάβουν.  
 Ο 19ος αιώνας αποδείχθηκε περίοδος διαρθρωτικών αλλαγών για τις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις που βασίζονταν στην επίµορτη εργασία. Ως 
χαρακτηριστικό αναφέρεται το παράδειγµα αλλαγής του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, όπως εξελίχθηκε µετά τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ µέχρι την 
έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων.  

Την ίδια περίοδο εµφανίζεται κάνει την εµφάνισή της µια άλλη οµάδα µη 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών. Πρόκειται για τα ισχυρά οικονοµικά και πολιτικά 

                                                
225 Stoianovich T. (1962), "Factors on the Decline of the Ottoman Society in the Balkans", Slavic Review, 
21(4), σ. 629. 
226 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 18. 
227 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισµού της Θράκης κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σσ. 106-107. 
228 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 194. 
229 Μοσκώφ Κ. (1979), Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης. Η Διαµόρφωση της 
Εθνικής και Κοινωνικής Συνείδησης στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, σσ. 60-61. 
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µέλη –γηγενή και µη- της τοπικής οικονοµίας. Η απόκτηση των τσιφλικιών, στα 
οποία εφαρµοζόταν ο θεσµός της επίµορτης εργασίας, έγινε αντικείµενο 
αγοραπωλησίας σε αρκετές περιοχές των βαλκανικών εδαφών της αυτοκρατορίας 
(µαζικές αγορές από πατριαρχικούς κεφαλαιούχους στα ανατολικά του Έβρου 
ποταµού). Αυτό συνέβη σε µια χρονική στιγµή συνολικότερων ανακατατάξεων για 
το  καθεστώς της οθωµανικής γαιοκτησίας, όπως είχε εισάγει νωρίτερα ο νόµος 
Περί Γαιών, καθώς και η ανασφάλεια που δηµιούργησαν οι πολεµικές 
συγκρούσεις του 19ου αιώνα στους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες230. Δεν έλειψαν και 
οι περιπτώσεις όπου η απόκτηση της αγροτικής εκµετάλλευσης πραγµατοποιήθηκε 
όταν ο ιδιοκτήτης, µετά τη σύναψη ενυπόθηκου δανείου, αναγκάστηκε να 
παραδώσει το τσιφλίκι στο/στους δανειστή/ές231.   

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα καλλιέργειας µε επιστασία ήταν το 
Μεγάλο Καβάλ, στην περιοχή του καζά της Γκιουµουλτζίνας. Συγκεκριµένα στις 
αρχές του 20ού αιώνα, στην καπνική οικονοµία της νοτιοανατολικής βαλκανικής 
χερσονήσου εµφανίστηκαν οι αµερικανικές καπνικές εταιρείες όπως το 1901 όταν 
η American Tobacco Company ιδρύει υποκατάστηµα στην Καβάλα232. Λίγα 
χρόνια αργότερα, το 1907, το δίκτυο των αµερικανικών επιχειρήσεων εξαπλώθηκε 
και στη γειτονική Ξάνθη, µε τον τοπικό πληθυσµό να ονοµάζει τη χρονιά, 
amerikan senesi ή αλλιώς έτος των αµερικανών233. Οι αµερικανικές εταιρείες 
συνδιαλέγονταν απευθείας µε τους παραγωγούς, παράλληλα όµως δηµιούργησαν 
συνεργασίες µε τοπικούς παράγοντες και προέβησαν στην αγορά 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, καθώς και τσιφλικιών. Αποτέλεσµα αυτής της 
πρακτικής ήταν και η αγορά του τσιφλικιού Μεγάλο Καβάλ από την Gering 
Tobacco Company και τους αδελφούς Ιωαννίδη234. Εκµεταλλεύσεις αυτής της 
κατηγορίας παρέµειναν σχετικά αµετάβλητες στις πολιτικές και πολεµικές 
εξελίξεις της εποχής. Στη Θράκη ως τέτοιες διατηρήθηκαν ακόµα και κατά την 
τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα.  

Ταυτόχρονα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και τουλάχιστον µέχρι 

                                                
230  Palairet M. R. (1997), The Balkan Economies 1800-1914: Evolution without Development, Cambridge: 
Cambridge University Press, σ. 343· Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου Κ. (1983), "Ο Κωνσταντίνος Καραπάνος και 
οι Διαπραγµατεύσεις για την Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου", Ανάτυπο από το Δελτίο της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος: 327-382, όπως παρατίθεται στο Χιωτάκης Λ. (1989), "Η Αλλαγή 
Γαιοκτησίας στον Πεδινό και Ορεινό Χώρο της Ηπείρου (1881-1900)", Χώρος και Ιστορία, 1(6): Αθήνα, 
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, σ. 6· Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1974), Οικονοµική και Κοινωνική 
Ζωή του Ελληνισµού της Θράκης κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι: Ε. Σωτηρόπουλος & Σια., σσ. 106-108. 
231  Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Ελλάδα. 1922 το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Σ. 
Κασεσιάν, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 279-280. 
232 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 202. 
233 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ. 461. 
234 Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σ. 63. 
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τον Μεσοπόλεµο, ένας αριθµός τσιφλικιών δε συµπεριλήφθηκε στην αγροτική 
µεταρρύθµιση, προκειµένου να παραµείνει στους ιδιοκτήτες του, µε στόχο τη 
λειτουργία του ως υπόδειγµα µιας νέας αποδοτικής και καινοτόµου µεθόδου για 
την ελληνική αγροτική οικονοµία235. Στη Θράκη ένας αριθµός τσιφλικιών που 
είχαν ήδη θεµελιωθεί κατά την ύστερη οθωµανική παρουσία, διατηρήθηκε µέχρι 
και το 1950.  

Εξαίρεση αποτέλεσε το Καρά-Τεπέ Τσιφλίκ (Kara-Tepe Çiftlik) στην 
περιοχή της Μαρώνειας -πιθανότατα ταυτίζεται µε τη οµώνυµη δηµόσια βοσκή- 
ιδιοκτησίας του γεωπόνου Πέτρου, που προήλθε από τις υποδειγµατικές 
καλλιέργειες, τους λεγόµενους γεωπονικούς κλήρους236. Επί του συγκεκριµένου 
ζητήµατος, ο Γουδέλης αναφέρει χαρακτηριστικά την απαλλοτρίωση 10 
τσιφλικιών το 1950. Πρόκειται για επτά ιδιοκτησίες ορθόδοξων και δύο 
µουσουλµάνων µεγαλοκτηµατιών, στην περιοχή του νότιου τµήµατος της 
πεδιάδας της Κοµοτηνής237 (βλέπε Πίνακα 3). 

Πέραν όσον αναφέρθηκαν, οι αγοραπωλησίες των τσιφλικιών ήδη από τον 
19ο αιώνα έγιναν πεδίο δράσης των βαλκανικών εθνικισµών, στην προσπάθεια 
εδραίωσης της παρουσίας των τελευταίων στις οθωµανικές κτήσεις και ειδικότερα 
στην Μακεδονία238. Συγκεκριµένα, στην περιφέρεια της Γκιουµουλτζίνας, εύποροι 
πατριαρχικοί κάτοικοι της διέθεσαν σηµαντικά χρηµατικά ποσά –έπειτα από 
παρότρυνση του ορθόδοξου πατριαρχείου και ως απάντηση στην προσπάθεια της 
Πανσλαβιστικής Εταιρείας (1867) να αποκτήσει γαίες στην περιοχή της Θράκης- 

για την αγορά τσιφλικιών στην ύπαιθρο των Σαπών ή Σαπτσή (Şapçı) και της 
Γκιουµουλτζίνας. Συγκεκριµένα, ο Λάµπρος Κοµνηνός αγόρασε το τσιφλίκι 

Σωστού ή Σουούρ-Κιόι (Susurköy) και οι Κωνσταντίνος Σκουτέρης και 
Ελευθέριος Τελωνίδης το Κιρ-Τσιφλίκ, τα οποία κατοικούνταν από 
βουλγαρόφωνο πληθυσµό239. Αργότερα και πριν από την έναρξη των Βαλκανικών 

                                                
235 Αλιβιζάτος Μ. Β. (1935), Η Μεταπολεµική Εξέλιξη της Ελληνικής Γεωργικής Οικονοµίας και η επ' Αυτής 
Επίδρασις της Αγροτικής Πολιτικής, Αθήναι, σσ. 17-18, Χασιώτης Σ. (1924), Η Γεωργία εν Ελλάδι: Γενική 
Επισκόπησις, Εν Αθήναις: Υπουργείον Γεωργίας, σ. 4· Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, 
Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 197. 
236 Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, (1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 1:125.000, Εν 
Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. 
237 Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σ. 63. 
238 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 215. Λεπτοµερή ανάλυση της αντίστοιχης δραστηριότητας της ελληνικής 
πλευράς στο Καράβας Σ. (2010), "Μακάριοι οί Κατέχοντες τήν γήν". Γιαιοκτητικοί Σχεδιασµοί προς 
Απαλλοτρίωση Συνειδήσεων στη Μακεδονία, 1880-1909, Αθήνα: Βιβλιόραµα. 
239 Άρθρο της εφηµερίδας Κοµοτηνή, αρ. φύλλου 843, τίτλος άρθρου «Σελίδες από την Ιστορία της 
Κοµοτηνής», 22-03-1970, όπως παρατίθεται στο Ρωσσίδης Α. (1984), "Ο Αντιβουλγαρικός Αγώνας, 1903-
1912, στη Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 5, σσ. 322-323· Βιβλιοθήκη της Βουλής, Φάκελος 343, Έγγραφο 11, 
Φέρες 02-05-1882, του Χατζόπουλου Γ. Νικολάου, Στατιστική Έκθεση και Παρατηρήσεις της Επαρχίας 
Μαρωνείας, Βαφειάδου Ν. (1953), «Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της 
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Πολέµων, εµφανίζονται ως ιδιοκτήτες τσιφλικιών στην περιοχή της 
Γκιουµουλτζίνας ο Σ. Σπυρόπουλος και η Κ. Ζωκόγλου240. Λίγα χρόνια αργότερα, 
ο έλληνας υποπρόξενος του Ντεντέ-Αγάτς, Ι. Δραγούµης, πρότεινε στην ελληνική 
κυβέρνηση την αγορά τσιφλικιών στην ύπαιθρο του Ντεντέ-Αγάτς για την 
εγκατάσταση ελληνόφωνου πατριαρχικού πληθυσµού241.  

Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω πρακτική δεν ήταν αποκλειστικά βλέψη της 
ελληνικής πλευράς. Αντίστοιχη δράση παρουσίαζε και η βουλγαρική. 
Συγκεκριµένα, κατά τις αρχές του 20ού αιώνα, παρατηρείται µια οργανωµένη 
προσπάθεια αγοράς κτηµάτων και οικοπέδων από εξαρχικούς κατοίκους έπειτα 
από παρότρυνση της βουλγαρικής κυβέρνησης στην περιοχή µεταξύ 
Αδριανούπολης και Ντεντέ-Αγάτς, καθώς µε τους ίδιους ακριβώς στόχους στην 
περιοχή της Έδεσσας242.  

Γενικά κατά την περίοδο που ακολούθησε την προσάρτηση της Θράκης 
στην ελληνική εδαφική επικράτεια και την έναρξη της προσφυγικής 
αποκατάστασης, µέχρι και τα τέλη του 1930, στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται 
41 τσιφλίκια µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων ιδιοκτητών243 (κεφάλαιο 1δ.ii, 
infra). Η µεταβολή τόσο του αριθµού τους όσο και της έκτασής τους εντάσσεται 
στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου από το 1913 έως το 1936 που αναλύεται στη 
συνέχεια.  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου και της 
οργανωτικής δοµής του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προετοιµάστηκε το 
έδαφος για την επικείµενη περιγραφή της οθωµανικής τοπιογραφίας της Ισκετσέ 
και της Γκιουµουλτζίνας. 

                                                                                                                                  
Βιβλιοθήκης της Βουλής Περί Θράκης», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 18, 
σσ. 97-101. 
240 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθήνα·  
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση της Ζωκόγλου Κλεοπάτρας του Θ, 16-07-1918, Θεσσαλονίκη. 
241 Καράβας Σ. (2010), "Μακάριοι οί Κατέχοντες τήν γήν". Γιαιοκτητικοί Σχεδιασµοί προς Απαλλοτρίωση 
Συνειδήσεων στη Μακεδονία, 1880-1909, Αθήνα: Βιβλιόραµα, σσ. 196-198· Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική 
Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 573-574. 
242 Ι.Α.Ε.Τ.Ε. Αρχείο Διοµήδη Αλέξανδρου/Φ. Δ 36. Κοφινάς Γ. προς Διοµήδη Α., Θεσσαλονίκη, 22-01-1913, 
στο Χεκίµογλου Ε. Α. (1989), Κοφινάς προς Διοµήδη: Δοκίµια και Τεκµήρια για την Οικονοµική Ιστορία της 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 26-29, όπως παρατίθεται στο Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in 
Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 216· Ε.Β.Ε., 
Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 21-11-1905, σ. 1.  
243 Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α΄, Γραφείο Εφαρµογής 
Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα 
Γραφεία Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς 
Εφόρους Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και 
Άρτας, 4) Τις Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, Δράµας, Κοζάνης, 
Χανιών. 
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1.iv) Γκιουµουλτζίνα (Κοµοτηνή), το οθωµανικό τοπίο της πρωτεύουσας του 
σαντζακιού  
 

Στο 14ο αιώνα χρονολογούνται οι πρώτες επεµβάσεις της οθωµανικής 
παρουσίας στη σηµειολογία της Γκιουµουλτζίνας. Το βυζαντινό φρούριο της 
Γκιουµουλτζίνας (επιφάνειας 15,5 περίπου στρεµµάτων) διατήρησε κάποιες δοµές 
(πληθυσµιακές εγκαταστάσεις) και λειτουργίες (πανδοχεία) και αποτέλεσε 
ουσιαστικά τον βασικό οδηγό της µετέπειτα οικιστικής ανάπτυξης της244.  

 

Φωτογραφία 1iv.5: Άποψη της Κοµοτηνής-Πλατεία Μητρόπολης & Ξενοδοχείο 
Ροδόπη (circa 1910) 

 
Πηγή: Stamp Circuit 
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35). 
 

Έτσι η δηµιουργία του βακουφιού του Γαζή Εβρέν Πασά (τέλη 14ου αιώνα), 
η κατασκευή της κτιριακής υποδοµής του και η εγκατάσταση των πρώτων 
οθωµανικών πληθυσµών, νότια των τειχών και βόρεια της όχθης του 
Μπουκλουτζά, σηµατοδότησε την επέκταση του οικισµού εκτός του 
παραδοσιακού οικιστικού ιστού και τη µεταφορά του κέντρου του στην περιοχή 
που οριοθετούσαν οι νέες υποδοµές245 (βλέπε Χάρτη 13).  

                                                
244 Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1987-90), "Ιστορική Σκιαγραφία της Κοµοτηνής", Θρακική Επετηρίδα, 7, σ. 181. 
245 Demetriadis V. (1996), «Vakifs Along the Via Egnatia», in Zachariadou E. (ed.), The Via Egnatia Under 
Ottoman Rule (1380-1699), A Symposium Held in Rethimnon, 09-11 January 1994, Rethimnon, Crete 
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Το νέο κέντρο του οικισµού συγκέντρωσε εµπορικές, διοικητικές και 
θρησκευτικές λειτουργίες που -κατά κανόνα- προέβαλλαν την οθωµανικότητά 
τους. Οι τόποι εµπεριείχαν και εξέφραζαν, µέσω των δοµών τους, τις σχέσεις 
εξουσίας ταυτόχρονα µε την επιβολή και τη δηµιουργία σχέσεων κυριαρχίας στα 
νεοαποκτηθέντα εδάφη της αυτοκρατορίας246. 

 

 
 
Η ανάπτυξη της Γκιουµουλτζίνας δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσµα µιας 

ιστορικής συγκυρίας ή ενός µεµονωµένου γεγονότος, αλλά σύνθεση παραµέτρων. 
                                                                                                                                  
University Press: 85-95, σ. 85-88· Kiel M. (1982), «Gümüldjine», in Bosworth C. E., van Donzel E.et al. 
(eds.), The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, Brill E. J., Supplement, Fascicules 5-6 (Djawhar-
Al-Iraki): 329-331, σ. 329.  
246 Preziosi D. (1991), «Introduction: The Mechanisms of Urban Meaning», in Bierman I. A., Abou-El-Haj R. 
A. and Preziosi D. (eds.), The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and Social Order, New York: 
Caratzas A. D. Publisher: 3-12, σ. 5. 
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Τα διαφορετικά µιλλέτ που διαβιούσαν στη Γκιουµουλτζίνα ή που 
εγκαταστάθηκαν επί τόπου, διαδραµάτισαν ενεργό ρόλο στην οικιστική εξέλιξη 
της. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η δηµιουργία του µαχαλά Βαρώσι (Varoş).  
 
Πίνακας 1iv.2. Πληθυσµιακή εξέλιξη του οικισµού της Γκιουµουλτζίνας (14ος–
20ος αιώνας) 

Χρονολογία Αριθµός Μονάδας Μέτρησης 
1519 454 (2.500) Νοικοκυριά (κάτοικοι) 

Αρχές 16ου 
αιώνα 300 Οικίες 

1667-1668 4.000 Οικίες 
1801 1.009 Οικίες 
1870 26.000 Κάτοικοι 
1871 2.140 Οικίες 
1878 29.350 (10.487) Κάτοικοι (νοικοκυριά) 
1880 13.560 Κάτοικοι 
1882 1.500 Οικογένειες 
1882 1.600 Οικογένειες 
1883 1.600 Οικογένειες 
1895 12.807 (3.092) Κάτοικοι (οικίες) 
1897 15.000 Κάτοικοι 
1905 2.220 Οικογένειες 

1910-1911 20.000 Κάτοικοι 
Πηγή: Βιγγοπούλου Ι. (2000), "Περιηγητικά Κείµενα. Πηγές Ιστορίας της Θράκης", στο Θράκη: Ιστορικές και 
Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 137-168, σσ. 160-164· Μπαλτά Ε. (2000), "Η 
Θράκη στις Οθωµανικές Καταστιχώσεις (15ος-16ος Αιώνας)", στο Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές 
Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 107-116, σ. 111· αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, 
Στεφανίδου Α. (1991), Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση 
(1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 147· Ρωσσίδης Α. (1982), "Κοµοτηνή (Σύντοµη Ιστορία της Πόλης)", 
Θρακική Επετηρίδα, 3, σ. 221· Kiel M. (1982), "Gümüldjine", in Bosworth C. E., van Donzel E., Lewis B. and 
Pellat C. (eds.), The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, Brill E. J., σ. 329· Ι.Α.Υ.Ε./Κ.Υ., 
Μακεδονικό Ζήτηµα, Επιθεωρητής των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, 1905. Σάρρος Δ. Έκθεσις Περί 
Γκιουµουλτζίνας, 03/05-12-1905, στο Μπελιά Ε. Δ. (1981), "Εκθεση Στυλ. Γονατά περί Θράκης, 1907", 
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 24, σσ. 262-263· Simsir B. N. (1970), 
Rumeli'den Turk gocleri, Emigrations Turques des Balkans, Turkish emigrations from the Balkans, Belgeler-
Documents, cilt II Bir gecis Yili 1879, Ankara: Turk Kulturunu Arastirma Enstitusu Seri, σσ. 116-123· 
Ιγγλέσης Ν. (1910-1911), Οδηγός Ελλάδος 1910-1911, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 127· Cervati R. 
C. (1895), Annuaire Oriental du Commerce, de l' Industrie, de l' Administration et de la Magistrature, 
Istanbul: Cervati Freres et Cie, σ. 849· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` 
Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου 
και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26) 
Παρατήρηση: Ο υπολογισµός των κατοίκων παρατίθεται όπως παρουσιάζεται στην εκάστοτε πηγή 
 

Η γένεση του Βαρώσι καταγράφεται τον 16ο αιώνα µε τη σταδιακή 
µετακίνηση του πατριαρχικού µαχαλά εκτός των τειχών, παρά την παραµονή του 
θρησκευτικού ναού (σηµερινή µητρόπολη, ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου) και του 
νεκροταφείου εντός τους. Ειδικότερα η περιοχή ανάπτυξης του εντοπίζεται 
ανάµεσα στην έκταση των δύο µοναδικών πυλών του κάστρου, τη βασική (νότια) 
και τη δευτερεύουσα (ανατολική) πύλη και στην οθωµανική επέκταση του 14ου 
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αιώνα247.  
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της µεταφοράς της έδρας του µητροπολίτη 

από τη Μαρώνεια στην Γκιουµουλτζίνα και της οικοδόµησης της µητροπολιτικής 
οικίας εντός του φρουρίου κατά τη δεκαετία του 1720248. Οι παράγοντες 
χωροθέτησης του κτίσµατος µέσα στην παραδοσιακή πατριαρχική συγκέντρωση 
(εντός των τειχών) και όχι στη νεότερης (στο Βαρώσι), δεν είναι γνωστοί. 
Πιθανότατα, όµως, να σχετίζονται µε την εγγύτητα στο µητροπολιτικό ναό, καθώς 
στο Βαρώσι δεν υπήρχε τόπος λατρείας.     

Μια ακόµη παράµετρος ήταν οι εκπαιδευτικές και θρησκευτικές ανάγκες 
των κατοίκων που ικανοποιούνταν µε τη δηµιουργία των αντίστοιχων ιδρυµάτων. 
Για παράδειγµα το 1585 ιδρύθηκε µαζί µε το Νέο Τζαµί ή Γενί τζαµί (Yeni Camii), 
ο µεντρεσές του Γενί τζαµιού ή Γενί τζαµί µεντρεσεσί (Yeni Camii Medresesi) και 
λίγο αργότερα ο οµώνυµος µαχαλάς, Γενί µαχαλέ (Yeni Mahalle). Αυτά 
κατασκευάστηκαν στο βορειοανατολικό άκρο της αγοράς της και σε µικρή 
απόσταση από το Παλιό Τζαµί ή Εσκί τζαµί (Eski Camii)249 (βλέπε Χάρτη 14).  

Επίσης βάσει των οικονοµικών λειτουργιών που ανέπτυσσε η 
µουσουλµανική κοινότητα και εκφράστηκε µε κτίσµατα. Ενδεικτική είναι η 
δηµιουργία του Τσουλχά µαχαλά (17ος αιώνας) και του τεκέ Μπορεκτσιλέρ 
(Börekçiler) κατασκευάστηκε από τη συντεχνία των παρασκευαστών φύλλου 
µπουγάτσας στα δυτικά της όρια250. Τέλος οι αναπόφευκτες φυσικές καταστροφές, 
όπως η πληµµύρα του Μπουκλουτζά το 1784 και η καταστροφή σπιτιών και 
κήπων στις παρακείµενες περιοχές του χειµάρρου, οδήγησαν στην αναδηµιουργία 
του δοµηµένου χώρου σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις των κατοίκων251.  

Οι περιοχές κατοικίας αναπτύχθηκαν είτε περιµετρικά της αγοράς είτε της 
κεντρικής πλατείας. Ο αστικός ιστός, µε την εγκατάσταση των διαφορετικών 
κοινοτήτων στους αντίστοιχους µαχαλάδες, παρουσίαζε γεωγραφική 

                                                
247 Yerolympos A. (1996), Urban Transformations in Balkans (1820-1920), Thessaloniki: University Studio 
Press, σ. 57· Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1987-90), "Ιστορική Σκιαγραφία της Κοµοτηνής", Θρακική Επετηρίδα, 7, 
σσ. 172-188· Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII 
Αιώνος", Θρακικά, 5, σσ. 194-195. 
248 Inalcik Η., (1982), "Ottoman Archival Materials on Millets" in Braude B. and Lewis B., (Eds.), Christians 
and Jews in the Ottoman Empire, New York, Holmes & Meier, II: 437-449, σσ. 444-446· Σταµούλης Μ. 
(1940), "Συµβουλή εις την Ιστορίαν των Εκκλησιών της Θράκης", Θρακικά, 14, σσ. 134-137· Μελίρρυτου Μ. 
(1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας 
Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
249 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 
143. 
250 Ζεγκίνης Ε. (1998), Ο Μπεκτασισµός στην Δ. Θράκη, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίµου, σσ. 211-212· Ayverdi E. H. (1982), Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, 
Arnavudluk, Istanbul, σσ. 222-223· Baer G. (1970), "Administrative, Economic and Social Functions of 
Turkish Guilds", International Journal of Middle East Studies, 1(1), σσ. 28-29. 
251 Τρεµόπουλος K. (1996), Η Κοµοτηνή και οι Αρχαιότητες της Περιοχής, Θεσσαλονίκη: Ελληνισµός, σσ. 37-
49. 
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συγκέντρωση, εφόσον οι κάτοικοι δεν είχαν το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής 
του χώρου εγκατάστασής τους, τουλάχιστον µέχρι και την περίοδο του 
Τανζιµάτ252. Οι περιοχές γύρω από τα θρησκευτικά ιδρύµατα και τα κυβερνητικά 
κτίρια ήταν κατειληµένες από την τοπική, κοινοτική ηγεσία των οθωµανικών 
πόλεων253. 

Η ονοµασία του κάθε µαχαλά προερχόταν από κάποιο χαρακτηριστικό 
γνώρισµά του ή από το ίδιο το θρησκευτικό κέντρο, όπως ήδη αναφέρθηκε. Το 
µέγεθος του περιελάµβανε από δέκα έως και µερικές δεκάδες οικογένειες, οι 
οποίες όταν ήταν υπόχρεες φόρου αποκτούσαν και το δικαίωµα του µόνιµου 
κατοίκου254. Αντιπροσωπευτική είναι η αναφορά του Ελβιγιά Τσελεµπή τον 17ο 

αιώνα, ο οποίος αναφέρει 16 µαχαλάδες, δηλαδή όσα και τα µουσουλµανικά 
τεµένη του οικισµού255.  

 

Φωτογραφία 1iv.6: Η συναγωγή Μπελ Ελ της Κοµοτηνής πριν την κατάρρευση της  

 
Πηγή:  
http://www.kis.gr/index.php/2008-10-31-15-02-57/2008-10-31-15-17-57/2009-04-29-11-41-
30/index.php?option=com_content&view=article&id=291:2009-05-05-10-13-10&catid=90:2009-06-03-07-
14-35&Itemid=107 (12-08-2011, 17:25) 
 

Συγκεκριµένα ο εβραϊκός πληθυσµός κατοικούσε εντός των τειχών και στη 
νοτιοδυτική εσωτερική πλευρά τους υπήρχε η συναγωγή του256 (βλέπε Χάρτη 15). 
Απέναντι του παρέµεινε η αρχική πατριαρχική συγκέντρωση, τα πολυάριθµα 

                                                
252 Braude B. and Lewis B. (1982), «Introduction», in Braude B. and Lewis B. (eds.), Christians and Jews in 
the Ottoman Empire: The Central Lands, New York, Holmes & Meier, I: 1-33, σσ. 6-7. 
253 Faroqhi S. (1994), "Part II. Crisis and Change, 1590-1699", in Inalcik H., Quataert D. (eds.), An Economic 
and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press: 411-636, σ. 
581· Carter F. W. (1977), "Urban Development in the Western Balkans 1200-1800", in Carter F. W. (ed.), An 
Historical Geography of the Balkans, London, Academic Press: 147-194, σ. 180.  
254 Faroqhi S. (1994), "Part II. Crisis and Change, 1590-1699", in Inalcik H., Quataert D. (eds.), An Economic 
and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press: 411-636, σ. 
578. 
255 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 198-199.  
256 Stavroulakis N. P., De Vinney T. J. (1992), Jewish Sites and Synagogues of Greece, Athens: Talos Press, σ. 
126. 
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πανδοχεία και η παλιά αγορά/πλατεία του οικισµού257. 

 
Εκτός των τειχών και συγκεκριµένα στη νότια πύλη αναπτύχθηκε η αρχική 

οθωµανική αγορά του οικισµού258. Ο αρχικός σχηµατισµός κατέλαβε µια έκταση 
εφαπτόµενη στα βορειοδυτικά µε το Βαρώσι και στα βορειοανατολικά της µε τον 
µεγαλύτερο σε έκταση µουσουλµανικό µαχαλά, αυτόν του Γενί τζαµιού. Η αγορά 
δε διέθετε µπεζεστένι µε τη µορφή αυτού που λειτουργούσε στις Σέρρες. Η 
απουσία του πιθανότατα να σχετίζεται µε το µέγεθος του οικισµού και την 
                                                
257 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 194-195. 
258 Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1987-90), "Ιστορική Σκιαγραφία της Κοµοτηνής", Θρακική Επετηρίδα, 7, σ. 173. 
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περιορισµένη εµπορική του δραστηριότητα. Ο χώρος της αγοράς εκτός από τα 
εµπορικά και βιοτεχνικά καταστήµατα φιλοξενούσε και την εβδοµαδιαία υπαίθρια 
αγορά (παζάρι). H έκταση της καταλάµβανε όλη την επιφάνεια νότια του 
φρουρίου, µέχρι και το µουσουλµανικό νεκροταφείο στα νοτιοανατολικά259. 

Ένας µικρός αριθµός εµπορικών και βιοτεχνικών καταστηµάτων 
λειτουργούσε εντός των περιοχών κατοικίας και ιδίως των µουσουλµανικών 
µαχαλάδων. Συγκεκριµένα, πρόκειται για φούρνους, παντοπωλεία, κρεοπωλεία 
και µανάβικα λόγω της διατήρησης της ιδιωτικότητας που επέβαλε ο ιερός 
ισλαµικός νόµος260. Εξαίρεση αποτελούσε ο Ταµπακχανέ µαχαλάς, όπου οι 
περιοχές κατοικίας των αθίγγανων γειτνίαζαν µε τα βυρσοδεψεία.  

Τα κοιµητήρια των παραπάνω κοινοτήτων για ένα µεγάλο διάστηµα της 
οθωµανικής παρουσίας βρίσκονταν πλησίον των θρησκευτικών ναών. Εξαίρεση 
αποτελεί το νεκροταφείο της εβραϊκής κοινότητας, το οποίο εντοπίζεται στα 
βόρεια, στις παρυφές σχεδόν του οικισµού, στη µετέπειτα περιοχή των Στρατώνων 
(βλέπε Χάρτη 14).  

Οι µαχαλάδες εκτός των τειχών και συγκεκριµένα οι µουσουλµανικοί 
συγκέντρωναν την πλειονότητα των βακουφικών κτισµάτων (δύο ιµαρέτ, δύο 
χαµάµ, κρήνες), των τόπων θρησκευτικής λατρείας (τζαµιά, µεστζίντ, τεκέδες), 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (τέσσερις µεντρεσέδες, επτά σχολεία) και των 
κτιρίων της διοίκησης (διοικητήριο, έδρα καδή, έδρα εισπράκτορα φόρων)261. Η 
πατριαρχική κοινότητα διέθετε έναν πιο περιορισµένο αριθµό κοινοτικών 
κτισµάτων. 

Αναπόσπαστο µέρος της υποδοµής των περιοχών κατοικίας θεωρείται και το 
δίκτυο ύδρευσης. Ο οικιστικός ιστός από την πρώιµη οθωµανική παρουσία 
εξοπλίστηκε µε βακουφικές κρήνες. Αυτές βρίσκονταν διάσπαρτες σε κοµβικά 
σηµεία του οικισµού καθώς και κοντά σε ευαγή ιδρύµατα, όπως η κρήνη στο Γενί 
τζαµί αφιέρωµα του κτήτορα του. Σε κεντρικά σηµεία υπήρχαν πηγάδια, βάθους 
περίπου 12 µ., από τα οποία αντλούταν πόσιµο νερό262. Ένα τέτοιο υπήρχε στην 
περιοχή του παζαριού και ήταν γνωστό µε την ονοµασία Παπάζ Κουγιουσού 
(Papaz Kuyusu) ή Πηγάδι του Παπά263.  

                                                
259 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 199-200. 
260 Faroqhi S. (1994), "Part II. Crisis and Change, 1590-1699", in Inalcik H., Quataert D. (eds.), An Economic 
and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press: 411-636, σ. 
580· Hakim B. S. (1986), Arabic-Islamic Cities: Building and Planning Principles, London: Kegan Paul 
International, σσ. 165-171. 
261 Ayverdi E. H. (1982), Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, 
Istanbul, σ. 222. 
262 Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος, Χρήστος Β., σ. 385-386.  
263 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 199-200. 
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Το συγκεκριµένο δίκτυο κατά την περίοδο του Τανζιµάτ εµπλουτίστηκε µε 
νέες δηµόσιες κρήνες ως αποτέλεσµα των ενεργειών της κεντρικής διοίκησης να 
συµµετάσχει ενεργά στην παροχή δηµοσίων αγαθών προς τους υπηκόους τους. Το 
δίκτυο ύδρευσης τροφοδοτούνταν από το χείµαρρο του χωριού Σιµιτλή (Simitli, 
σηµερινά Σύµβολα), συγκεντρωνόταν σε ένα υδατόφραγµα και εν συνεχεία 
µεταφερόταν σε δεξαµενή εντός της πόλης µε αγωγούς συνολικού µήκους 6 
χιλιοµέτρων. Από εκεί γινόταν η διανοµή µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου πήλινων 
σωλήνων στις δηµόσιες κρήνες. Καµία πρόνοια δεν ελήφθη για το δίκτυο της 
αποχέτευσης, το οποίο αποτελούνταν από ένα περιορισµένο δίκτυο υπονόµων το 
οποίο κατέληγε στον Μπουκλουτζά. Το  δίκτυο επιβαρυνόταν αρκετές φορές από 
τα οικιακά και βιοτεχνικά (π.χ. βυρσοδεψεία) λήµµατα, όταν αυτά δεν κατέληγαν 
στους κακώς κατασκευασµένους, ακάλυπτους βόθρους264. Η παροχή νερού και το 
δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του οικισµού δεν υπέστησαν οποιαδήποτε 
επέµβαση τουλάχιστον µέχρι  την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα265.  

Και ενώ η βόρεια όχθη του Μπουκλουτζά ήταν περισσότερο 
πυκνοδοµηµένη, η νότια παρουσίαζε εντελώς διαφορετική όψη. Σε αυτήν και 
αντιδιαµετρικά από τη νότια πύλη του φρουρίου είχε αναπτυχθεί ο µαχαλάς των 
αθίγγανων ή αλλιώς ο Ταµπακχανέ µαχαλάς (Τabakhane Mahalle). Στα ανατολικά 
του και σχετικά µεταγενέστερα εµφανίζεται ο Σερντάρ µαχαλάς (Serdar Mahalle) 
µε το οµώνυµο µεστζίντ266.  

Εν συνεχεία (αρχές 19ου αιώνα), και στα νοτιοανατολικά του Σερντάρ 
µαχαλά, εγκαταστάθηκαν τα πρώτα µέλη της αρµενικής κοινότητας, ως κοµµάτι 
της αρµενικής κοινότητας της Αδριανούπολης. Το 1834 ολοκληρώνονται οι 
εργασίες κατασκευής του ναού του Αγ. Γρηγορίου (Σούρπ Κρικόρ Λουσάβοριτς), 
εντός κοινοτικής έκτασης. Η περιοχή ονοµάζεται Αρµενιό και σύντοµα θα 
περιλάβει 70 οικίες267. 

Η ζεύξη του Μπουκλουτζά γινόταν µέσω µόνιµων γεφυριών. Κατά τον 17ο 
αιώνα σηµειώνονται πέντε σηµεία σύνδεσης (ξύλινες γέφυρες) των δύο µερών του 
οικισµού, όπως η ξύλινη γέφυρα µήκους 110 βηµάτων µε την ονοµασία Μακάρων, 

                                                
264 Σε αρκετές βαλκανικές πόλεις, Μπουκλουτζάς σήµαινε το ποτάµι των σκουπιδιών. Gavrilova R. (1999), 
Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, London: Associated University Press, σ. 
87. 
265 Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος, Χρήστος Β., σ. 385-386.  
266 Ayverdi E. H. (1982), Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, Istanbul, 
σ. 220. 
267 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26)· οι πληροφορίες προέρχονται από 
5σέλιδο κείµενο, ανώνυµου συγγραφέα, το οποίο πραγµατεύεται την ιστορία της τοπικής αρµενικής 
κοινότητας. Το κείµενο χορηγήθηκε από τον πρόεδρο της αρµενικής κοινότητας Κοµοτηνής, κ. Κασπαριάν, 
κατά τη διάρκεια συνάντησης (11-10-2004) στην Κοµοτηνή. 
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η οποία συνέδεε το Βαρώσι µε τον Ταµπακχανά µαχαλά268. Στη συνέχεια και 
πιθανότατα κατά τον 19ο αιώνα, προστίθεται µια σταθερότερη κατασκευή από 
πέτρα, τα Σκεπαστά, η οποία κατέληγε στην περιοχή της αγοράς δυτικά του Γενί 
τζαµιού και στέγαζε καταστήµατα ενδυµάτων και υφασµάτων. Η πέτρινη γέφυρα 
πιθανότατα ταυτίζεται µε την πέτρινη γέφυρα ή Τάς Κιουπρουσού (Taş Küprüsü), 
που περιγράφει ο Μελίρρυτος269. Τα κυριότερα σηµεία ζεύξης δηλαδή οι 
σταθερότερες λίθινες κατασκευές, χτίστηκαν ως προέκταση των οδικών αξόνων 
προς το κέντρο της Γκιουµουλτζίνας.  

Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου της Γκιουµουλτζίνας συµπίπτει µε την 
επέκταση του οικισµού. Οι βασικοί οδικοί άξονες διατήρησαν τον 
προσανατολισµό που είχαν ήδη από το 14ο αιώνα (Βορράς-Νότος και Ανατολή-
Δύση), προσαρµοσµένοι στις απαιτήσεις της περιόδου (βλέπε, infra).  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, 
η Γκιουµουλτζίνα αποτέλεσε έναν ενδιάµεσο σταθµό προς τις µεγαλύτερες και 
πλουσιότερες περιοχές της Φιλιππούπολης και της Αδριανούπολης στα βόρεια, 
των Σερρών και της Θεσσαλονίκης στα δυτικά και της Κωνσταντινούπολης στα 
ανατολικά. Οι περιγραφές των περιηγητών της εποχής είναι αποκαλυπτικες για τις 
βασικές λειτουργίες της καθώς και το διοικητικό ρόλο της ως πρωτεύουσας του 
οµώνυµου σαντζακιού270. 

Η Γκιουµουλτζίνα αναπτύχθηκε τους πέντε σχεδόν πρώτους αιώνες της 
οθωµανικής διοίκησης. Με την είσοδο στον 19ο αιώνα και υπό τις επιταγές του 
Τανζιµάτ, η παραδοσιακή αστική χωρική οργάνωση δέχθηκε σηµαντικές πιέσεις 
αναµόρφωσης από την αυξανόµενη αυτοκρατορική πολεοδοµική επέµβαση, µέσω 
µιας αποτελεσµατικότερης διοίκησης και ακόλουθα µιας οικονοµικής 
ανάπτυξης271. Η κεντρική διοίκηση υιοθέτησε αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά 
πρότυπα από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, προχώρησε στην εφαρµογή τους 
αρχικά στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, έπειτα στις κύριας σηµασίας 
περιφερειακές πόλεις δηλαδή τις πρωτεύουσες βιλαετιών και τέλος στις 
                                                
268 Σπαθάρης Ι. (1934), "Η Δυτική Θράκη κατά τον Ελβιγιά Τσελεµπήν, Περιηγητήν του XVII Αιώνος", 
Θρακικά, 5, σσ. 198-199· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν 
Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και 
Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
269 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική 
και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: 
Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, 
(25-10-2006, 19:26).  
270 Μπαλτά Ε. (2000), «Η Θράκη στις Οθωµανικές Καταστιχώσεις (15ος-16ος Αιώνας)», στο Θράκη: 
Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 107-116· Βιγγοπούλου Ι. (2000), 
«Περιηγητικά Κείµενα. Πηγές Ιστορίας της Θράκης», στο Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, 
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 137-168· Kiel M. (1982), "Gümüldjine", in Bosworth C. E., van Donzel E., 
Lewis B. and Pellat C. (ed.), The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, Brill E. J.: 329-331. 
271 Çelik Z. (2008), Empire, Architecture and the City: French-Ottoman Encounters, 1830-1914, Seattle & 
London: University iof Washington Press, σσ. 24-26. 
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δευτερεύουσας σηµασίας περιφερειακές πόλεις, τις πρωτεύουσες σαντζακιών272.   
 

Φωτογραφία 1iv.7: Τα Σκεπαστά κατά την δεκαετία του 1950 

 
Πηγή: Κουτλογεωργίου Σ. (2006), Η Κοµοτηνή του Παρελθόντος: Φωτογραφικό Οδοιπορικό (1920 έως 
σήµερα), Κοµοτηνή: Δήµος Κοµοτηνής-Δ.Ε.Π.Α.Κ., σ. 35. 
 

Οι διαφορετικές κοινότητες συµµετείχαν ενεργά στην παραγωγή του 
ιδιωτικού και του δηµόσιου χώρου του οικισµού, µε την άσκηση αστικών 
δικαιωµάτων. Δηλαδή επιτράπηκε η απόκτηση ακίνητης περιουσίας στα µέλη των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, σε περιοχές άλλοτε απαγορευµένες. Επίσης, 
επιτράπηκε η αναδιαµόρφωση των παραδοσιακών τόπων στις περιοχές 
συγκέντρωσης των διαφορετικών κοινοτήτων, µε την εισαγωγή συλλογικών 
πυρήνων κοινής ωφέλειας όπως χώροι αναψυχής, εκπαίδευσης και νοσηλείας και 
λειτουργικών υποδοµών όπως συγκοινωνίες, συστήµατα ύδρευσης και 
αποχέτευσης, αλλάζοντας άρδην το παραδοσιακό αστικό τοπίο273.  

Σε όλη αυτήν την περίοδο και µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η οικιστική 
επέκταση της Γκιουµουλτζίνας συνέχισε µε εντονότερους ρυθµούς, υπό το πρίσµα 
των νέων επιταγών. Ο κάθε µαχαλάς λειτουργούσε ως αυτοδιοικούµενη διοικητική 

                                                
272 Βλέπε, Yerolympos A. (1996), Urban Transformations in Balkans (1820-1920), Thessaloniki: University 
Studio Press και Çelik Z. (1986), The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth 
Century, Seattle: University of Washington Press. 
273 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 64-74. 
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ενότητα µεγαλύτερη των 50 οικιών µε κέντρο τον θρησκευτικό χώρο της274. Η 
αύξηση του αριθµού των οικιών που απαρτίζουν έναν µαχαλά (από 10 σε 50) και η 
αλλαγή της µονάδας µέτρησης (από οικογένειες σε οικίες), ουσιαστικά µείωσε τον 
πολυκερµατισµό των οικισµών σε πολλούς µαχαλάδες και δηµιούργησε νέους και 
µεγαλύτερους.  

Από τους 16 µαχαλάδες του 17ου αιώνα, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
καταγράφονται εννέα και στις δύο όχθες του Μπουκλουτζά. Πρόκειται για το 
Βαρώσι, το µαχαλά του Αγ. Γεωργίου, τον Αρµενικό µαχαλά, τον Νέο Μαχαλά ή 
Γενί µαχαλέ, τον Μαχαλάς της Εξοχής ή Κιρ µαχαλέ (Kır Mahalle), τον Σερντάρ 
µαχαλά, το Οβρεγιό ή Καλέ (Kale) ή Εβραϊκός µαχαλάς και τον Ταµπακχανέ 
µαχαλά (βλέπε Χάρτη 14). Βέβαια ο µαχαλάς ως κοινωνικό κέντρο διατήρησε την 
παραδοσιακή συνοχή του και δυσχέρεινε την ανάπτυξη νέων κοινονικών 
διεργασιών καθώς και τη δηµιουργία νέων τόπων συλλογικής δραστηριότητας 
Εξαίρεση αποτέλεσε η παραδοσιακά καθορισµένη περιοχή της κεντρικής 
αγοράς275. 

Πιο συγκεκριµένα η πρώτη οικιστική επέκταση του οικισµού έλαβε χώρα 
σχεδόν µετά τα µέσα του 19ου αιώνα µε τη δηµιουργία του µαχαλά του Αγ. 
Γεωργίου. Τότε, σύµφωνα µε τα νέα πολεοδοµικά πρότυπα, για λόγους υγιεινής 
και εκσυγχρονισµού του τοπίου των οθωµανικών οικιστικών συνόλων, τα 
νεκροταφεία χρειάστηκε να µεταφερθούν εκτός των οικισµών στην περιφέρεια 
των οικισµών276. Στην προκειµένη περίπτωση η µεταφορά αφορούσε τόσο την 
πολυπληθέστερη µουσουλµανική κοινότητα όσο και την πατριαρχική. Η 
δηµιουργία του πατριαρχικού νεκροταφείου έγινε σε µια αδόµητη περιοχή νότια 
του Ταµπακχανέ µαχαλά. 

Την ίδια περίοδο ο χώρος ταφής των µουσουλµάνων µεταφέρθηκε και 
αυτός στις περιοχές νότια του Μπουκλουτζά. Δηµιουργήθηκαν δύο νεκροταφεία, 
ένα µικρό πλησίον του πατριαρχικού στα νότια του Ταµπακχανέ µαχαλά και ένα 
δεύτερο αρκετά µεγαλύτερο στα βορειοδυτικά του νεόδµητου αρµενικού µαχαλά. 
Έκτοτε αρχίζει και η σταδιακή επέκταση του νότιου τµήµατος της πόλης, η οποία 
θα περιλάβει τελικά εντός του ιστού της τους εν λόγω χώρους ταφής.   

Αργότερα και µε τις εξελίξεις του Ρωσο-οθωµανικού πολέµου, η 

                                                
274 Νικολαϊδης Δ. (1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και Εγκυκλίων), Τόµος Γ`-Εµπορικός και Ποινικός 
Νόµος-Δικονοµίαι (31-41), εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών Νικολαϊδων. 
275 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α., Καυκούλα Κ., Καλογήρου Ν., Παπαµίχος Β. και Χαστάογλου Β. (1985), 
«Πόλη και Πολεοδοµία στην Βόρεια Ελλάδα µετά το 1912», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές 
Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 397-421, σσ. 399-400. 
276 Σχετικός νόµος του 1869 απαγόρευε την παρουσία νεκροταφείων εντός των κατοικηµένων περιοχών. 
Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 317. 
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Γκιουµουλτζίνα βρίσκει τον πληθυσµό της διευρυµένο λόγω του αυξανόµενου 
ρεύµατος µουσουλµάνων προσφύγων από τα µετέπειτα βουλγαρικά εδάφη277. Στα 
τέλη Ιουνίου του 1878 η πόλη της Γκιουµουλτζίνας και η άµεση περιφέρειά της 
βρέθηκαν να φιλοξενούν ένα πλήθος 51.200 προσφύγων από τη βουλγαρική 
επικράτεια278.  

Η οθωµανική κυβέρνηση απάντησε στο πρόβληµα των προσφύγων µέσω 
της Γενικής Διεύθυνσης Διoίκησης Προσφύγων (İdare ‘Umumiye-i Muhacirîn 
Komisyonu 18-06-1878 έως 19-09-1894, το 1891 η επιτροπή αποκτά ξεχωριστή 
διοίκηση σε κάθε επαρχία) για την αγροτική και αστική εγκατάστασή τους279. 
Στην πραγµατικότητα, η εγκατάσταση και αποκατάσταση τους έγινε εις βάρος του 
τοπικού πληθυσµού. Ο προσφυγικός πληθυσµός εγκαταστάθηκε σε αµιγώς 
µουσουλµανικά χωριά ή σε άλλα, που δηµιουργήθηκαν εξ αρχής, µε τον αριθµό 
τους να ξεπερνά τα 200 στην οθωµανική Θράκη. Ας σηµειωθεί πως είχε προηγηθεί 
η εγκατάσταση 7.500 µουσουλµάνων τσερκέζων κατά την περίοδο 1864-1865280. 

 Οι πρόσφυγες του Ρωσο-οθωµανικού πολέµου που εγκαταστάθηκαν στην 
Γκιουµουλτζίνα, απορροφήθηκαν από την τοπική οικονοµία, σε ιδιωτικές, 
κοινοτικές ακόµη και βακουφικές εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν. 
Διευκρινίζεται ότι η αξιοποίηση των βακουφικών περιουσιών είναι γνωστή µόνο 
στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης281. Η Δηµητρίου για την εγκατάστασή τους 
στα βορειοανατολικά, αναφέρει ότι αποτέλεσαν τον πληθυσµιακό πυρήνα του Κιρ 
µαχαλά282. Στην πραγµατικότητα, όµως, ενίσχυσαν πληθυσµιακά τον Κιρ µαχαλά, 
ο οποίος προϋπήρχε ήδη από το 1871283. Ένα άλλο µέρος τους εγκαταστάθηκε στα 
                                                
277 Σύµφωνα µε τον Crampton οι µουσουλµανικές περιουσίες των εκτοπισµένων ενοικιάσθηκαν, πουλήθηκαν 
και σε πολλές περιπτώσεις καταλήφθηκαν από άλλους χρήστες. Crampton R. J. (1983), Bulgaria: 1878-1918, 
A History, Boulder & New York: Columbia University Press, σσ. 177-178. 
278 F.O. 424/71-Confidential (3720), p. 353, No. 473, From Mr. Layard, British Ambassador at Constantinople, 
to the Marquis of Salisbury, British Foreign Secretary, No. 628, 28-06-1887, Therapia, όπως παρατίθεται στο 
Şimşir B., N. (1968), Rumeli'den Türk göçler, iCilt I. Doksanuc Muhacereti 1877-1878, Ankara: Turk 
Kulturunu Arastirma Enstitusu Seri, σ. 502. 
279 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Toumarkine A., (2000), Entre Empire Ottoman et Etat-Nation Turc: 
Les Immigrés Musulmans du Caucase et des Balkans du Milieu du XIXe Siècle à nos Jours, Paris: Université 
Paris I, σσ. 208-209. 
280 Jirecek C. (1891), Das Fürstenthum Bulgarien. Prague-Vienne-Leipzig, σ. 51, όπως παρατίθεται στο 
Toumarkine A. (1995), Les Migrations des Populations Musulmanes Balkaniques en Anatolie (1876-1913). 
Istanbul: Les Editions ISIS, σ. 75· Janin R. (1920), La Thrace: Ètude Historique et Géographique, Cadi-Keuy, 
Constantinople: Rédaction des "Echos d' Orient", σ. 65. 
281 Εφηµερίς των Βαλκανίων, αρ. φύλλου 13-11-1922, όπως παρατίθεται στο Χεκίµογλου Ε. Α. (1997), 
«Χάζακοτ, Ιτζαρέ, Συνοικισµοί: Διαχρονική Θεώρηση των Σχέσεων Ιδιοκτησίας στους Τόπους Προσφυγικής 
Εγκατάστασης της Θεσσαλονίκης», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 301-313, σσ. 306-307· 
Greenshields T. H. (1980), «Quarters and Ethnicity», in Blake G. H. & Lawless R. I. (eds.), The Changing 
Middle Eastern City, London - New York, Croom Helm: 120-140, σσ. 121-122. 
282 Demetriou O. (2002), "Space and Power in Komotini From the 1870s to the 1990s: Re-Constructing 
National Urban Space", 6th International Conference on Urban History: Power, Knowledge and Society in the 
City, Edinburgh, 4-7 September 2002. 
283  Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
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ανατολικά, στις αδόµητες περιοχές νότια του Μπουκλουτζα, περιµετρικά σχεδόν 
του µεγάλου µουσουλµανικού νεκροταφείου.  

Η ίδια πρακτική εγκατάστασης των µουσουλµάνων προσφύγων 
ακολουθήθηκε οπουδήποτε αυτή κρίθηκε αναγκαία, όπως και σε άλλα αστικά 
κέντρα των βαλκανικών εδαφών της αυτοκρατορίας καθώς και στην Ανατολία284 
(βλέπε Χάρτη 16). Τέλος κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα σηµειώνεται 
νεότερη επέκταση του αστικού ιστού µε τη δηµιουργία του µαχαλά Καβακλή. 

Οι παραπάνω δεν ήταν οι µοναδικοί παράγοντες επέκτασης του οικισµού 
στην περιοχή νότια του Μπουκλουτζά. Με τη ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής 
γραµµής Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη, και τη σύνδεση της µε το νότιο κλάδο 
(Ντεντέ-Αγάτς - Αδριανούπολη) της γραµµής Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη, 
κατασκευάζονται ο σιδηροδροµικός σταθµός της Γκιουµουλτζίνας και οι σχετικές 
συνοδευτικές υποδοµές, όπως αποθήκες και ο δρόµος σύνδεσης µε την πόλη.  

Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί, ήδη από την οικοδόµηση τους, απέκτησαν 
εξέχουσα σηµασία στο εκάστοτε αστικό τοπίο, αποτελώντας τα νέα αστικά 
σύµβολα των οθωµανικών πόλεων της περιόδου του Τανζιµάτ285. Στην περίπτωση 
της Γκιουµουλτζίνας και της Ξάνθης, οι σταθµοί λειτούργησαν ως πόλος έλξης για 
τη µελλοντική επέκταση του οικισµού στα νότια. Το φαινόµενο καταγράφεται στο 
σύνολο των οθωµανικών οικισµών και στην Ανατολία απ΄όπου διήλθε ο 
σιδηρόδροµος286.  

Εκτός των περιπτώσεων οικιστικής επέκτασης που περιγράφηκαν, ο αστικός 
ιστός της Γκιουµουλτζίνας του 19ου αιώνα δέχτηκε σειρά αναµορφώσεων. 
Ενδεικτική είναι η  πυρκαγιά του 1867, η οποία αλλοίωσε το µισό σχεδόν 
εµπορικό κέντρο της πόλης. Η κατεστραµµένη περιοχή ξανασχεδιάστηκε, έχοντας 
ως αποτέλεσµα την εµφάνιση εντός του ακανόνιστου ιστού της πόλης µια περιοχή 
µε ορθογωνική κανονικότητα287 (βλέπε Χάρτη 17). Ο χωροταξικός ανα-
σχεδιασµός διαφοροποίησε τον υφιστάµενο επαγγελµατικό καταµερισµό µε τη 
µετεγκατάσταση κάποιων δραστηριοτήτων, χωρίς τη διάσπαση των παραδοσιακών 
επαγγελµατικών συγκεντρώσεων, όπως άλλωστε έγινε και στην αντίστοιχη 

                                                
284 McCarthy J. (1995), Death and Exile. The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Princeton, 
New Jersey: The Darwin Press, σσ. 77-78· Toumarkine A. (1995), Les Migrations des Populations 
Musulmanes Balkaniques en Anatolie (1876-1913). Istanbul: Les Editions ISIS, σ. σσ. 67-70. 
285 Çelik Z. (2008), Empire, Architecture and the City: French-Ottoman Encounters, 1830-1914, Seattle & 
London: University iof Washington Press, σσ. 40-42. 
286 Μεγάλες οµοιότητες παρουσιάζει η ανάπτυξη του Εσκισεχίρ (Eskişehir). Ertin G. (1994), Eskişehir 
Kentinde Yerlesmenin Evrimi, Eskişehir: Anadolu Universitési Yayinlar, σσ. 17-22. 
287 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 94 και σ. 110· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή 
Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας, Εν 
Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ στο  
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
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περίπτωση της αγοράς της Μυτιλήνης288. 

 
 Η νέα αγορά, όπως αναφέρει, ο Μελίρρυτος χρειαζόταν πεζοπορία 30 ως 45 

λεπτών για να διανυθεί περιµετρικά. Πρόκειται για την περιοχή που εφαπτόταν 
στη νοτιοανατολική πλευρά του Γενί τζαµιού. Σε αυτήν αποκλειστικά 
κατασκευάστηκαν εµπορικά καταστήµατα. Λίγα χρόνια αργότερα, στην ίδια 
περιοχή οικοδοµήθηκε ο Πύργος του Ρολογιού (1884) από τον σουλτάνο 

                                                
288  Σιφναίου Ε. (1996), Λέσβος: Οικονοµική και Κοινωνική Ιστορία, 1840-1912, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 93· 
Baer G. (1970), "Monopolies and Restrictive Practices of Turkish Guilds", Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, XIII(2), σ. 153.  



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

102 

Αµπντουλ-Χαµίντ Β΄ σύµφωνα µε τα πρότυπα που εισήγε στην αυτοκρατορία289. 
Την ίδια περίοδο (1866) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του σχολείου 
µέσης εκπαίδευσης ή Μεκτέπ-ι Ρουσδιέ (Mektep-i Rüşdiye) του οικισµού, στη 
βόρεια πλευρά του κτιρίου του τότε Επαρχείου ή Μουτασαριφλίκ (Mutasarrıflık). 
Στον προαύλιο χώρο του φιλοξενούνταν, επίσης, ένας νεόδµητος στρατώνας και 
το τηλεγραφείο της πρωτεύουσας του σαντζακιού290. Το παραπάνω δοµικό 
σύµπλεγµα βρισκόταν στα σύνορα της περιοχής της αγοράς και του Κιρ µαχαλά.  

 
Παρά την οικιστική διεύρυνση του οικισµού και τις αναµορφωτικές 

επεµβάσεις που δέχθηκε, ο χώρος της αγοράς µε τις λειτουργίες που συγκέντρωνε 
εξακολούθησε να αποτελεί τον πυρήνα της οθωµανικής Κοµοτηνής του 19ου 
αιώνα. Έτσι, το σύνολο των εµπορικών καταστηµάτων ήταν συγκεντρωµένο στην 
αγορά της (οι επιχειρήσεις µε είδη διατροφής εντός των µαχαλάδων συνέχισαν τη 
λειτουργία τους), όπου εκεί κατέληγαν και όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες εισόδου 
στην πόλη.  

Η αγορά του οικισµού ενώ αρχικά είχε αναπτυχθεί στη βόρεια όχθη του 
Μπουκλουτζά, στην περιοχή που σηµειολογικά οριοθετείται νότια των τειχών του 
φρουρίου, του Εσκί τζαµιού, του Ιµαρέτ, του Γενί τζαµιού και των όχθων του 

                                                
289 Uluengin, M. B. (2010), "Secularizing Anatolia Tick by Tick: Clock Towers in the Ottoman Empire and the 
Turkish Republic" International Journal of Middle East Studies, 42(1), σσ. 19-26· Ayverdi E. H. (1982), 
Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, Istanbul, σσ. 222-223. 
290 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
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Μπουκλουτζά, αργότερα, και πιθανότατα από τα µέσα του 19ου αιώνα, η αγορά 
επεκτάθηκε στην απέναντι όχθη. Εκεί υπήρχαν το νέο κτίριο του δηµαρχείου και η 
νέα κεντρική πλατεία, δηλαδή µεταξύ του (µη-ενεργού µετά το Τανζιµάτ) 
µουσουλµανικού νεκροταφείου στα ανατολικά, των βόρειων παρυφών του 
Αρµενιού στα νότια, του Σερντάρ τζαµιού (Serdar Camii), του νεκροταφείου του 
Αγ. Χαραλάµπους, του δεύτερου µουσουλµανικού νεκροταφείου.  

Η πόλη διέθετε έναν περιορισµένο τριτογενή τοµέα, όσον αφορά τις 
εµπορικές επιχειρήσεις και την παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, η βιοµηχανική 
παραγωγή περιοριζόταν αποκλειστικά στην παραγωγή αλεύρων από τον µοναδικό 
ατµόµυλο του Στάλιου, εκτός του οικισµού και στο καπνεργοστάσιο της Gering 
στις παρυφές της νέας κεντρικής πλατείας291 (βλέπε Χάρτη 18). Η υπόλοιπη 
τοπική παραγωγή έφτανε σε επίπεδο βιοτεχνικής παραγωγής και οικοτεχνίας 
(όπως επεξεργασία δερµάτων, παραγωγή κουκουλιών, σησαµέλαιου και γκαζόζας, 
κεραµοποιία, βαρελοποιία επισαγµατοποιία) σε περιοχές του οικισµού, όπου 
προυπήρχε το κατάλληλο κτιριακό υπόβαθρο. Αρκετοί κάτοικοι ήταν ιδιοκτήτες 
περισσότερων από µια επιχειρήσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της 
τοπικής οικονοµίας, όπως αναφέρεται στον Οδηγό Επαγγελµάτων του Ιγγλέση292. 
Το πληθυσµιακό µέγεθος της Γκιουµουλτζίνας, το εκτεταµένο δίκτυο εµπορίου 
που είχε αναπτύξει µε τη βαλκανική ενδοχώρα, η τοπική παραγωγή και οι ανάγκες 
κατανάλωσης δικαιολογούν την εικόνα που παρουσίαζε η τοπική οικονοµία. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ευρύτερη περιοχή της αγοράς παραδοσιακά 
βρίσκονταν το πλήθος των αυτοκρατορικών διοικητικών υπηρεσιών. Για το 
συγκεκριµένο θέµα ο Kostof υποστηρίζει: το µέγεθος του διοικητικού κέντρου 
µιας πόλης εξαρτάται διάφορους παράγοντες και ιδίως από το µέγεθος της 
διοικητικής κοινοτικής ηγεσίας και του πλήθους των υπηρεσιών και των 
υποδοµών που επιθυµεί να έχει πλησίον της293. Στην περίπτωση της 
Γκιουµουλτζίνας, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, το διοικητικό της κέντρο δεν 
ταυτιζόταν µε τα όρια της κεντρικής αγοράς, αλλά αντιθέτως κάλυπτε πιο 
εκτεταµένη επιφάνεια. Κατεγράφη λοιπόν µια τάση επέκτασης προς τα ανατολικά 
της πόλης όπου ήταν συγκεντρωµένος ο µουσουλµανικός πληθυσµός, όπως 
αποκαλύπτει η χωροθέτηση του νέου κτιρίου του διοικητηρίου. 

Η Γκιουµουλτζίνα της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα συγκέντρωνε 
πλήθος δηµόσιων υπηρεσιών, ανάλογων µε τη θέση της στην κορυφή του 
                                                
291 Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία". Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών 
"Ελ. Βενιζέλος", Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σ. 69. 
292 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 127-129. 
293 Kostof S. (1999), The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History, Boston: Little 
Brown, σ. 74. 
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οµώνυµου σαντζακιού και των υποδιοικήσεων της294. Η συγκέντρωση των 
διοικητικών υπηρεσιών συνοδευόταν και από το απαραίτητο για τη στελέχωσή 
τους προσωπικό295. Την ίδια χρονική περίοδο, στην πόλη έδρευαν υποκατάστηµα 
της Αυτοκρατορικής Οθωµανικής Τράπεζας και καταστήµατα ιδιωτικών τραπεζών 
κατοίκων της πόλης, του Δηµόσιου Οθωµανικού Χρέους και του Μονοπωλίου 
Καπνού ή της Societe de la Regie Cointeresse de l`Empire Ottoman και της 
Εταιρείας Σιδηροδρόµων Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης296.  

 

 
 Μέρος των λειτουργικών υποδοµών της πρωτεύουσας του σαντζακιού 
αποτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατά της297. Αυτά καθώς και τα 
ιεροσπουδαστήρια της κυρίαρχης οµάδας βρίσκονταν συγκεντρωµένα στις 
αντίστοιχες περιοχές εγκατάστασής τους, γειτνιάζοντας συνήθως µε τα αντίστοιχα 
                                                
294 Κυφιώτου Ι. Γ. (1880), Κωνσταντινούπολις και τα Προάστεια αυτής µετά της Θράκης, Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς, Βιβλίο Β΄, σσ. 30-31. 
295 Στην Γκιουµουλτζίνα έδρευε διοικητής σαντζακιού, δικαστής διοικήσεως, αρχιλογιστής, γραµµατέας 
διοικήσεως, πάρεδρος, αντιεισαγγελέας, ανακριτής, συµβολαιογράφος, ταµίας, εισαγγελέας του κράτους, 
διευθυντές κτηµατολογίου, διαβατηρίων, αυτοκρατορικών πιστωτικών ιδρυµάτων και δηµόσιας περιουσίας, 
επιθεωρητής δασών, µηχανικός, αρχηγός χωροφυλακής και διευθυντές αστυνοµίας, ταχυδροµείων και 
τηλεγράφων, κρατικών µονοπωλίων. Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις 
Αποστολόπουλου, σ. 126. 
296 Ibid, σσ. 126-127. 
297 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 
σσ. 138-143 και σσ. 168-169· Στάθης Σ. Β. (1919), Η Θράκη και η Δύναµις του εν Αυτή Ελληνικού Στοιχείου. 
Τόµος Α: Στατιστικαί Περί του Ελληνικού Πληθυσµού Πληροφορίαι, (Ανατύπωση 1997), Αθήνα: Σύλλογος 
προς την Διάδοσιν Ωφέλιµων Βιβλίων, σσ. 138-139. 
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θρησκευτικά ιδρύµατα. Μετά τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, τα νέα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα απέβαλαν το χαρακτηριστικό της γειτνίασης µε τους 
θρησκευτικούς χώρους, χωρίς βέβαια να αποκοπούν οι ισχυροί τους δεσµοί. Ο 
αριθµός και το µέγεθος των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ταυτίζονταν µε τον 
πληθυσµό και τη δύναµη της αντίστοιχης κοινότητας, η οποία ήταν άλλωστε και ο 
βασικός χορηγός λειτουργίας τους298. Αργότερα, µε την εµφάνιση των 
εθνικιστικών κινηµάτων, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα άρχισαν να δέχονται 
χρηµατοδότηση από το αντίστοιχο εθνικό κέντρο, µέσω των διαφόρων φορέων ή 
οργανώσεων που ιδρύθηκαν για τον σκοπό αυτό299.  

Στην Γκιουµουλτζίνα εξαίρεση αποτελούσε η εξαρχική κοινότητα της 
πόλης η οποία δε διέθετε ναό για την τέλεση των θρησκευτικών αναγκών της από 
τις συχνές πιέσεις της πατριαρχικής κοινότητας στην οθωµανική διοίκηση. Οι 
θρησκευτικές τελετές λάµβαναν χώρα σε µια οικία που από το 1904 
χρησιµοποιούταν ως ιερός ναός. Επίσης η κοινότητα δε διέθετε σχολείο παρά την 
παρουσία δύο δασκάλων στην πόλη300. Είναι πιθανό οι εκπαιδευτικές ανάγκες της 
καλύπτονταν από τα βουλγαρικά σχολεία των γειτονικών περιοχών, καθώς στον 
οµώνυµο καζά λειτουργούσαν δέκα περίπου σχολεία301.  

Πέρα από τη διατήρηση της σχέσης των κοινοτήτων µε τα πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ιδιαίτερα αναπτυγµένη παρουσιάστηκε η 
κοινοτική/σωµατειακή οργάνωση, παρούσα ήδη από την τελευταία εικοσαετία του 
19ου αιώνα302. Από τις παραπάνω µόνον τα φιλανθρωπικά σωµατεία ξεπέρασαν 
τα στεγανά όρια της ενδοκοινοτικής δράσης και εργάστηκαν για κοινούς 
στόχους303. Παράλληλα, συνέχισαν τη δράση τους µορφές της παραδοσιακής 

                                                
298 Μοσχόπουλος Ν. (1948-49), «Η Ελληνική Θράκη», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού 
Θησαυρού, 15, σ.82. 
299 Μπέλλια Ε. Δ. (1995), Εκπαίδευση και Αλυτρωτική Πολιτική. Η Περίπτωση της Θράκης, 1856-1912, 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σ. 143. 
300 Ι.Α.Υ.Ε., Φ.1906/70/ΚΑ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 9, 03-01-
1906, Θεσσαλονίκη. Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί 
Γκιµουλτζίνας ή Γιαµουρτζίνας. 
301 Το 1895-6 λειτουργούσαν 11 σχολεία, Damjanov I. & Nojkov S. (1971), Nacionalno-Osvoboditelnoto 
Dvizenie v Trakiya, 1878-1903, Sofia: Trakijski Navcen Institut ("Το Εθνικο-Απελευθερωτικό Κίνηµα στη 
Θράκη, 1878-1903", Μετάφραση: Ι. Θ. Λαµψίδης, Βαλκανική Βιβλιογραφία, Παράρτηµα, Τόµος Β, σσ. 58-
133), σ. 94. Το 1899 στο γερµανικό γεωγραφικό περιοδικό Petermanus Mitteilungen ο Richard von Mach 
δηµοσίευσε τη στατιστική µε τίτλο «Συµβολαί εις την Εθνογραφίαν της Χερσονήσου του Αίµου», στην οποία 
αναφέρει 12 βουλγαρικά σχολεία. Η Bulletin d`Orient, 05-08-1905, φύλλο No. 84, κατέγραψε 13 βουλγαρικά 
σχολεία· Στάθης Σ. Β. (1919), Η Θράκη και η Δύναµις του εν Αυτή Ελληνικού Στοιχείου. Τόµος Α: Στατιστικαί 
Περί του Ελληνικού Πληθυσµού Πληροφορίαι, Αθήνα: Σύλλογος προς την Διάδοσιν Ωφέλιµων Βιβλίων, σ. 
235, σ. 247. 
302 Πρόκειται για τη Λέσχη Χαµιδιέ (Hamidie)-1908, τη νεοτουρκική επιτροπή Ένωση και Πρόοδος (İttihad ve 
Terakki), την Ελληνική Λέσχη-1908 η οποία αντικατέστησε τον σύλλογο Οµόνοια (1885) ακι την εβραϊκή 
Λέσχη Αχαδούτ η οποία στεγαζόταν σε κτίριο ιδιοκτησίας του Α. Πονίδη. Μαµώνη Κ. (1995), Σύλλογοι 
Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας (1861-1922): Ιστορία και Δράση, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σ. 86· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Πονίδη Αριστοφάνη του Δ., 31-07-
1918, Αθήνα. Προς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, 
Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 126-127. 
303 B. X. (χ.η.), "Κοµοτηνή: Μια Κοινότης που Έσβησε σαν Τόσες Άλλες..." Χρονικά: 15-17, σ. 15. 
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ισλαµικής κοινωνικής πρόνοιας (όπως το ιµαρέτ/πτωχοκοµείο) η οποία ενισχύθηκε 
και από νέους φορείς (όπως το ιεροσπουδαστήριο Ινταντιέ)304.  

Με αφορµή όσα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν, κρίνεται απαραίτητη η 
διερεύνηση του δικτύου των προσβάσεων και συνδέσεων του οικιστικού 
πλέγµατος της εποχής. Η αναλυτική περιγραφή τους συµβάλλει στην ολοκλήρωση 
της περιγραφής του τοπίου της Γκιουµουλτζίνας των τελών του 19ου και των 
αρχών του 20ού αιώνα. 

Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η διάκριση µεταξύ των βασικών και των 
δευτερευουσών εισόδων-εξόδων ή σηµείων πρόσβασης του οικισµού. Βασικοί 
άξονες πρόσβασης θεωρούνται οι οδικές αρτηρίες εντός του οικιστικού πλέγµατος, 
που συνέδεαν τον εκάστοτε οικισµό µε το κύριο δίκτυο µεταφορών και 
επικοινωνιών της εποχής. Διαφορετικά, πρόκειται για την πορεία που 
ακολουθούσε ο/η κάθε εισερχόµενος/η όταν για πρώτη φορά επισκεπτόταν τον 
εκάστοτε οικισµό. Το συγκεκριµένο δίκτυο αξόνων ήταν κατασκευασµένο κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγεί πάντοτε προς το κέντρο ή την αγορά του οικισµού, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά το γεωγραφικό κέντρο του οικιστικού 
σχηµατισµού.  

Ως δευτερεύον δίκτυο αξόνων θεωρούνται όλες οι προσβάσεις και έξοδοι 
του αστικού ιστού που χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι για τις καθηµερινές 
µετακινήσεις τους προς και από την άµεση περιφέρεια της πόλης. Εναλλακτικά, 
πρόκειται για την πορεία που ακολουθούσε όποιος/ια εισερχόταν-εξερχόταν 
επιθυµώντας να µη γίνει αντιληπτός/ή. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσβάσεις-
έξοδοι αποτελούσαν τη φυσική συνέχεια του δικτύου των οδών, που οι κάτοικοι 
καθηµερινά χρησιµοποιούσαν για τις µετακινήσεις τους εντός του οικιστικού 
πλέγµατος. Η παρουσία τους περιµετρικά του αστικού ιστού είναι άλλωστε 
χαρακτηριστική για σε κάθε οικιστικό σύνολο.  

 Από το τοπογραφικό της Γκιουµουλτζίνας και τους χάρτες της Θράκης 
των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά και από τους µεταγενέστερους, διαγράφεται 
εµφανώς το δίκτυο των πρωτευόντων και δευτερευόντων σηµείων και αξόνων 
πρόσβασης και σύνδεσής µε αυτή305. Στην περίπτωση του βασικών αξόνων, 
καταγράφονται τέσσερα διαφορετικά σηµεία πρόσβασης, ως συνέχεια των 
δροµολογίων που περιεγράφτησαν, τα οποία κατέληγαν στο κέντρο της.  

                                                
304 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 
138, σ. 170. 
305 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249· Δήµος Κοµοτηνής (1994), Αναλυτικός Οδηγός 
των Οδών και Πλατειών της Πόλης, Κοµοτηνή: Τεχνική Υπηρεσία Γραφείο Οδοσήµανσης· 430 410 Xanthi, 
(12-12-1913), 1:200.000, Österreich, K.U.K. Militargeographisches Institut· Γενικό Επιτελείον Στρατού, 
(1911), Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, Α`. τ. 1:750.000 (65X121cm), Αθήναι, Εκ της Επιτελικής 
Υπηρεσίας του Στρατού. 
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Αναλυτικότερα η πρώτη περίπτωση εντοπίζεται στα νοτιοανατολικά του 
αστικού ιστού και στις σηµερινές οδούς Βασιλέως Γεωργίου, Σισµανόγλου και 
Κωνσταντινουπόλεως, το βασικό σηµείο σύνδεσης της πόλης µε τον άξονα του 
δροµολογίου Γκιουµουλτζίνα-Βέννα-Μάκρη και από εκεί προς Ντεντέ-Αγάτς. Η 
εισερχόµενη στον οικισµό διαδροµή περνούσε από τις ανατολικές παρυφές του 
αρµενικού µαχαλά για να συνεχίσει προς το κέντρο της πόλης. Πλησιάζοντας προς 
το κέντρο διασταυρωνόταν µε το µεγάλο µουσουλµανικό νεκροταφείο στα 
ανατολικά και τον µουσουλµανικό µαχαλά Σερντάρ Μαχαλέ στα δυτικά, προτού 
διασχίσει τα Σκεπαστά για να φτάσει στο κεντρικό κοµµάτι της αγοράς.    

Στις νοτιοδυτικές παρυφές της πόλης και νότια της κοίτης του 
Μπουκλουτζά, µετά την κατασκευή του σιδηροδροµικού σταθµού χαράχθηκε η 
σηµερινή οδός Παναγή Τσαλδάρη. Ο συγκεκριµένος οδικός άξονας τοπικού 
ενδιαφέροντος –αν και δεν αποτελούσε µέρος ενός άλλου, ευρύτερου- 
κατατάσσεται στους κύριους οδικούς άξονες πρόσβασης στην Γκιουµουλτζίνα, 
µιας και κάλυπτε όλα τα χαρακτηριστικά των σηµείων εισόδου-εξόδου και των 
αξόνων της συγκεκριµένης κατηγορίας. Νωρίτερα, µεταξύ αυτού του οδικού 
άξονα και της νότιας όχθης του Μπουκλουτζά, εισερχόταν στην πόλη η οδική 
αρτηρία της διαδροµής Ξάνθη-Γκιουµουλτζίνα µέσω του λιµανιού της 
Βιστωνίδας. 

Έτσι αρχικά και πριν από την οίκηση της περιοχής αυτός ο πρόσφατα 
χαραγµένος άξονας συνέδεε ένα νέο σηµείο της αστικής τοπιογραφίας µε τον 
υφιστάµενο ιστό της. Νοτιοανατολικά και σε πολύ µικρή απόσταση από τον 
σταθµό, διακρινόταν ο µαχαλάς των εξαρχικών κατοίκων της πόλης, το Καβακλή. 
Πλησιάζοντας  στο κέντρο η οδός διερχόταν από µια νεόδµητη περιοχή που 
κατοικούνταν από πατριαρχικό πληθυσµό.  Παραπλεύρως της πατριαρχικής 
συγκέντρωσης βρίσκονταν τα βυρσοδεψεία της πόλης ή αλλιώς ο Ταµπακχανέ 
µαχαλάς µε αθιγγανικό πληθυσµό. Λίγο πριν από την εµφάνιση των πρώτων 
οικοδοµηµάτων, υπήρχε οπτική επαφή στα δυτικά της οδού το πατριαρχικό 
νεκροταφείο του Αγ. Χαραλάµπους και στα ανατολικά ένα δεύτερο, 
µουσουλµανικό. Η πορεία συνεχιζόταν προς τον Μιλέτ Μπαχτσεσί ή το 
µεταγενέστερο Μέγαρο Τσανακλή και διασχίζοντας το σηµείο ζεύξης του 
ποταµού Μπουκλουτζά, κατέληγε απέναντι από το φρούριο (εντός του οποίου 
υπήρχαν  το Οβρεγιό ή Καλέ, ο ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου και µερικά 
πανδοχεία) και στο Βαρώσι και λίγο µετά στη Λέσχη Κοµοτιναίων. Από εκεί 
κινούµενη µε ανατολική κατεύθυνση προς τα ανατολικά εισερχόταν στην περιοχή 
της αγοράς. 

 Η επόµενη σύνδεση συνίστατο από την προέκταση του βασικού δρόµου 
Ξάνθης-Γκιουµουλτζίνας µέσω Ναρλί Κιόι (Narlı-Köy, σηµερινός Πολύανθος). 
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Το σηµείο πρόσβασης εντός του αστικού ιστού τοποθετείται στα δυτικά όρια της 
Γκιουµουλτζίνας και βόρεια της κοίτης του Μπουκλουτζά. Ο συγκεκριµένος 
άξονας διέσχιζε τον οικισµό νότια της περιοχής του τεκέ Πος-Πος, διασχίζοντας 
από την οµώνυµη γέφυρα  την κοίτη του χειµάρρου. Μετά τη διασταύρωσή του µε 
το φρούριο και το Βαρώσι, συνέχιζε ανατολικά µέσω της σηµερινής οδού 
Ελευθερίου Βενιζέλου,  συναντούσε το κτίριο του Ιµαρέτ και κατέληγε στην 
κεντρική αγορά.    

Η τέταρτη και τελευταία βασική διαδροµή εισόδου και εξόδου της πόλης 
τοποθετείται στους βόρειους µουσουλµανικούς µαχαλάδες της Γκιουµουλτζίνας· 
αυτή ήταν προέκταση της διαδροµής που ερχόταν βορειοανατολικά από 
Αδριανούπολη και βορειοδυτικά από το Κίρτζαλη. Από το σκαρίφηµα του αστικού 
ιστού των αρχών του 20ού αιώνα καταγράφονται τρεις βασικές διακλαδώσεις της 
οδικής αρτηρίας στη συγκεκριµένη τοποθεσία: η πρώτη ταυτίζεται µε τη σηµερινή 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, η δεύτερη µε τη σηµερινή Λεωφόρο Ηρώων και η 
τρίτη µε τη σηµερινή οδό Φιλιππουπόλεως. Σύµφωνα µε το τοπογραφικό της 
πόλης, οι δύο τελευταίες ενώνονταν λίγο µετά την είσοδό τους στο σηµείο όπου 
αργότερα -κατά τη δεκαετία 1960-1970- κατασκευάστηκε το µειονοτικό 
γυµνάσιο-λύκειο Τζελάρ Μπαγιάρ (Celal Bayar).  

Αναλυτικότερα η πρώτη διακλάδωση εισερχόταν στην Γκιουµουλτζίνα από 
µια αδόµητη έκταση, όπου εν συνεχεία κατασκευάστηκαν οι βουλγαρικοί 
στρατώνες (1913-1919), για να συνεχίσει νότια, προς την αγορά, µέσω του Γενή 
µαχαλά. Πριν από αυτά, στις παρυφές της πόλης, συναντούσε στα δυτικά της το 
εβραϊκό νεκροταφείο, εν συνεχεία στα ανατολικά της, διασταυρωνόταν µε το Γενή 
Σεχρέ-Κιοστού µεστζίτ (Yeni Şehre-Koştu Mescid) και αργότερα, στα δυτικά της, 
µε το τέµενος Οσµανιέ ή Γενή τζαµί (Osmaniye ή Yeni Camii). Πλησιάζοντας 
προς την κεντρική αγορά, η διαδροµή συναντούσε στα ανατολικά τις στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις του αυτοκρατορικού πυροβολικού και το κτίριο του ενός 
βακουφικού χαµάµ της πόλης306. Εν τέλει, κατέληγε στην αγορά, αφού πρώτα είχε 
διασταυρωθεί µε το Εσκί τζαµί στα δυτικά της.  

Η δεύτερη διακλάδωση εισερχόταν στην Γκιουµουλτζίνα στα βόρεια του 
Κιρ µαχαλά, στην περιοχή των µετέπειτα στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Λίγο 
µετά την είσοδο στον οικισµό, η διαδροµή κατευθυνόταν στα ανατολικά του 
Κεσιµπάς ή Χατζηγιαβάς τζαµιού (Kesibaş ή Hacıyavaş Camii). Εν συνεχεία 
κινούταν νότια µέχρι να διασταυρωθεί στα ανατολικά µε το Αριφανέ µεστζίτ 
(Arifane Mescid). Νοτιότερα συναντούσε, πάλι, στα ανατολικά της το κτίριο του 

                                                
306 Kiel M. (1996), «Ottoman Building Activity Along the Via Egnatia. The Cases of Pazargah, Kavala and 
Ferecik», in Zachariadou E. (ed.), The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), A Symposium Held in 
Rethimnon, 09-11 January 1994, Rethimnon, Crete University Press: 145-158, σ. 146. 
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διοικητηρίου του σαντζακιού και εισερχόταν στην αγορά από τα ανατολικά της 
και αφού περνούσε από την περιοχή του Γενί τζαµιού. 

Τέλος η τρίτη διακλάδωση της προαναφερόµενης διαδροµής από τα 
ανατολικά όρια του Κιρ µαχαλά εισερχόταν στον οικισµό. Αµέσως µετά, στα 
βόρεια της πορείας της συναντιόταν στα ανατολικά της µε το Κιρ Μαχαλέ µεστζίτ 
(Kır Mahalle Mescid). Εν συνεχεία, και πάλι στα ανατολικά της, διασταυρωνόταν 
µε το Κιρ Μαχαλέ τζαµί (Kır Mahalle Camii) και το Σεχρέ Κιοστού τζαµί 
(Şehreküstü Camii), για να αλλάξει έπειτα κατεύθυνση προς τα νότιαστο 
µουσουλµανικό νεκροταφείο (σηµερινό Τζελάλ Μπαγιάρ) και να ακολουθήσει την 
πορεία της δεύτερης διακλάδωσης.  

Έχοντας περιγράψει τις συνδέσεις Με την περιγραφή των συνδέσεων της 
Γκιουµουλτζίνας µε το δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών της εποχής, καθώς και 
τα σηµεία πρόσβασης των σηµείων πρόσβασης αυτών στο οικιστικό πλέγµα, 
ολοκληρώνεται η τοπιογραφία της. Οι εικόνες και οι εντυπώσεις των 
εισερχόµενων εκδηλώνονταν αρκετά διαφορετικά, ανάλογα µε το ακολουθούµενο 
δροµολόγιο και το σηµείο πρόσβασης στον οικισµό.  

Έτσι, στην περίπτωση των βόρειων και βορειοανατολικών σηµείων 
εισόδου συναντούσαν ένα τοπίο µε έντονη  παρουσία ισλαµικής αρχιτεκτονικής 
και πολεοδοµικής οργάνωσης του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση, στις 
παραδοσιακές περιοχές συγκέντρωσης του µουσουλµανικού πληθυσµού, τα 
αστικά οικόπεδα και τα οικήµατά τους δηµιουργούσαν  αδιαπέραστο –στα 
βλέµµατα των περαστικών- παραπέτασµα από ψηλούς µαντρότοιχους και 
αδιέξοδους δρόµους, επιτρέποντας τη διαφυγή µοναχά σε ελεγχόµενους χώρους 
πρόσβασης307. Κατά τη συνέχιση της πορείας τους και µέχρι τον τερµατισµό της 
στην κεντρική αγορά, διέσχιζαν κοµµάτια της Γκιουµουλτζίνας όπου 
σηµειολογικά δέσποζε, ο µουσουλµανικός της χαρακτήρας. Εξάλλου, η 
χωροθέτηση του κτιρίου του διοικητηρίου δεν µπορεί να θεωρηθεί  ασύνδετη µε 
την πορεία των συγκεκριµένων διαδροµών προς την κεντρική αγορά της πόλης.   

Στην περίπτωση των υπόλοιπων σηµείων εισόδου στον οικισµό, η 
παρατηρούµενη τοπιογραφία καταγράφεται σίγουρα  διαφορετική. Η 
νοτιοανατολική σύνδεση της Γκιουµουλτζίνας µε το δροµολόγιο από Μάκρη έδινε  
σαφώς διαφοροποιηµένη εικόνα· από τις αδόµητες περιοχές των λαχανόκηπων και 
των καλλιεργειών των κατοίκων, εισερχόταν σε µια περιοχή µε έντονη 
πληθυσµιακή παρουσία, τροφοδοτούµενη από την αρµενική και τη 
µουσουλµανική συνοικία. Ταυτόχρονα η παρουσία του µουσουλµανικού 
νεκροταφείου και της πέτρινης γέφυρας µε τα εµπορικά καταστήµατα αποκάλυπτε  
                                                
307 Dalègre J., (2009), "Komotini, Ville Ottomane?" in Ortiz M., Derens J.-A. and Geslin L., (eds.), Bazars 
Ottomans des Balkans,  Paris, Non Lieu: 143-151, σ. 150. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

110 

ανάµειξη στις χρήσεις γης, χαρακτηριστικό των οθωµανικών πόλεων ακόµα και 
µετά την εποχή των µεταρρυθµίσεων.  

Στις περιπτώσεις των υπόλοιπων σηµείων εισόδου της Γκιουµουλτζίνας, 
στα δυτικά και νοτιοδυτικά, καταγράφονταν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, εκτός 
από τη δεσποτική –σχεδόν- παρουσία του φρουρίου της Γκιουµουλτζίνας η οποία 
παρέπεµπε στο βυζαντινό παρελθόν της. Δηλαδή παρατηρούταν ποικιλία στις 
χρήσεις γης µε την παρουσία χώρων ταφής, επεξεργασίας δερµάτων, κατοικίας και 
διοικητικής λειτουργίας, τέλεσης θρησκευτικών πρακτικών, αναψυχής, 
συγκοινωνίας και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλα αυτά αποκάλυπταν τον 
προβληµατικό χαρακτήρα εφαρµογής των πολεοδοµικών και χωροταξικών 
ρυθµίσεων του Τανζιµάτ στην οθωµανική περιφέρεια, όταν  µέρος  των  περιοχών 
αυτών είχε αναπτυχθεί µετά τη θέσπιση των µεταρρυθµίσεών του. 

Η εικονογραφία των πολυ-εθνοτικών αυτών περιοχών ήταν αρκετά 
διαφοροποιηµένη από το αντίστοιχο µονο-εθνοτικό προφίλ των βόρειων και 
βορειοανατολικών σηµείων πρόσβασης στην Γκιουµουλτζίνα. Έτσι, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, οι οργανικές µορφές του οικισµένου χώρου 
παρουσίαζαν µια εναλλασσόµενη πολεοδοµική και αρχιτεκτονική οργάνωση, 
σαφώς επηρεασµένη από την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε κοινότητας και τη 
λειτουργία του µαχαλά. Επιπλέον, για τους εισερχόµενους στον οικισµό, η δοµική 
εξωστρέφεια του µεγαλύτερου µέρους των νότιων και νοτιοδυτικών µαχαλάδων 
ερχόταν σε εµφανή αντίθεση µε την εσωστρέφεια των βόρειων και 
βορειοανατολικών σηµείων εισόδου.          

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του οικιστικού συνόλου, η 
δυναµική που απέκτησαν οι θρησκευτικές κοινότητες µέσω του Τανζιµάτ, σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη των βαλκανικών εθνικισµών αποτέλεσαν εκρηκτικό 
µείγµα για την εκάστοτε τοπική εικονογραφία. Οι ανταγωνισµοί και οι 
συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν, είχαν έντονό χωρικό χαρακτήρα εκφράζοντας 
ουσιαστικά την επιθυµία των αντίστοιχων εθνικιστικών κινηµάτων για επικράτηση 
στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας. 

Ήδη µε την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχίας από την οθωµανική 
διοίκηση (1870) και την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους (1878), η περιοχή της 
Θράκης βρισκόταν σε διαρκή αναβρασµό. Στην περίπτωση της Γκιουµουλτζίνας, 
ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων είχε τόσο α-χωρικές όσο 
και χωρικές εκφάνσεις.  

Έτσι εµφανίστηκαν διεκδικήσεις της πατριαρχικής και της εξαρχικής 
κοινότητας για τον πεπερασµένο γεωγραφικό χώρο του πολεοδοµικού 
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συγκροτήµατος και της ευρύτερης περιφέρειας του308. Με τον τρόπο αυτό οι 
πατριαρχικοί κάτοικοι αρνούνταν συστηµατικά να πουλήσουν εκτάσεις εντός του 
πολεοδοµικού ιστού προσπαθώντας να παγιώσουν την παρουσία τους και να 
αποµακρύνουν τους ανταγωνιστές τους. Όµως, παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφεραν να 
αποτρέψουν την εξαγορά γης (λαχανόκηπων) από εξαρχικούς στην περιοχή 
µεταξύ του σιδηροδροµικού σταθµού και του αρµενικού µαχαλά309. Αυτά 
συηνεπάγοταν την απόκτηση του δικαιώµατος του νόµιµου κατοίκου της πόλης 
και τη δηµιουργία του προαστίου που αργότερα έµεινε γνωστό µε την ονοµασία 
Καβακλή310.  

Στο ίδιο κλίµα, αλλά µε σαφείς παραποµπές στην οικονοµική ζωή της 
περιοχής, καταγράφεται η προσπάθεια µιας οµάδας εξαρχικών επιχειρηµατιών να 
αγοράσουν το νησάκι της λιµνοθάλασσας Μπουρού από τον πατριαρχικό 
ιδιοκτήτη του Χατζηζωίδη. Το αιτιολογικό της απόφασής τους εστιαζόταν στο 
γεγονός ότι κατά τους χειµερινούς µήνες, εργαζόµενοι από το εσωτερικό της 
βουλγαρικής επικράτειας απασχολούνταν σε αλιευτικές εργασίες της περιοχής και 
έµεναν προσωρινά σε αχυρένιες καλύβες311. Ο Χατζηζωίδης δεν προχώρησε στην 
πώληση του νησιού, αλλά συνέχισε να επιτρέπει την παραµονή των εποχικών 
εξαρχικών ψαράδων. 

Στο ευρύτερο κλίµα του εθνοτικού ανταγωνισµού –αλλά αυτή τη φορά 
εντός των οικιστικών συνόλων εντάσσεται η δωρεά του Ν. Τσανακλή για τη 
δηµιουργία του οµώνυµου κτιρίου, εντός της πόλης, για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών της πατριαρχικής κοινότητας. 

Οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισµοί µεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων 
δε συνδέονταν αποκλειστικά µε τα εθνικιστικά βαλκανικά κινήµατα του 19ου 
αιώνα, εφόσον παρόµοια φαινόµενα είχαν και παλιότερα εκδηλωθεί. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παραδοσιακού ανταγωνισµού εβραϊκών 
και χριστιανικών κοινοτήτων στον τοµέα του εµπορίου και των κατασκευών312.  

                                                
308 Χατζηκάλου Μ. (1909), Εντυπώσεις εκ της Ιεράς Μακεδονίας και Θράκης, Εν Αθήναις: Τύποις 
"Πανελλήνιου Κράτους", σ. 12. 
309 Κυριακίδης Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν 
Ωφελίµων Βιβλίων, σ. 115. 
310 Kavak (καβάκ) στα τουρκικά σηµαίνει λεύκα, πράγµα του δηλώνει ότι η περιοχή ήταν κατάφυτη από 
λεύκες. Όµως Καβακλή είναι µια κωµόπολη στη Α. Θράκη και άρα το τοπωνύµιο µπορεί να προήλθε από την 
εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσµών (1923) µετά την αποµάκρυνση της εξαρχικής κοινότητας της. Πάντως 
και οι δύο υποθέσεις έχουν µια ρεαλιστική βάση. 
311 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1991), Θράκη, Μορφές & Γεγονότα 1902-1922, Αθήνα: Πίτσιλος, σ. 72. 
312 Yitzchak K. (2001), «Jewish-Turkish Relations in the Greek Peninsula During the 19th and Early 20th 
Centuries», in Tϋtϋncϋ M. (ed.), Turkish-Jewish Encounters: Studies on Turkish-Jewish Relations Through the 
Ages = Turk-Yahudi Bulusmalari: Tarihte Turk-Yahudi Iliskileri Arastirmalari, Haarlem-Netherlands, SOTA: 
169-181, σ. 178· Landau J. M. (1994), «Relations Between Jews and Non-Jews in the Late Ottoman Empire: 
Some Characteristics», in Levy A. (ed.), The Jews of the Ottoman Empire, Princeton, N.J. - Washington, D.C, 
Darwin Press - Institute of Turkish Studies: 539-546, σ. 540· Dumont P. (1982), «Jewish Communities in 
Turkey During the Last Decades of the 19th Century in the Light of the Archives of the Alliance Israelite 
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Γενικά οι ανταγωνισµοί επιτείνονταν σε περιόδους πολιτικής έντασης, 
όπως για παράδειγµα, όταν κηρυσσόταν µποϊκοτάζ στην αγορά προϊόντων από τις 
επιχειρήσεις µελών µιας κοινότητας. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν ήταν 
πάντοτε συγκρουσιακές οι σχέσεις των διαφορετικών κοινοτήτων στην οικονοµία 
της πόλης. Εκτός των περιπτώσεων συνεργασίας σε εµπορικές επιχειρήσεις, 
εµφανίζονταν ενωµένοι για την επίτευξη ενός κοινού στόχου (π.χ. οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις των καπνεργατών).  

Μέσα στο οργανωτικό και λειτουργικό χωρικό πλαίσιο που περιγράφηκε, η 
Γκιουµουλτζίνα διήνυσε την τελευταία οθωµανική περίοδο διακυβέρνησης, που 
ολοκληρώθηκε µε την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων. 
 
1.v) Ξάνθη (Ισκετσέ), το οθωµανικό τοπίο της θρακικής καπνούπολης 
 

Η παρουσία της Ξάνθης ταυτίζεται µε ένα µικρό φρούριο (12ος αιώνας) σε 
περιοχή βορείως του σηµερινού οικισµού, παραπλεύρως της µονής των 
Ταξιαρχών. Κατά την πρώιµη οθωµανική παρουσία στην περιοχή (14ος-15ος 
αιώνας), ο οικισµός περιλαµβάνει περισσότερα από 700 χριστιανικά οικήµατα και 
πολύ λιγότερα µουσουλµανικά, χωρίς να έχει καταστεί σαφής η έκταση όπου 
αυτός καταλάµβανε.  

Με την έντονη παρουσία χριστιανικού πληθυσµού καθώς και τη γεωγραφική 
θέση του οικισµού (διαδροµή από το λιµάνι της Βιστωνίδας προς το εσωτερικό της 
Ροδόπης και την πεδιάδα της Φιλιππούπολης), σχετίζεται η ίδρυση της 
µητρόπολης Ξάνθειας και η µετέπειτα ίδρυση των τριών πατριαρχικών 
µοναστηριών στα βορειοανατολικά του οικισµού της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, 
των Ταξιαρχών και της Παναγίας Καλαµούς313. Αργότερα η µητρόπολη, 
συγχωνεύεται µε τη µητρόπολη Περιθεωρείου (µητρόπολη Ξάνθης και 
Περιθεωρείου, 1593) και µεταξύ 1725-1731, η Ξάνθη αναφέρεται ήδη ώς έδρα του 
οµώνυµου µητροπολίτη314.  

Από την οικιστική εξέλιξη του οικισµού µπορεί να υποστηριχθεί η 
χωροθέτηση του σε περιοχή εκτός του φρουρίου, και συγκεκριµένα νοτιοδυτικά 
αυτού. Ο οικισµός, πάντως, είναι µεγαλύτερος της πρωτεύουσας του καζά, της 
Γενισέας και µε τριπλάσια φορολογικά εισοδήµατα, τα οποία εκχωρούνται για τη 

                                                                                                                                  
Universelle», in Braude B. and Lewis B. (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning 
of a Plural Society: The Central Lands. New York, Holmes & Meier, I: 209-242, σ. 225. 
313 Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, Συντάκτης: Κονόρτας Π., Λήµµα: Ξανθείας Μητρόπολη (νεοελληνική 
εποχή) 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0002, (11-02-2009, 18:40).  
314 Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, Συντάκτης: Κονόρτας Π., Λήµµα: Ξάνθης και Περιθεωρίου Μητρόπολη 
(νεοελληνική εποχή), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0006, (11-02-2009, 18:50). 
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συντήρηση του βακουφιού του Βαγιαζήτ Β΄ στην Αδριανούπολη315. Πιθανότατα η 
επιλογή της δεύτερης έγινε βάσει της εγγύτητάς της στην Εγνατία οδό316, 
αποκαλύπτοντας και τη βασική λειτουργία της Γενισέας ως ενδιάµεσος σταθµός.  

 

Φωτογραφία 1v.7: Άποψη της Ξάνθης (1898) 

 
Πηγή: Μαυρίδης Δ. Α., “Παλιά Ξάνθη-Παλιές Φωτογραφίες”,  
http://oldxanthi.blogspot.com/2010/08/blog-post_31.html (20-10-2011, 20:30). 

 
Η αρχική οθωµανική παρουσία (15ο αιώνας) στην περιοχή εκδηλώνεται µε 

τη δηµιουργία του Αχριάν τζαµί (Ahrıan Camii) και της οµώνυµης συνοικίας, 
Αχριάν Μαχαλέ (Ahrıan Mahalle), πλησίον του αρχικού βυζαντινού οικισµού317. 
Μέχρι και τον 17ο αιώνα, δεν έχει εντοπιστεί η κεντρική πλατεία ή η αγορά του 
λόγω της απουσίας αδόµητου χώρου στον πυρήνα της µετέπειτα πόλης. Το 
κεντρικό σηµείο του, όπως και στην περίπτωση της Γκιουµουλτζίνας, 
υποδεικνύεται από την περιοχή συνάντησης των βασικών οδικών αξόνων προς και 
από τον οικισµό.  
 
 
 
                                                
315 Μπαλτά Ε. (2000), "Η Θράκη στις Οθωµανικές Καταστιχώσεις (15ος-16ος Αιώνας)", στο Θράκη: 
Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 107-116, σσ. 110-111. 
316 Ζαρκάδα X. (1982), "Τα Χάνια της Ξάνθης. Το Χάνι Γενικά. Αρχιτεκτονική Εξέλιξη και Λειτουργία", 
Θρακικά Χρονικά, 37, σ. 192. 
317 Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σ. 120. 
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Πίνακας 1v.3. Πληθυσµιακή εξέλιξη της Ισκετσέ (14ος–20ος αιώνας) 
Χρονολογία Αριθµός Μονάδας Μέτρησης Παρατηρήσεις 

1493 345 Οικογένειες Συνολικός φόρος, 29.988 άσπρα 
Τέλη 15ου-
Αρχές 16ου 
αιώνα 

650 Οικογένειες  

Αρχές 16ου 
αιώνα 700 Οικίες Περισσότερες από 700 

1530 697 Οικογένειες Συνολικός φόρος, 48.937 άσπρα 
1575 (;) Οικογένειες Συνολικός φόρος, 84.683 άσπρα 
1859 4.000 Κάτοικοι  
1859 700 Οικίες  
1897 10.000 Κάτοικοι  
1907 15.356 Κάτοικοι  

1910-1911 16.000 Κάτοικοι  
Πηγή: Μπαλτά Ε. (2000), "Η Θράκη στις Οθωµανικές Καταστιχώσεις (15ος-16ος Αιώνας)", στο Θράκη: 
Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 107-116, σ. 111· Μουσόπουλους 
Θ. (1998), Θρακών Οικήσεις και Κτίσµατα Λαµπρών Καιρών Μαρτυρίες (15ος-19ος Αιώνας), Αθήνα: Εθνικό 
Ίδρυµα Νεότητας, Πρόγραµµα Διαπολιτισµικής Εκπαιδευτικής Στήριξης Θράκης, σ. 52· Ιωαννίδης Σ. (1980-
81), "Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία της Ιστορίας της", Θρακικά Χρονικά, 36, σσ. 17-18· Γεωργαντζής Π. Α. 
(1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σσ. 118-121· Ιγγλέσης Ν. (1910-1911), Οδηγός Ελλάδος 
1910-1911, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 127· Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ.55. Υποπροξενείο της Ελλάδος, 
αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη, Προς: ΥΠΕΞ, Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών 
 

Η περιοχή ονοµαζόταν Γερί Παζαρί ή Τόπος του Παζαριού (Pazar Yeri) και 
λειτουργούσε ως η αγορά της οθωµανικής Ξάνθης. Ήταν ο χώρος τέλεσης της 
εβδοµαδιαίας αγοράς (παζαριού) και ταυτιζόταν µε τη σηµερινή Πλατεία 
Ρολογιού. Σε αυτήν, επίσης, βρίσκονταν, το Γερί Παζάρ τζαµί (Pazar Yeri Camii) 
και δίπλα στην είσοδό του, ο Πύργος του Ρολογιού (Saat Kulesi, 1884), ένα 
µουσουλµανικό νεκροταφείο, το πτωχοκοµείο ή Ιµαρέτ (imaret), το χαµάµ, ο Γερί 
Παζάρ Μεντρεσέ (Yeri Pazar Medrese) και η έδρα του καϊµακάµη (υποδιοικητή)318 
(βλέπε Χάρτη 19). 

Η επέκταση του µουσουλµανικού κοµµατιού του οικισµού συνεχίζεται, 
σχεδόν, δύο αιώνες αργότερα (17ος αιώνας) όταν αντιδιαµετρικά του Αχριάν 
µαχαλά (νοτιοδυτικά αυτού), χτίστηκε το τέµενος των Σουνιτών ή Σουνέ τζαµί 
(Sünni Camii) ή αλλιώς Τζεντίντ τζαµί (Cedid Camii) και γύρω του αναπτύχθηκε ο 
αντίστοιχος µαχαλάς319. Σε αυτόν εγκαταστάθηκε η παραδοσιακή µουσουλµανική 
ηγεσία της πόλης, µέρος της οποίας είχε µετακινηθεί από τον Αχριάν µαχαλά320. 

 

 
                                                
318 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 84 και πίνακας 73· Ayverdi E. H. (1982), 
Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, Istanbul, σ. 227.  
319 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 57-60. 
320 Μελκίδου Χ. (1991), "Κοινωνικές Ανακατατάξεις και Επιπτώσεις τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της 
Ξάνθης κατά την Οθωµανική Περίοδο", Θρακικά Χρονικά, 45: 13-32, σ. 16. 
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Φωτογραφία 1v.8: Ο Σουνέ µαχαλέ της Ξάνθης (1919) 

 
Πηγή: Μαυρίδης Δ. Α., “Παλιά Ξάνθη- Κονάκια Μουσουλµάνων Μπέηδων”,  
http://oldxanthi.blogspot.com/2010/08/blog-post_1545.html (10-09-2011, 18:10).  
 

Στα µέσα περίπου του 18ου αιώνα, χτίστηκε το τζαµί του Πλατάνου ή 
Τσινάρ τζαµί (Çınar Camii), ταυτόχρονα σχεδόν µε τον οµώνυµο µεντρεσέ. Ο 
µαχαλάς δηµιουργήθηκε όταν η παραδοσιακή κοινοτική ηγεσία µετακινήθηκε από 
τον Αχριάν µαχαλά προς τα νότια και µετεγκαταστάθηκε στην περιοχή του Γερί 
Παζάρ τζαµί, και ανατολικότερα αυτού σε µια νέα οίκηση, η οποία ονοµάστηκε 
Ασιγιά Μαχαλέ (Asiya Mahalle)321.  

Την ίδια περίπου περίοδο χρονολογείται και η δηµιουργία του µαχαλά των 
βυρσοδεψείων ή Tαµπακχανέ Μαχαλέ (Tabakhane Mahalle). Αυτός βρισκόταν στη 
δυτική όχθη του Κόσσιθνου, νότια του Καβακιού και βορειοανατολικά της 
πλατείας του παζαριού. Οι κάτοικοι του, αθίγγανοι µουσουλµάνοι, 
εξυπηρετούνταν από το οµώνυµο τέµενος (Tabakhane Camii) που βρισκόταν στη 
νησίδα Κανάρα (Kanara), εντός της κοίτης του χειµάρρου. Στη νησίδα εδράζονταν 
τα σφαγεία της πόλης και συνδεόταν µέσω µιας ξύλινης γέφυρας µε το παζάρι των 
ζώων ή Χαϊβάν Παζάρι (Hayvan Pazar)322. Στον συγκεκριµένο µαχαλά, αρκετά 
αργότερα, λειτούργησε και ο µπεκτασικός τεκές του Χασίπ Μπαµπά ή Χασίπ 
Μπαµπά Tεκέ (Hasıp Baba Tekke, 1882), για τους πιστούς του αντίστοιχου ταρικάτ 
(tarikat). 

                                                
321 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 107, σσ. 113-114. 
322 Εξάρχου Θ. (2003), Νησίδες Πόλεως Ξάνθης II: Τα Οικοδοµικά Τετράγωνα που Ορίζουν οι Οδοί 
Μαυροµιχάλη, Παλαιολόγου, Ορφέως, Αντίκα, Αισχύλου, Πινδάρου, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 45. 
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Φωτογραφία 1v.9: Ο µαχαλάς Καβάκι της Ξάνθης  

  
Πηγή: Stampt Circuit 
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Κατά την περίοδο των τριών πρώτων αιώνων της οθωµανικής παρουσίας 
στη Θράκη, τα ίχνη της πατριαρχικής κοινότητας αποτυπώνονται στα 
βορειοανατολικά του Γερί Παζαρί και νότια του Αχριάν µαχαλά, χωρίς να έχει 
εντοπιστεί ο αντίστοιχος θρησκευτικός χώρος ή το κέντρο του µαχαλά της. Τα 
παρακείµενα µοναστήρια (Ταξιαρχών και Καλαµούς) ικανοποιούσαν τις 
λατρευτικές ανάγκες τους, µέχρι την οικοδόµηση του πρώτου θρησκευτικού ναού. 
Αυτός οικοδοµήθηκε σχετικά αργότερα (1747) και ονοµάστηκε εκκλησία των 
Παµµέγιστων Ταξιαρχών ή Καβάκι, βαφτίζοντας αντίστοιχα και τον πατριαρχικό 
µαχαλά323.  

Αργότερα, και µεταξύ της πλατείας του Παζαριού και του Καβακιού 
άρχισε η κατασκευή του Αγ. Βλασίου (1825) και του Αγ. Γεωργίου (1830), χωρίς, 
όµως, να αναφέρονται αρχικά οι αντίστοιχοι µαχαλάδες. Για τον Γεωργατζή, η 
περιοχή αποτελεί την πρώτη διάσπαση της αρχικής πατριαρχικής κατοίκησης 
(µαχαλάς Μητρόπολης και Καβακίου) µε τη δηµιουργία ενός νέου µαχαλά, ο 
οποίος αργότερα εµφανίζεται µε την ονοµασία Ηνωµέναι Εκκλησίαι Κάτω 
Μαχαλά, µε ίδιους κοινοτικούς άρχοντες324 (βλέπε Χάρτη 20). 

 

                                                
323 Iωαννίδης Σ. (1969), Μικρός Οδηγός Ξάνθης: Τουριστικός, Ιστορικός, Αρχαιολογικός, Ξάνθη: Δήµος 
Ξάνθης, σ. 23. 
324 Μπακιρτζής Ι. Μ. (2002), "Η Ονοµασία της Συνοικίας Μητρόπολης Ξάνθης κατά τους Οθωµανικούς 
Χρόνους", Περί Θράκης, 2, 193-208, σ. 195· Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, 
Ξάνθη, σ. 143· συνεδρίαση ΝΔ΄ 08-06-1897, όπως παρατίθεται στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ 
Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σ. 80.  
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 Σηµαντική πληθυσµιακή ενίσχυση δέχθηκε η πατριαρχική κοινότητα όταν 
στις αρχές του 18ου αιώνα (1714), δηµιουργήθηκε ο µαχαλάς Σαµµάκωβ, στις 
ανατολικές όχθες του Κόσινθου και ανατολικά του Αχριάν µαχαλά και του 
Καβακιού. Η δηµιουργία της έγινε µετά τη µετεγκατάσταση των κατοίκων από την 
πλούσια σε ορυχεία σιδήρου περιοχή, Σαµµάκωβ, της Α. Ρωµυλίας325. Αρχικά, ως 
τόπος λατρείας των νεοεγκατεστηµένων, λειτούργησε το νεοιδρυθέν µοναστήρι 
της Αρχαγγελιώτισσας ή Παναγίας Σαµακωβιαvής326. Αρκετά αργότερα ο 
µαχαλάς αποκτά σηµειολογικό ενδιαφέρον, µε την οικοδόµηση της εκκλησίας του 
Αγ. Δηµητρίου (1834).  

                                                
325 Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σ. 130· Mostras K. C. (1871), 
Dictionnaire Gèographie de l' Empire Ottoman, St. Pètersbourgh: Commissionares de l' Academie Imperiale 
des Sciences, σ. 114. 
326 Εξάρχου Θ. (2000), Εκκλησίες, Μονές και Παρεκκλήσια της Παλιάς Ξάνθης, Ξάνθη: Γιορτές Παλιάς Πόλης 
& Ε' Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης, http://alex.eled.duth.gr/eksarxou/mones/index.htm (04-02-2009, 10:23). 
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 Εν συνεχεία, και από τον καταστρεπτικό για τον οικισµό σεισµό της 30-03-
1829, εγκαταστάθηκαν στην οθωµανική Ξάνθη ηπειρώτες χτιστάδες327. Η έντονη 
οικοδοµική δραστηριότητα που ακολούθησε, σηµάδεψε την οικιστική ανάπτυξή, 
µε τη δηµιουργία µέρους των χανιών και αργότερα των καπναποθηκών της 
πόλης328. Κτίσµα της εποχής (1835) και έργο αυτών αποτελεί και ο 
µητροπολιτικός ναός της πόλης ή ναός του Τιµίου Προδρόµου, του µαχαλά της 
Μητρόπολης. Ο µαχαλάς, ουσιαστικά, προήλθε από τη διάσπαση του Καβακιού 
µιας και ο µητροπολιτικός ναός απείχε µόλις λίγα µέτρα από το ναό των 
Ταξιαρχών. Ο νέος µαχαλάς σύντοµα αποτέλεσε τη περιοχή συγκέντρωσης των 
προκρίτων και προυχόντων της πατριαρχικής κοινότητας329. 

Για την προ του Τανζιµάτ περίοδο, οι µουσουλµανικοί µαχαλάδες της 
πόλης καταλάµβαναν τα βόρεια, τα δυτικά και τα νότια κοµµάτια του οικιστικού 
πλέγµατος. Οι πατριαρχικοί µαχαλάδες βρίσκονται στην ανατολική όχθη του 
Κόσινθου, και στην περιοχή µεταξύ του Αχριάν µαχαλά και του τόπου του 
παζαριού330. Σε όλη την περίοδο των πέντε αιώνων η µουσουλµανική κοινότητα 
εάν και µικρότερη πληθυσµιακά καταλαµβάνει µεγαλύτερες επιφάνειες στον χώρο 
και δηλώνει την τάση επέκτασης του προς το νότο. Οι πηγές δεν αναφέρουν την 
ύπαρξη καµίας άλλης θρησκευτικής κοινότητας εντός του οικιστικού πλέγµατος 
των αρχών του 19ου αιώνα, ωστόσο είναι βέβαιη η παρουσία µιας µικρής 
κοινότητας εβραίων και µιας µικρότερης αρµενίων.  

Η µαζικότερη ανάπτυξη του οικισµού άρχισε µετά τα µέσα του 19ου αιώνα 
υπό το Τανζιµάτ, µε τη µαζική µετεγκατάσταση, λόγω της µεταφοράς της έδρας 
του καϊµακάµη από τη Γενισέα, έπειτα από πυρκαγιά που κατέστρεψε την πρώτη 
(1870)331. Η µεταφορά της πρωτεύουσας του καζά, έλαβε χώρα όταν η Ξάνθη είχε 
ήδη συσσωρεύσει σηµαντική οικονοµική δύναµη από την καλλιέργεια και εµπορία 
του καπνού.  

Ταυτόχρονα σχεδόν καταγράφεται η ίδρυση του µαχαλά Τζαµαντίν ή 
Τζεµαλεντίν Μαχαλέ (Camadın ή Cemaleddin Mahelle), στα ανατολικά όρια του 
οικισµού332. Αυτός είχε αναπτυχθεί κατά µήκος της δυτικής όχθης του χειµάρρου, 

                                                
327 Ιωαννίδης Σ. (1980-81), "Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία της Ιστορίας της", Θρακικά Χρονικά, 36, σ. 15· 
Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σ. 142.  
328 Μπακιρτζής Ι. Μ. (2002), "Η Ονοµασία της Συνοικίας Μητρόπολης Ξάνθης κατά τους Οθωµανικούς 
Χρόνους", Περί Θράκης, 2, σσ. 195-196·Βακαλόπουλος Α. (1969), Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), 
Θεσσαλονίκη, σ. 150, όπως παρατίθεται στο Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, 
Ξάνθη, σ. 138.  
329 Μπακιρτζής Ι. Μ. (2002), "Η Ονοµασία της Συνοικίας Μητρόπολης Ξάνθης κατά τους Οθωµανικούς 
Χρόνους", Περί Θράκης, 2, σ. 197. 

330 Γεωργαντζής Π. Α. (1976), Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη, σ. 143. 
331 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 264. 
332 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
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γειτνιάζοντας µε τον υπάρχοντα Tαµπακχανέ µαχαλά, που βρισκόταν βορειότερά 
του. Στον εν λόγω µαχαλά δεν υπήρχε τέµενος και οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν 
από το Ταµπακχανέ τζαµί. Η ταυτόχρονη ίδρυση του και η µεταφορά του 
διοικητικού κέντρου καθιστά δυνατή την υπόθεση της κατοίκησης του µαχαλά ή 
ακόµη και ενός µέρους του, από νοικοκυριά της Γενισέας (αυτοκρατορικοί 
υπάλληλοι και αξιωµατούχοι). 

 

Φωτογραφία 1v.10: Ο µαχαλάς Σαµµάκωβ της Ξάνθης 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Η διεύρυνση του αστικού ιστού της Ξάνθης και η άνοδος της θέσης στη 
θρακική οικιστική ιεραρχία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αποκλειστικό επακόλουθο 
των γεγονότων που περιγράφηκαν. Αντιθέτως ένας συνδυασµός γεγονότων και 
φαινοµένων επεξηγούν επαρκώς τη δοµή και οργάνωση της πόλης στις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα.  

Έτσι όπως και στην Γκιουµουλτζίνα τα αποτελέσµατα των συγκρούσεων 
του Ρωσο-οθωµανικού πολέµου δεν άφησαν αµετάβλητ τον χώρο της. Ο 
πληθυσµός των προσφύγων προς τα τέλη Δεκεµβρίου του 1878, ανήλθε στους 
53.000, χωρίς να σηµειώνονται ακόµη οι σχετικές κινήσεις µετεγκατάστασής τους 
στην Ανατολία333. Στη συνέχεια και µέσω των Επιτροπών Εγκατάστασης 
                                                                                                                                  
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 98. Η λέξη Cemaleddin είναι ανδρικό όνοµα, 
εάν ισχύει η υπόεθση τότε µπορεί να πρόκειται για το όνοµα κάποιου αξιωµατούχου ή ευεργέτη. Από 
παραφορά µπορεί να πρόκειται και για την λέξη cemaatın που σηµαίνει κοινότητα ή παροικία. 
333 F.O. 424/79- Conf. (3910), pp. 133,134, No 166/1, Mr. Fawcett, British Consul-General, to Mr. Layard, 
British Ambassador at Constantinople, 26-12-1878, Constantinople, όπως παρατίθεται στο Şimşir B., N. 
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Προσφυγικών ένα κοµµάτι του προσφυγικού πληθυσµού µετακινήθηκε µέσω του 
λιµανιού της Μπουρού προς τα ασφαλή οθωµανικά εδάφη334. Ένα άλλο κοµµάτι 
αυτού παρέµεινε στον οµώνυµο καζά, προσφέροντας εργασία στην καπνική 
οικονοµία της περιοχής.  

Στον οικισµό οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν παραπλεύρως υφιστάµενων 
µουσουλµανικών µαχαλάδων, στα νοτιοδυτικά του αστικού ιστού335. Η 
κοντινότερη µουσουλµανική συγκέντρωση της περιοχής ήταν ο Σουνέ µαχαλάς. 
Οι προσφυγικές αυτές συγκεντρώσεις συγκρότησαν τον αποκαλούµενο µαχαλά 
των προσφύγων ή Μουχατζίρ Μαχαλέ (Muhacir Mahalle), σηµατοδοτώντας τη 
µαζικότερη οικιστική επέκταση των τελών του 19ου αιώνα (βλέπε Χάρτη 21).  

Δύο δεκαετίες αργότερα µε την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης (1893-1896), η Ξάνθη συνδέθηκε µε το 
ταχύτερο δίκτυο µεταφορών της εποχής. O σιδηροδροµικός σταθµός 
κατασκευάστηκε στα νοτιοανατολικά όρια του υπάρχοντος ιστού, 
καταλαµβάνοντας µια σχετικά εκτεταµένη πεδινή αδόµητη έκταση (δηµόσιων και 
ιδιόκτητων γαιών). Το νέο τοπίο συµπληρώθηκε από τη χωροθέτηση των 
δεξαµενών καυσίµων κοντά στη γέφυρα της σιδηροδροµικής γραµµής (δυτική 
κοίτη του Κόσινθου), στην περιοχή µε τη µετέπειτα ονοµασία µαχαλάς των 
πετρελαιοαποθηκών ή Γκαζχανέ Μαχαλέ (Gazhane Mahalle)336- στα νότια όρια του 
Ταµπακχανέ µαχαλά και βορειοανατολικά του σιδηροδροµικού σταθµού. 

Με την έναρξη λειτουργίας της σιδηροδροµικής σύνδεσης εντάθηκαν 
ακόµη περισσότερο οι τάσεις επέκτασης του αστικού ιστού προς την περιοχή που 
συντηρείτο κατά βάσει από την καπνική οικονοµία. Έτσι στους οδικούς άξονες και 
στην περιοχή γύρω από το σιδηροδροµικό σταθµό, εγκαταστάθηκαν σταδιακά οι 
επιχειρήσεις µεταφορών, οι αποθήκες εµπορίου και οι ογκώδεις καπναποθήκες337 
(βλέπε Χάρτη 22).  

Στην ίδια περιοχή, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα συγκεντρωνόταν 
εποχικό εργατικό δυναµικό από την ευρύτερη περιφέρεια. Με τη διεύρυνση της 

                                                                                                                                  
(1968), Rumeli'den Türk göçler, iCilt I. Doksanuc Muhacereti 1877-1878, Ankara: Turk Kulturunu Arastirma 
Enstitusu Seri, σ. 742 
334 Νεολόγος, αρ. 2713, 16/28 Φεβρουάριου 1878, όπως παρατίθεται στο Παπατσαρούχας Γ. (1984), "Η 
Ξάνθη στο Ρωσοτουρκικό Πόλεµο", Θρακικά Χρονικά, 39, σ. 113. 
335 Greenshields T. H. (1980), «Quarters and Ethnicity», in Blake G. H. & Lawless R. I. (eds.), The Changing 
Middle Eastern City, London - New York, Croom Helm: 120-140, σσ. 121-122· Schultze J. H. (1935), Die 
Neugriechische Kolonisation Westthakiens, Ihre Geographischen Erfolge und Fehlchage in Geographischer 
Anzeiger, Gotha: J. Parthes, εικόνα 18, χάρτης 3.  
336 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 106. 
337 Δάγκας Α. (2005), «Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία» στο Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις, Αθήνα, 65-77, σ. 6· Ρουκούνης Γ. & Γιαννοπούλου-Ροκούνη Μ. (1991), 
"Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης", Θρακικά Χρονικά, 41, σσ. 78-79. 
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καπνικής παραγωγής η εγκατάσταση του απέκτησε µόνιµο χαρακτήρα, τάση που 
εµφανίστηκε και στα υπόλοιπα καπνικά κέντρα της περιοχής338.  

 

Φωτογραφία 1v.11: Ο δρόµος µε τα καπνοµάγαζα (1905) 

 
Πηγή: Μαυρίδης Δ. Α., “Παλιά Ξάνθη- Καπνοµάγαζα και Καπναποθήκες”,  
http://oldxanthi.blogspot.com/2011/03/blog-post_4911.html (10-09-2011, 19:10). 
 

Η περιγραφόµενη επέκταση του αστικού ιστού εκδηλώνεται µε τη 
δηµιουργία των µαχαλάδων των Δώδεκα Αποστόλων και του τζαµί Ατίκ (Atik 
Camii). Οι δύο µαχαλάδες, µαζί µε τον Σουνέ, αποτέλεσαν τη Συνοικία 
Χατζησταύρου ή τη Συνοικία των Καπνεµπόρων, όπως αποκαλείτο από τους 
πατριαρχικούς κατοίκους της Ξάνθης. Ο εν λόγω µαχαλάς από την οθωµανική 
διοίκηση αναφέρεται ως Χατζησταύρου-Τζαµί Ατίκ και Χατζησταύρου-Σουλινά 
(νοτιοδυτικά του Γερί Παζάρ). Ήταν ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό µαχαλάς του 
οικισµού, στις αρχές του 20ού αιώνα, µε γηγενείς και παρεπιδηµούντες κατοίκους. 
Ο µαχαλάς δηµιουργήθηκε ανατολικά των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της 
πόλης και, παρ’ όλο που χαρακτηριζόταν κατά πλειονότητα από µουσουλµανικό 
πληθυσµό, κατοικούταν επίσης από τα µέλη της πατριαρχικής, της εβραϊκής, της 
εξαρχικής και της αρµενικής κοινότητας339.  

Είναι η περίοδος όπου πληθυσµιακές οµάδες από όλες τις θρησκευτικές 
κοινότητες αποµακρύνθηκαν από τους παραδοσιακούς πυρήνες εγκατάστασης και 

                                                
338 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 141. 
339 Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Αργυροπούλου Χ., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-
2004). Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική 
Εργασία), Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 36· Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ. 55.Υποπροξενείο της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη. 
Προς: ΥΠΕΞ, Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών.  
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µετακινήθηκαν σε νέες περιοχές, στις παρυφές του αστικού ιστού340. Σε αυτές τις 
περιοχές και σε αρκετές περιπτώσεις είχε ήδη παρατηρηθεί ή βρισκόταν σε 
εξέλιξη η εγκατάσταση νέων πληθυσµών.  

 
Η εβραϊκή κοινότητα είχε τη συναγωγή της κοντά στον µετέπειτα ναό των 

Δώδεκα Αποστόλων και το νεκροταφείο της στα νοτιοανατολικά όρια του 
οικισµού (βόρεια, του σιδηροδροµικού σταθµού). Ήταν συγκεντρωµένη στην 
περιοχή που ονοµαζόταν µαχαλάς της λακκούβας ή Τσουκούρ Μαχαλέ (Çukur 
Mahalle), εντός του Χατζησταύρου-Σουλινά και απασχολούνταν στην καλλιέργεια 
και κυρίως στην επεξεργασία του καπνού. Ένα πολύ µικρό κοµµάτι της 
εντοπιζόταν στον αµιγώς µουσουλµανικό µαχαλά Πουρνάρ Κιπτή (Purnar Kipti) ή 
                                                
340 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 254-260. 
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Πουρναλίκ (Pırnallık), στην περιοχή Πετί Παρί (Petit Paris)341. Παρά το γεγονός 
ότι η παρουσία της στον οικισµό δεν ήταν πρόσφατη, η επίσηµη αναγνώριση της 
µε τον χαρακτηρισµό της κοινότητας από τις οθωµανικές αρχές, έγινε µόλις το 
1907, όταν ο πληθυσµός της ξεπέρασε τα 200 περίπου µέλη και ατόνησαν οι 
διαµαρτυρίες της πατριαρχικής κοινότητας342.  

Φωτογραφία 1v.11: Η συναγωγή της Ξάνθης πριν την κατεδάφιση της  

 
Πηγή: Β.Ε.Μ.Ε./Φωτογραφικό Αρχείο/Αρχείο Ε. Μεσσινά 
 

 Η αρµενική κοινότητα ήταν αρκετά µικρή σε µέγεθος. Αποτελείτο, κατά 
βάση, από παρεπιδηµούντες κατοίκους της µεγαλύτερης κοινότητας της 
Αδριανούπολης και ήταν συγκεντρωµένη εντός των ορίων του µαχαλά 
Χατζησταύρου (Ατίκ και Σουλινά), ενώ διέθετε το δικό της σχολείο, που 
στεγαζόταν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού ναού της343.  

Όσον αφορά την εξαρχική κοινότητα της πόλης, κατά βάση βρισκόταν 
στον µαχαλά του Χατζησταύρου, και ένα µικρό µέρος της στον µαχαλά του Αγ. 
Γεωργίου. Το µεγαλύτερο µέρος της κοινότητας αποτελείτο από παρεπιδηµούντες 
εποχικά απασχολούµενους (καπνεργάτες), επιτηδευµατίες, ελεύθερους 
επαγγελµατίες και υπαλλήλους. Για τον λόγο αυτόν, δεν είχαν όλοι τους έγγεια 
ιδιοκτησία, τουλάχιστον µέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα344. Η κοινότητα την 
εποχή εκείνη (1907) δε διέθετε θρησκευτικό ναό, αλλά έναν εντευκτήριο οίκο. Οι 
                                                
341 Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Αργυροπούλου Χ., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-
2004). Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική 
Εργασία), Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 39. 
342 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑΚΕΘΡΑ, σ. 2· Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ. 55.Υποπροξενείο της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη. 
Προς: ΥΠΕΞ, Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών. 
343 Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ. 55.Υποπροξενείο της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη. Προς: ΥΠΕΞ, 
Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών. 
344 Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 96-97. 
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θρησκευτικές τελετές της γίνονταν στην κατάλληλα διαµορφωµένη οικία ενός 
εξαρχικού καπνεµπόρου, στο µαχαλά του Χατζησταύρου345. 

Την ίδια περίοδο χρονολογείται η παρουσία των καθολικών (1888) στην 
Ξάνθη, χωρίς όµως την ύπαρξη τόπου λατρείας. Η µικρή σε µέγεθος εκκλησία 
(παρεκκλήσι) λειτούργησε σε οίκηµα απέναντι από τον πατριαρχικό ναό των 
Ταξιαρχών (Καβάκι) που αγοράστηκε από τον εφηµέριο του Ντεντέ-Αγάτς (Piere 
Gaetan van Poppel) από τους κληρονόµους του Κων. Σγουρώφ και ήταν 
αφιερωµένη στην Ιερά Καρδιά του Ιησού346. Ο περιορισµένος αριθµός µόνιµων 
µελών της καθολικής κοινότητας στον µαχαλά Χατζησταύρου-Ατίκ συµπληρώνει 
το εθνοτικό τοπίο του οικισµού347. Στην ουσία πρόκειται για ιδιοκτήτες εµπορικών 
επιχειρήσεων και εκπροσώπους καπνεµπορικών οίκων του εξωτερικού –υπήκοοι 
των Μεγάλων Δυνάµεων- και όχι για τυχόν παρεπιδηµούντα µέλη της 
σλαβόφωνης καθολικής κοινότητας της οθωµανικής Θράκης που εξαφανίστηκε µε 
τη λήξη των Βαλκανικών Πολέµων348. 

Η νεότερη προς νότο επέκταση του οικιστικού πλέγµατος καταγράφεται 
και κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα µε τη δηµιουργία του µικτού 
εθνοτικά µαχαλά της Ελευθερίας ή Χουριγιέτ Μαχαλέ (Hürriyet Mahalle), µεταξύ 
του Τσουκούρ µαχαλά και του Ατίκ τζαµιού. Η υπόθεση στηρίζεται στο γεγονός 
ότι η λέξη hürriyet ή ελευθερία παγίωσε τη χρήση της στην αυτοκρατορία µετά το 
1908, µε την επανάσταση των Νεότουρκων.  

Τότε χάνονται τα σηµάδια (στα επίσηµα έγγραφα, απογραφή 1907) του 
Κουµ µαχαλά, που βρισκόταν νοτιοανατολικά του Γερί Παζάρ, όπως και του 
Τζαµαντίν ή Τζεµαλεντίν µαχαλά349. Σχετικά µε τον πρώτο µάλλον έλαβαν χώρα 
ανασχεδιασµός και ενσωµάτωσή του για την επέκταση της κεντρικής αγοράς (Γερί 
Παζάρ), όπως χαρακτηριστικά υποδηλώνει η διατήρηση του τζαµιού του 
κυπαρισσιού ή Σερβιλί τζαµί (Servili Camii), που βρίσκονταν εντός των ορίων 
του350. Η πολεοδοµική παρέµβαση καταδεικνύει από τη µία την προσαρµογή του 
αστικού χώρου στις διευρυνόµενες οικονοµικές λειτουργίες της πόλης, και από 

                                                
345 Ρωσσίδης Α. (1984), "Ο Αντιβουλγαρικός Αγώνας, 1903-1912, στη Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 5, σ. 321. 
346 Aσηµάκης Ι. (2008), Η Καθολική Εκκλησία στη Δυτική Θράκη 1896 - 2006, Θεσσαλονίκη: Αποστολικό 
Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, σ. 9· Εξάρχου Θ. (2003), Νησίδες Πόλεως Ξάνθης II: Τα Οικοδοµικά Τετράγωνα 
που Ορίζουν οι Οδοί Μαυροµιχάλη, Παλαιολόγου, Ορφέως, Αντίκα, Αισχύλου, Πινδάρου, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ, σ. 88, σσ. 91-92. 
347 Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ. 55.Υποπροξενείο της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη. Προς: ΥΠΕΞ, 
Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών. 
348 Aσηµάκης Ι. (2008), Η Καθολική Εκκλησία στη Δυτική Θράκη 1896 - 2006, Θεσσαλονίκη: Αποστολικό 
Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, σσ. 93-9· Frazee C. A. (1983), Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman 
Empire 1453-1923, Cambridge: Cambridge University Press, σ. 247. 
349 Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1907/Δ. 55.Υποπροξενείο της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 277, 14-12-1907, Ξάνθη. Προς: ΥΠΕΞ, 
Τµήµα Α΄, κ. Σκουζέ Υπουργό επί των Εξωτερικών. 
350Αδηµοσίετυη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 103. 
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την άλλη τη διατήρηση της θρησκευτικής σηµειολογίας και την ισχυρή παρουσία 
της µουσουλµανικής κοινότητας. Τέλος ο Τζαµαντίν ή Τζεµαλεντίν µαχαλάς 
ενσωµατώθηκε χάρις στην επέκταση των παρακείµενων και στη δηµιουργία νέων 
νότιων και νοτιοανατολικών µαχαλάδων.  

Οι παραπάνω περισσότερο διοικητικές και λιγότερο πολεοδοµικές, 
αναµορφώσεις έλαβαν χώρα υπό το εκσυγχρονιστικό πλαίσιο του Τανζιµάτ όταν 
µικρού µεγέθους µαχαλάδες µε χαρακτηριστική απουσία θρησκευτικού 
κέντρου/συµβολικού τόπου (τέµενος) ενσωµατώνονται σε παρακείµενες 
µεγαλύτερες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις.   

Επιπλέον µερικός ανασχεδιασµός έγινε στον Ταµπακχανέ µαχαλά, στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Τότε, η εικόνα της περιοχής, µε τη νησίδα Κανάρα, τα 
κρεοπωλεία, τα σφαγεία, τα βυρσοδεψεία, την ξύλινη γέφυρα που τη συνέδεε µε 
την απέναντι όχθη και τους αλευρόµυλους του Μανέ, του Πανταζή και του Ζέκου, 
συµπληρώθηκε από την κατασκευή του Εθνικού Κήπου ή Μιλιέτ Μπαχτσεσί 
(Millet Bahçesi). Η πρακτική δηµιουργίας τόπων αναψυχής εντός των οικιστικών 
πλεγµάτων, αποτελεί µια από τις δοµικές παρεµβάσεις πολεοδοµικού 
εκσυγχρονισµού των οθωµανικών πόλεων. Τέτοιου είδους υποδοµές επιδίωκαν 
την υπέρβαση της εσωστρέφειας των κατοίκων (όλων των κοινοτήτων) από τους 
ιδιωτικούς και περισσότερο ελεγχόµενους τόπους προς τους δηµόσιους και 
εξωστρεφείς τόπους αναψυχής351. Αργότερα, εκτεταµένη βροχόπτωση (1912) 
προκάλεσε την πληµµύρα του Κόσινθου και κατέστρεψε ολοσχερώς την 
περιοχή352.  
 Την ίδια περίοδο και σύµφωνα µε το εκσυγχρονιστικό κλίµα του Τανζιµάτ, 
βελτιώθηκε το δίκτυο ύδρευσης του οικισµού, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης των 
όµβριων υδάτων και των οικιακών ληµµάτων ήταν σχεδόν ανύπαρκτο µέχρι την 
περίοδο του Μεσοπολέµου. Ο Κόσινθος εξασφάλιζε το µεγαλύτερο µέρος των 
αναγκών του οικιστικού συνόλου σε νερό, παρά τη εποχικά µεταβαλλόµενη ροή 
του. Έτσι, σε απόσταση 1.000 µέτρων βορειότερα του σηµείου εισόδου του 
χειµάρρου στον οικισµό, κατασκευάστηκε υδατόφραγµα. Εν συνεχεία, το νερό 
µεταφερόταν µε ένα ακάλυπτο αυλάκι, κατά µήκος του χειµάρρου, σε 
υδατοδεξαµενή στις παρυφές της πόλης και από εκεί µέσω ενός δικτύου πήλινων 
σωλήνων κατέληγε στις δηµόσιες κρήνες της. Να σηµειωθεί ότι ένα αρκετά 
περιορισµένο µέρος των αναγκών σε νερό, καλυπτόταν από πηγές στις βόρειες 
παρυφές του οικισµού και από πηγάδια353. 

                                                
351 Çelik Z. (2008), Empire, Architecture and the City: French-Ottoman Encounters, 1830-1914, Seattle & 
London: University iof Washington Press, σ. 156. 
352 Iωαννίδης Σ. (1982), Ξάνθη, 1870-1940. Εικόνες και Μαρτυρίες από την Ιστορία της, Ξάνθη: Εκδόσεις 
Καµπουρίδη Χ., σ. 12. 
353 Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος, Χρήστος Β., σσ. 386-387. 
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Το τοπίο της οθωµανικής Ξάνθης ολοκληρώνεται µε την προσπάθεια 
αποµάκρυνσης των χώρων ταφής από το εσωτερικό της (τελευταίες δεκαετίες 
19ου αιώνα). Οι νέοι χώροι ταφής της πατριαρχικής και της αρµενικής κοινότητας 
βρίσκονται πια στις ανατολικές παρυφές του οικισµού, στα νότια –του 
προϋπάρχοντος από τον 17ο αιώνα- µουσουλµανικού νεκροταφείου. Ειδικότερα, 
τοποθετήθηκαν στα νότια του Γκαζχανέ µαχαλά, µεταξύ των ανατολικών ορίων 
του Τσαµαντίν µαχαλά, και βόρεια του σιδηροδροµικού σταθµού (δυτική όχθη του 
Κόσινθου)354. Το µουσουλµανικό νεκροταφείο εντός του οικιστικού πλέγµατος, 
παραπλεύρως του Γερί Πάζαρ, πιθανότατα σταµάτησε να λειτουργεί, χωρίς βέβαια 
να αποµακρυνθεί και να παραδώσει την επιφάνεια που κατείχε σε κάποια άλλη 
χρήση. Τέλος, στην πόλη, δεν υπήρχε εξαρχικό νεκροταφείο και οι κάτοικοί της 
χρησιµοποιούσαν το γειτονικό, της µετέπειτα Σταυρούπολης355. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι σε ολόκληρη την περιοχή του νότιου µέρους 
της πόλης, που αντιπροσώπευε το νεότερο κοµµάτι της, αντικατοπτρίζονταν µε 
τον καλύτερο τρόπο οι αλλαγές που επήλθαν στις οθωµανικές πόλεις µετά το 
Τανζιµάτ. Η περιοχή αποτέλεσε παράδειγµα µε το ξεπέρασµα των θρησκευτικών 
και εθνοτικών ορίων και την ανάδυση δύο νέων τάξεων -των καπνεµπόρων και 
των καπνεργατών. Από την άλλη, οι µαχαλάδες των παραδοσιακά ισχυρών 
παραγόντων στα παλαιότερα κοµµάτια του οικισµού –όπως η Μητρόπολη για τους 
πατριαρχικούς και ο Σουνέ µαχαλάς για τους µουσουλµάνους- συνέχισαν να 
αντλούν την αίγλη και τη δύναµή τους από τις θεσµοθετηµένες µορφές τοπικής 
και περιφερειακής εξουσίας και οικονοµίας.  

Αντίστοιχη της επέκτασης και αναµόρφωσης του οικιστικού ιστού της 
οθωµανικής Ξάνθης, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ήταν και η 
διεύρυνση των λειτουργιών και των υποδοµών της. Η αρχική µεταφορά των 
διοικητικών λειτουργιών στη νέα πρωτεύουσα του οµώνυµου καζά356 
αντανακλούσε τη θέση του στο σύστηµα της διοικητικής ιεράρχησης της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και συνοδεύτηκε από µια σταδιακή ενίσχυση των 

                                                
354 Αδηµοσίευτη διδακτικρή διατριβή, Μελκίδου Χ. (1999). Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, πίνακας 50.2· αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, 
Αργυροπούλου Χ., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-2004). Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 
20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική Εργασία), Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 36.  
355 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, 
αρ. πρωτ. 8, 02-01-1906, Θεσσαλονίκη, Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. 
Σάρρου περί Ξάνθης. 
356 Εκεί έδρευαν ο καϊµακάµης (υποδιοικητής), το δηµοτικό νοσοκοµείο, το ταχυδροµείο, το τηλεγραφείο, η 
αστυνοµική υπηρεσία, στρατιωτική µονάδα και το δικαστήριο, το ελληνικό προξενικό πρακτορείο (1877, 
αρχικά υπαγόταν διοικητικά στην Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αδριανούπολη), καθώς και το αυστριακό 
υποπροξενείο. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1980-81), "Το Χρονικό του Προξενικού Πρακτορείου της 
Ξάνθης", Θρακικά Χρονικά, 36, σ. 47· Ι.Α.Υ.Ε., Φ. 1879/35. 1, 2, 3α. Βασιλικό Ελληνικό Προξενείο 
Αδριανούπολης, αρ. πρωτ. 206, 06-06-1879, Αδριανούπολη. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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οικονοµικών λειτουργιών και των αντίστοιχων υποδοµών που επέφερε η καπνική 
οικονοµία357. 

Τα περισσότερα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις ήταν συγκεντρωµένα στο 
κέντρο του οικισµού καθώς και στα νεότερα κοµµάτια του. Ειδικότερα, στον χώρο 
της κεντρικής αγοράς βρέθηκαν συγκεντρωµένα οµοειδή καταστήµατα (ανά 
ενσάφι/συντεχνία) και στους παραδοσιακούς µαχαλάδες (περιοχές κατοικίας) 
περιορισµένος αριθµός καταστηµάτων για τις µικρές, καθηµερινές ανάγκες των 
κατοίκων. Κάποιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (παντοπωλεία, σιδηρουργία, 
πεταλωτήρια, ραφεία, µαγειριά) βρίσκονταν χωροθετηµένες ακτινωτά στις 
βασικές οδικές αρτηρίες του οικισµού, στον δρόµο προς το λιµάνι της Βιστωνίδας, 
στον δρόµο προς την Καβάλα και σε αυτόν προς την Γκιουµουλτζίνα (βλέπε 
Χάρτη 22), εξυπηρετώντας ένα πλήθος συµπληρωµατικών αναγκών για τους 
διαµένοντες στα χάνια και για τους απασχολούµενους στην περιοχή358.  

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, στον οικισµό λειτουργούσαν 
σχολεία όλων των κοινοτήτων σε όλες τις βαθµίδες, τα οποία εντοπίζονταν στους 
αντίστοιχους µαχαλάδες359. Για τη λειτουργία τους, εκτός από τις πηγές εισφορών 
που αναφέρθηκαν και στο παράδειγµα της Γκιουµουλτζίνας, υπήρχαν τα 
κληροδοτήµατα ή βακούφια, τα οποία δηµιουργούσαν εύποροι κάτοικοι της πόλης 
(π.χ. Αρρεναγωγείο Ματσίνη, 1871)360. 

Οι κάτοικοι όλων ανεξαιρέτως των κοινοτήτων βρίσκονταν οργανωµένοι 
σε ένα δίκτυο κοινοτικών και σωµατειακών οργανώσεων µε την οθωµανική 
διοίκηση να αντιδρά µόνο σε περιπτώσεις υποψίας εθνικιστικών κινήσεων 
                                                
357 Η έντονη οικονοµική ζωή της αποκαλύπτεται από τα υποκαταστήµατα της Αυτοκρατορικής Οθωµανικής 
Τράπεζας (Banque Impériale Ottomane), της Τράπεζας Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας Αθηνών, του 
Μονοπωλίου Καπνού, το Εµπορικό Επιµελητήριο, τους καπνεµπορικούς και ασφαλιστικούς οίκους του 
εξωτερικού και των µεγάλων πόλεων της αυτοκρατορίας (Δρέσδη, Κωνσταντινούπολη, Οδησσό, Σµύρνη, 
Παρίσι, Τεργέστη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Βερολίνο) που συντηρούσαν και στοιχειοθετούσαν το σύστηµα της 
καπνικής οικονοµίας. Οι εισάγοµενοι καπνικοί και ασφαλιστικοί οίκοι υπάκουγαν σε µια εθνοτική κατανοµή, 
µε τους πατριαρχικούς κατοίκους να αντιπροσωπεύουν τους οίκους από τα διάφορα µέρη της αυτοκρατορίας 
και των Ηνωµένων Πολιτειών, ενώ οι ευρωπαϊκοί οίκοι αντιπροσωπεύονταν από τα µέλη της εβραϊκής 
κοινότητας και τους υπηκόους άλλων κρατών. Κατά τα άλλα, η οικονοµία της πόλης παρουσίαζε εκτός από 
τον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, επιτηδευµατίες, ιδιοκτήτες βιοτεχνιών, εµπόρους, καταστηµατάρχες και 
ένα εργοστάσιο ζύθου. Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν 
Ξεχάστηκε), Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σσ. 36-37, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η 
Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την Περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), 
Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 203· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, 
σ. 135· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 137-140. 
358 Ρουκούνης Γ. & Γιαννοπούλου-Ροκούνη Μ. (1991), "Οι Καπναποθήκες της Ξάνθης", Θρακικά Χρονικά, 
41, σσ. 78-79· Γεωργαντζής Π. (1983), "Τα Χάνια της Ξάνθης και η Συµβολή τους στην Διαµόρφωση της 
Πόλης", Θρακικά Χρονικά, 38, σ. 137. 
359 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 
σσ. 154-155· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 136· 
Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. 
πρωτ. 8, 02-01-1906, Θεσσαλονίκη, Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου 
περί Ξάνθης. 
360 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, 
Θεσσαλονίκη, σ. 30 και Συνεδρίαση Γ΄ 14-06-1892 σ. 51. 
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(συντεχνίες επαγγελµατιών, εβραϊκή λέσχη, ελληνική και βουλγαρική λέσχη, 
Λέσχη της Ελληνικής Νεολαίας. επιτροπή Ένωση και Πρόοδος)361. Ενδιαφέρον 
παράδειγµα σωµατειακής οργάνωσης αποτελούν τα σωµατεία των καπνεργατών, 
που ιδρύθηκαν και συνδέονται άµεσα µε την τοπική καπνική οικονοµία (τέλη του 
19ου αιώνα, απασχολούνταν περίπου 20.000 οικογένειες)362. Το συνδικαλιστικό 
κίνηµα, απόρροια της απόκτησης ταξικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας από 
τα τέλη του 19ου αιώνα, εκδηλώθηκε στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα µε 
κοινή σύµπραξη των πατριαρχικών, µουσουλµάνων και εξαρχικών εργατών, 
πραγµατοποιώντας δυναµικές κινητοποιήσεις (Απρίλιος 1911)363.  

Φωτογραφία 1v.12: Το χάνι στην Πλατεία του Ρολογιού της Ξάνθης (1919) 

 
Πηγή: Μαυρίδης Δ. Α., “Παλιά Ξάνθη-Χάνια”, http://oldxanthi.blogspot.com/2011/03/blog-post_4911.html 

                                                
361 Μαµώνη Κ. (1995), Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας (1861-1922): Ιστορία και Δράση, 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σ. 2· Μοσχόπουλος Ν. (1948-49), "Η Ελληνική 
Θράκη", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 15, σ. 85· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-
1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 135. 
362 Βουτηράς Σ. Ι. (1890), Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας: Διαλαµβάνον Περίληψιν της Ιστορίας, Φυσικήν 
και Πολιτικήν Χωρογραφίαν, τους Βίους των Μεγάλων Ανδρών, τους Μύθους και τας Παραδόσεις. Πάντων των 
Εθνών, από Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι του Νυν. Τόµος Όγδοος, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του 
Τυπογραφείου Νεολόγου, λήµµα Τουρκία ή Οθωµανικόν Κράτος, σ. 265. 
363 Ömeroğlu A./Οµερόγλου, Α. (2003), Batı Trakya’da Tütünün Geleceği/Το Μέλλον της Καπνοκαλλιέργειας 
στη Δυτική Θράκη, Κοµοτηνή: Διάλογος, σ. 25· σε έγγραφο από το Ι.Α.Υ.Ε. της 11-01-1912, όπως αυτό 
παρατίθεται στην αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Στεφανίδου Α. (1991). Η Πόλη-Λιµάνι της Καβάλας την 
Περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδοµική Διερεύνηση (1391-1912), Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 211· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 
Β/53, έγγραφο του υποπροξενείου Ξάνθης, αρ. 174, 17-05-1911, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-
Μουσιοπούλου Κ. (1991), Θράκη, Μορφές & Γεγονότα 1902-1922, Αθήνα: Πίτσιλος, σ. 69. 
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(10-09-2011, 12:40) 
 

Άµεσα προερχόµενη από την ανάπτυξη της καπνικής οικονοµίας και του 
πλούτου που είχε συσσωρευτεί στην πόλη, θεωρείται η λειτουργία υποδοµών 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Έτσι, ήδη, από το 1880 αναφέρεται η λειτουργία 
του θεάτρου Απόλλων, µέχρι και το 1929364. Αργότερα, λειτούργησε και ένα άλλο 
θέατρο, µάλλον µικρότερου µεγέθους, που συνοδευόταν από ένα καφέ365. Η 
παρουσία θεάτρου (πολύ περισσότερο της όπερας) εντός ενός αστικού ιστού 
λειτουργεί ως µνηµείο των αστικών καλών τεχνών. Επί του προκειµένου, ο Α. 
Πολίτης θεωρεί την παρουσία µιας τέτοιας υποδοµής δείγµα αισθητικής επιλογής 
και όχι πολιτικής ή ταξικής συσπείρωσης366. Σηµειώνεται πως η παρουσία του 
θεάτρου βασίζεται σε ένα κοινό που δυνητικά είναι ικανό να συντηρήσει τη 
λειτουργία του, µιας και πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση και ένα τέτοιο 
ακροατήριο υπήρχε στην Ξάνθης της εποχής.  

Όσο για τις λαϊκότερες µορφές θεαµάτων, όπως ο κινηµατογράφος, θα 
κάνουν την εµφάνισή τους αργότερα, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, 
(κινηµατογράφος Μέγκα Κιν)367. Στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να προστεθεί και 
η δηµιουργία του γυµναστηρίου (1903), στα ανατολικά του Κόσινθου και νότια 
του Σαµµάκωβ (περιοχή σηµερινού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ξάνθης), από 
τον µουσικογυµναστικό σύλλογο Ορφέα368.  

Η ανάγνωση του τοπίου της οθωµανικής Ξάνθης ολοκληρώνεται, µε τη 
διερεύνηση του δικτύου των αξόνων επικοινωνίας και µεταφοράς της Θράκης, από 
την περιφέρεια προς το κέντρο του αστικού ιστού της. Έτσι, όπως και στο 
παράδειγµα της Γκιουµουλτζίνας, οι προσβάσεις εντός του οικισµένου χώρου της 
πόλης και µε κατεύθυνση προς την κεντρική αγορά της διακρίνονται σε βασικές 
και δευτερεύουσες. Στην προκειµένη περίπτωση, η ιδιαίτερη γεωγραφία του 
ανάγλυφου του οικισµού επιτρέπει τη χάραξη βασικών οδικών αξόνων εισόδου-
εξόδου ή σηµείων πρόσβασης, µόνο στις νότιες και ανατολικές παρυφές του. 
Εξαίρεση, αποτελεί η διαδροµή που κατευθύνεται βόρεια, προς το ποµακικό χωριό 
Σαχίν (σηµερινός Εχίνος) και την ενδοχώρα της Ροδόπης369. Να σηµειωθεί επίσης 

                                                
364 Iωαννίδης Σ. (1982), Ξάνθη, 1870-1940. Εικόνες και Μαρτυρίες από την Ιστορία της, Ξάνθη: Εκδόσεις 
Καµπουρίδη Χ., σ. 37. 
365 Reiss R. A. (1915), Sur la Situation den Macedoniens et des Musulmanes dans les Nouvelles Provinces 
Grecque s, Paris: Plon-Nourrit et Cie, σσ. 90-92. 
366 Πολίτης Α. (1998), Ροµαντικά Χρόνια: Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Έκδοση B`, 
Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.- Μνήµων, σ. 88. 
367 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 52. 
368 Από το εισαγωγικό κοµµάτι του καταστατικού του Ορφέα, όπως παρατίθεται στο Ιωαννίδης Σ. (1980-81), 
"Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία της Ιστορίας της", Θρακικά Χρονικά, 36, σ. 25. 
369 Εξάρχου Θ. (2003), Νησίδες Πόλεως Ξάνθης II: Τα Οικοδοµικά Τετράγωνα που Ορίζουν οι Οδοί 
Μαυροµιχάλη, Παλαιολόγου, Ορφέως, Αντίκα, Αισχύλου, Πινδάρου, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ, σ.45· 
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ότι, οι δευτερεύουσας σηµασίας προσβάσεις δεν υπόκεινται στον παραπάνω 
γεωγραφικό περιορισµό, µιας και αγκαλιάζουν το οικιστικό πλέγµα, συνδέοντάς 
το µε την άµεση ενδοχώρα του. 

Συγκεκριµένα το ανατολικό σηµείο πρόσβασης στον οικισµό αποτελεί την 
κατάληξη της διαδροµής από την Γκιουµουλτζίνα, µέσω Πολύανθου. Ο οδικός 
αυτός άξονας, αφού διέσχιζε τον Κόσινθο από µια γέφυρα που βρισκόταν 
νοτιότερα της γέφυρας η οποία οδηγούσε στο Σαµµάκωβ, εισερχόταν στην πόλη 
σε µια περιοχή µεταξύ του Ταµπακχανέ και του Τζαµαντίν µαχαλά. Από τα 
τοπογραφικά διαγράµµατα του οικισµού των αρχών του 20ού αιώνα, εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι η ανατολική είσοδος της πόλης βρισκόταν νοτίως της νησίδας 
Καναρά.  

Η διαδροµή διερχόταν από το νότιο µέρος του Ατ-Παζαρί και βόρεια του 
τεκέ του Χασίπ Μπαµπά. Συνεχίζοντας ανατολικά διερχόταν από τις βόρειες 
παρυφές του Κουµ µαχαλά για να καταλήξει στην πλατεία του Γερί-Παζαρί. Σε 
όλη τη διαδροµή, από την περιοχή του Ατ-Παζαρί µέχρι και το κέντρο της πόλης, 
βρίσκονταν χωροθετηµένα πολλά από τα χάνια της πόλης.  

Το δεύτερο σηµείο εισόδου βρισκόταν στα βόρεια του αστικού ιστού, 
δηλαδή στο παλαιότερο µέρος της οθωµανικής Ξάνθης, σε µια περιοχή που 
αναφερόταν µε την ευρύτερη ονοµασία Καρσί-Γιακά µαχαλάς (Karşi Yaka 
Mahalle) και πιθανότατα συµπίπτει µε τη σηµερινή οδό Υδραγωγείου. Έτσι, η 
πορεία της διαδροµής από το Κίρτζαλη και το Αχή-Τσελεµπή µέσω Εχίνου 
κινούνταν παράλληλα µε την ροή του χειµάρρου.  

Πριν από την είσοδο του στον οικισµό, στα δυτικά βρισκόταν η 
πατριαρχική µονή των Παµµέγιστων Ταξιαρχών και στα ανατολικά το –επίσης 
πατριαρχικό- µοναστήρι της Παναγίας της Καλαµούς. Κατηφορίζοντας στο 
δεύτερο σηµείο εισόδου διασταυρωνόταν µε τον Αχριάν µαχαλά και είχε οπτική 
επαφή µε το µιναρέ του οµώνυµου τζαµιού. Εν συνεχεία µέσω των οφιοειδών 
οδών, διερχόταν από τους πατριαρχικούς µαχαλάδες της Μητρόπολης και του 
Ακάθιστου Ύµνου και κατέληγε, από τη σηµερινή οδό Βασ. Κωνσταντίνου, στην 
κεντρική αγορά, έχοντας διέλθει από τα ανατολικά του Σουνέ µαχαλά.  

 Τα υπόλοιπα τρία βασικά σηµεία εισόδου και εξόδου στον οικισµό 
βρίσκονταν στα νότια της κεντρικής αγοράς και σχηµάτιζαν ένα νοητικό τρίγωνο· 
                                                                                                                                  
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλµανικά Μνηµεία της Ξάνθης και η 
Συµβολή τους στην Πολεοδοµική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, πίνακας 50.8· αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, 
Οικονοµίδου Ε., Παπανίκα Ε. & Τσοµπάνη Κ. (1991). Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Πολεοδοµική Ανάπλαση και 
Ένταξη στην Σύγχρονη Πόλη, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών 
Έργων και Μεταφορών, Ξάνθη: Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, χάρτης 3 & 4· 430 410 Xanthi, (12-12-
1913), 1:200.000, Österreich, K.U.K. Militargeographisches Institut· Γενικό Επιτελείον Στρατού, (1911), 
Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, Α`. τ. 1:750.000 (65Χ121cm), Αθήναι, Εκ της Επιτελικής Υπηρεσίας του 
Στρατού. 
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απαρτιζόταν -από τα δυτικά προς τα ανατολικά- από τη διαδροµή Χρυσούπολη 
µέσω Οκτσιλάρ (Okçılar) ή Τοξότες, τη διαδροµή από τον σιδηροδροµικό σταθµό 
ως το κέντρο της πόλης και τη διαδροµή από την Γκιουµουλτζίνα µέσω του 
λιµανιού της Βιστωνίδας.  

Αναλυτικότερα το πρώτο σηµείο εισόδου στα δυτικά –σηµερινές οδοί 28ης 
Οκτωβρίου και Μπροκούµη- συναντούσε τις εγκαταστάσεις του οθωµανικού 
στρατού στην πόλη και τον µαχαλά του Χατζησταύρου. Από το ίδιο σηµείο, στα 
ανατολικά, συναντούσε το Οβρεγιό και τον Πουρναλίκ µαχαλά και εν συνεχεία 
τον Τσουκούρ µαχαλά. Τέµνοντας κάθετα µια περιοχή µε αρκετές καπναποθήκες 
και χάνια, συνέχιζε βόρεια προς την αγορά και, προτού την πλησιάσει, στα δυτικά, 
ερχόταν σε επαφή µε το µουσουλµανικό νεκροταφείο που εφαπτόταν στην 
κεντρική αγορά της πόλης. 

Η δεύτερη διαδροµή ξεκινώντας από τον σιδηροδροµικό σταθµό 
ακολουθούσε µια ευθεία πορεία προς τον βορρά, όπου, όπως προαναφέρθηκε, είχε 
κατασκευαστεί ένα πλήθος καπνεργοστασίων και καπναποθηκών. Ακολουθούσε 
µια παράλληλη κατεύθυνση µε την προηγούµενη, όπως σήµερα διαγράφεται από 
τις οδούς Γεωργ. Κονδύλη, Μπροκούµη και Δαγκλή. Τα χάνια, επί του 
συγκεκριµένου δροµολογίου, βρίσκονταν εγγύτερα στο Γερί-Παζαρί και 
εκατέρωθεν της διαδροµής. Οι µαχαλάδες Οβρεγιό, Πουρναλίκ, Χατζησταύρου 
και Τσουκούρ συναντιόνταν στα δυτικά καθ’ όλη την διαδροµή προς το κέντρο. 

 Τέλος η τρίτη διαδροµή από το λιµάνι της Βιστωνίδας πλησίαζε τον 
οικισµό από τα νοτιοανατολικά, βόρεια του σιδηροδροµικού σταθµού και νότια 
του εβραϊκού νεκροταφείου. Σήµερα συµπίπτει µε τις οδούς Δηµοκρίτου και 
Καραολή. Η πρώτη επαφή της µε κατοικηµένες περιοχές, γινόταν στον 
µουσουλµανικό Ασσά µαχαλά, στα ανατολικά της. Καθώς πλησίαζε προς το 
κέντρο του οικισµού, οι περιοχές κατοικίας αναµειγνύονταν µε τις περιοχές 
εµπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. Η συγκεκριµένη διαδροµή 
αποτελώντας µία από τις βασικές οδούς µεταφοράς και επικοινωνίας, παρουσίαζε 
και συγκέντρωση χανιών. Όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις, ο αριθµός και η 
πυκνότητά τους αυξάνονταν προσεγγίζοντας την κεντρική αγορά. 

Οι δύο τελευταίες διαδροµές πρόσβασης που περιεγράφησαν, 
αποκαλύπτουν το τοπίο της οθωµανικής Ξάνθης το οποίο δέχθηκε πιέσεις 
επέκτασης και εξέλιξης προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της καπνικής 
οικονοµίας. Η παρουσία των καπνεργοστασίων, των καπναποθηκών, των 
αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή του σταθµού, των µικτών περιοχών κατοικίας 
των καπνεργατών, των παραπηγµάτων των εποχικά απασχολούµενων 
καπνεργατών, των περιοχών τέλεσης θρησκευτικών τελετών και εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, καθώς επίσης και η οικοδόµηση των µεγαλοπρεπών οικιών των 
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καπνεµπόρων αποκρυσταλλώνουν το τοπίο της οθωµανικής καπνούπολης στο 
κατώφλι του 20ού αιώνα.  

Οι εκάστοτε ταξιδευτές ή έµποροι της εποχής, εισερχόµενοι από τις νότιες 
πύλες εισόδου, αντιλαµβάνονταν την οικονοµική δύναµη και τον χαρακτήρα του 
οικισµού. Το οικιστικό πλέγµα παρουσίαζε σχεδόν ορθογωνική κανονικότητα, 
εκφράζοντας τη συµµόρφωσή του µε τις πολεοδοµικές προσταγές του Τανζιµάτ, 
σε µια γραµµική επέκταση επί των βασικών αυτών αξόνων. Ακόµα και η 
παρουσία των καπναποθηκών και των καπνεργοστασίων, κτισµάτων µεγάλης 
επιφάνειας για τα οικοδοµικά δεδοµένα της εποχής, υποδήλωνε τη συγγένεια της 
πόλης µε τις γειτονικές καπνουπόλεις, την Καβάλα και τη Δράµα.  

Με τη συνέχιση όµως της πορείας προς το κέντρο, το τοπίο των νοτίων 
προαστίων µεταµορφωνόταν σταδιακά και έδινε τη θέση του σε περισσότερο 
παραδοσιακές οθωµανικές µορφές πολεοδοµικής οργάνωσης. Το οικιστικό πλέγµα 
λάµβανε περισσότερο οργανικές µορφές κάλυψης του εδάφους και η συγκέντρωση 
τόσο των εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όσο και των χανιών των 
υπαίθριων αγορών και εµποροπανηγύρεων χαρακτήριζε την παραδοσιακή 
οικονοµία της οθωµανικής βαλκανικής πόλης.  

Η συγκεκριµένη εικόνα αντιπροσώπευε όλο σχεδόν το οικιστικό πλέγµα, 
από τα ανατολικά όρια του Κόσινθου µέχρι νοτιότερα, τα πατριαρχικά µοναστήρια 
της Καλαµούς και των Ταξιαρχών. Βέβαια, η ανάπτυξη του οικιστικού πλέγµατος 
ήταν απόλυτα προσαρµοσµένη στο γεωφυσικό ανάγλυφο της περιοχής και 
ανεπτυγµένη υπό διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες. Οι εναλλαγές των 
µουσουλµανικών και των πατριαρχικών µαχαλάδων, καθώς οι εισερχόµενοι στην 
πόλη πλησίαζαν στην κεντρική αγορά από τη βόρεια είσοδο, και η σηµειολογική 
κυριαρχία της ισλαµικής αρχιτεκτονικής παρουσίας στο κέντρο της δεν άφηναν 
αµφιβολία στους ταξιδευτές για τη µουσουλµανική κυριαρχία στο τοπίο της 
οθωµανικής Ξάνθης.  

Οι αντιθέσεις εντείνονταν όταν από τη µία υπήρχαν τα βυρσοδεψεία, ο 
νερόµυλος, η υπαίθρια αγορά των ζώων, ο δηµοτικός κήπος και ο σουνιτικός τεκές 
και από την άλλη, νοτιότερα, ένα νεόδµητο κοµµάτι της πόλης τροφοδοτούµενο 
από την κερδοφόρα καπνική οικονοµία. Πραγµατικά η οποιαδήποτε µορφολογική 
–οικιστική εσωστρέφεια των βόρειων, δυτικών και ανατολικών µαχαλάδων της 
πόλης απαλειφόταν πλησιάζοντας προς το νότιο τµήµα της. Από την περιγραφή 
και ανάλυση που προηγήθηκαν, δόθηκε µια κατατοπιστική αναπαράσταση της 
ξανθιώτικης τοπιογραφίας, όπως είχε αναπτυχθεί στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 
 Η παρουσίαση του τοπίου της οθωµανικής Ξάνθης θα ήταν, όµως, ελλιπής 
εφόσον δε συµπληρωνόταν από το χαρακτηριστικό πνεύµα της εποχής. Δηλαδή 
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την παρουσία ρου έντονου εθνοτικού µωσαϊκού στην πόλη και προπάντων την 
ταυτόχρονη έξαρση των βαλκανικών εθνικισµών, τα οποία ήταν επόµενο να 
δηµιουργήσουν ένα κλίµα ανταγωνισµού ως προς την εθνική επικράτηση µεταξύ 
των κατοίκων της. Όπως αναφέρθηκε και στο παράδειγµα της Γκιουµουλτζίνας το 
κλίµα που διαµορφωνόταν είχε αφανή και εµφανή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 
τόσο στην καθηµερινότητα όσο και στο τοπίο του οικισµού.  

Συγκεκριµένα η συγκέντρωση των εξαρχικών κατοίκων ανησύχησε την 
πατριαρχική κοινότητα. Από τον Σεπτέµβριο του 1896, εκδηλώνεται σθεναρά η 
αντίδρασή της στην προσπάθεια εγκατάστασης του εξαρχικού ιερέα (Κύριλλος) 
στην πόλη, αλλά και στη συνακόλουθη δηµιουργία αναγνωρισµένης εξαρχικής 
κοινότητας370. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ο Κύριλλος απέκτησε ακίνητη 
περιουσία εντός του οικισµού και θεωρήθηκε πια µόνιµος κάτοικός της371. Η 
πατριαρχική κοινότητα αντέδρασε, µε την απόφαση ανέγερσης ορθόδοξου ναού 
δίπλα ακριβώς από τον εντευκτήριο οίκο των εξαρχικών κατοίκων (πιθανότατα 
πρόκειται για το ναό των Δώδεκα Αποστόλων, που ιδρύθηκε το 1907)372.  

Με τον τρόπο αυτόν ο εθνοτικός ανταγωνισµός τέθηκε και σε χωρική βάση 
–µέσω της επέµβασης στην αστική σηµειολογία- µε τη δηµιουργία συµβολικών 
χώρων εκ µέρους της ισχυρότερης οµάδας. Στην προκειµένη περίπτωση, η 
εξαρχική κοινότητα, βασισµένη σε ένα ασθενέστερο δίκτυο εξουσίας από την 
πατριαρχική, δεν ήταν σε θέση να επέµβει στο τοπίο της πόλης µε την εισαγωγή 
συµβολικών τόπων, δηλώνοντας την παρουσία της373.  

Οι συγκρούσεις των δύο κοινοτήτων µεταφέρθηκαν στον 20ό αιώνα, όταν 
το ελληνικό υπ. Εξωτερικών, µε επίµονες πιέσεις του προς τους ιδιοκτήτες 
καπνεργοστασίων της Ξάνθης, απαίτησε και πέτυχε τελικά την αποφυγή 
πρόσληψης εξαρχικών καπνεργατών, µόνιµων και εποχικών (ως φθηνότερο 
εργατικό δυναµικό)374. Η υπόθεση εκκρεµούσε για µία τετραετία περίπου, όταν ο 
                                                
370 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, 
Θεσσαλονίκη, σσ. 69-71. 
371 Ibid, σσ. 85-87. 
372 Ibid, σ. 42. Η ακριβής διαδικασία βάσει της οποίας ο Κύριλλος απέκτησε ακίνητη περιουσία και 
δικαιώµατα κατοίκου στην Ξάνθη περιγράφεται στο Aarbakke V. (2012) «Urban Space and the Bulgarian 
Greek Antagonism in Thrace, 1870-1912», in The Balkans: From Academic Field to International Politics/Les 
Balkans: Entre Champ Académique et Relations Internationales - A joint workshop Ecole Française d’Athènes 
and British School at Athens, 17-19 April 2012 http://www.bsa.ac.uk/doc_store/IT/IT2012_50.pdf, (10-05-
2012, 10:37). 
373 Aργότερα, η θέση των εξαρχικών κατοίκων ενισχύθηκε σε µια συγκεκριµένη συγκυρία κατά την οποία η 
Ξάνθη δέχθηκε οπλισµένα τµήµατα του αυτοκρατορικού στρατού και η εξαρχική κοινότητα λάµβανε την 
υποστήριξη της οθωµανικής διοίκησης. Έτσι, κατάφερε να πάρει για τις ανάγκες της µια εκκλησία από την 
πατριαρχική κοινότητα, οδηγώντας την τελευταία σε απόγνωση –όπως αναφέρει η εφηµερίδα Σκριπ- χωρίς να 
αναφέρεται το όνοµά της. Πρόκειται, για µια πληροφορία που δεν έχει διασταυρωθεί και έτσι παρατίθεται µε 
µεγάλη επιφύλαξη. Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Σκριπ, ηµεροµηνία έκδοσης, 09-06-1909, σ. 4. 
374 Γονατάς Σ. (1958), Αποµνηµονεύµατα, 1897-1957, Αθήναι, σ. 19· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, 
Λ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 8, 02-01-1906, Θεσσαλονίκη, 
Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί Ξάνθης· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 
1904/ΚΓΑ.ΑΑΚ, Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών, Εµπιστευτικό Γραφείο, αρ. εµπ. Πρωτ. 2964, Αθήνα, 09-
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καϊµακάµης της πόλης και ο βάλης Αδριανουπόλεως προσπάθησαν να πείσουν 
τους κεφαλαιούχους να προσλάβουν ξανά εξαρχικούς εργάτες στις επιχειρήσεις 
τους375. 

Στην πόλη βρίσκονταν µόνιµα εγκατεστηµένες, περίπου 60-70 οικογένειες 
εξαρχικών στον µαχαλά του Χατζησταύρου (συνολικά είχαν στην κατοχή τους 80 
εµπορικά καταστήµατα), όπου διέθεταν σχολείο µε τέσσερα-πέντε άτοµα 
διδακτικό προσωπικό και 50 περίπου µαθητές376. Κάποια χρόνια νωρίτερα και 
όταν η κοινότητα δεν είχε ενισχύσει τη θέση έναντι της πατριαρχικής δε διέθετε 
σχολείο. Τότε, τα παιδιά της γίνονταν δεκτά για φοίτηση στα πατριαρχικά σχολεία 
χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων (πρακτική που καταγράφεται και 
αλλού)377.  

Όµως η πατριαρχική κοινότητα εξακολουθούσε να αγωνίζεται για την 
αποµάκρυνση του εξαρχικού ιερέα, ακόµα και µετά την έκδοση σχετικού 
φιρµανιού από τον µεγάλο βεζίρη378. Για την ενίσχυση των θέσεών της, 
υποκινούσε συνεχώς τα µέλη της και οργάνωνε διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, 
συναντώντας κάποιες φορές ακόµη και την αντίδραση της δηµογεροντίας 
(1909)379. Η κατάσταση ήταν αρκετά τεταµένη, µε το πατριαρχικό κοµιτάτο της 
πόλης να επιτίθεται στον εντευκτήριο εξαρχικό ναό, να καταστρέφει το εσωτερικό 
του και να φιµώνει τον Κύριλλο, τα Χριστούγεννα του 1908380. 

Η χρήση δηµόσιου χώρου για την πραγµατοποίηση µαζικών εκδηλώσεων 
θρησκευτικού (λιτανείες, εορτασµοί) και πολιτικού (διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις) 
χαρακτήρα ήταν µια πρακτική που εγκαινιάστηκε την εποχή του Τανζιµάτ. Η ίδια 
υποδηλώνει την ελευθερία αντιπροσωπευτικής παρουσίας των διαφορετικών 
κοινοτήτων στη δηµόσια σφαίρα της ύστερης οθωµανικής κοινωνίας. Οι 
εκδηλώσεις που οργανώνονταν από τις κοινότητες, αποσκοπούσαν στην τόνωση 

                                                                                                                                  
09-1904. Προς: Υποπροξενείο Καβάλας· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1904/2α, 2, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σµύρνη, 
αρ. πρωτ. 2984, εµπιστευτικό, Σµύρνη, 16-09-1904. Προς: κ. Άθω Ρωµανό, υπουργό Εξωτερικών, Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 
1904/2α, 2, Consulat Royal de Grece a Andrianople, no. 483, Andrianople, 28-09-1904. Προς: Βασιλικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1904/2α, 2, Ελληνική Βασιλική Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, 
αρ. πρωτ. 1063, εµπιστευτικό, Κωνσταντινούπολη, 05-11-1904. Προς: κ. Άθω Ρωµανό, υπουργό Εξωτερικών.  
375 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1908/Μ, ΜΑ, ΜΒ, 111, Υποπροξενείο Ξάνθης, αρ. πρωτ. 29, 27-01-1908, Ξάνθη. Προς: 
Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
376 Συνεδρίαση 08-07-1911 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η 
Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 169-172. 
377 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, 
αρ. πρωτ. 8, 02-01-1906, Θεσσαλονίκη. Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. 
Σάρρου περί Ξάνθης. 
378 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, 
Θεσσαλονίκη, σσ. 111-113. 
379 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 169-172, σσ. 112-113· Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 1904/ Γ΄1.ΑΑΚ, Consulat 
Royal de Grece a Andrianople, no. 333, Andrianople, 26-06-1904. Προς: Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών, 
Αθήνα.  
380 Ρωσσίδης Α. (1984), "Ο Αντιβουλαγρικός Αγώνας, 1903-1912, στη Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 5, σ . 
321. 
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του αισθήµατος του θρησκευτικού ή εθνοτικού ανήκειν, αλλά και στην προσωρινή 
κατάκτηση του πεπερασµένου χώρου της πόλης και των συµβολικών της τόπων, 
µέσω του αριθµού των συµµετεχόντων και των συµβόλων που επιστράτευαν 
(σηµαίες, λάβαρα, συνθήµατα, µουσικές, τόπος συγκέντρωσης και διαδροµή 
πορείας)381. Χαρακτηριστικό των παραπάνω, είναι η υποδοχή που επιφύλαξε στον 
έλληνα πολιτικό, Ράλλη, η πατριαρχική κοινότητα τον Σεπτέµβριο του 1908, µε 
σηµαίες και επευφηµίες382. 

Το εθνικιστικό κίνηµα της εποχής, όπως τροφοδοτήθηκε από την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη σωµατειακή οργάνωση, τον τύπο της εποχής, τις 
σχέσεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε τον βουλγαρικό και ελληνικό 
εθνικισµό, δηµιούργησε και έθρεψε µια οργανωµένη και καλά σχεδιασµένη 
πόλωση, όπως φάνηκε εντός του οικισµένου χώρου. Δηλωµένος στόχος της ήταν η 
πραγµάτωση των βαλκανικών εθνικιστικών οραµάτων στην περιοχή. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εντάσεις που εκδηλώθηκαν από την τρίτη εικοσιπενταετία του 19ου 
αιώνα και έπειτα είχαν ενταθεί και οδηγούσαν τα κράτη της βαλκανικής σε µια 
ολοµέτωπη σύγκρουση µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
 
1.vi) Εκφάνσεις του εθνοτικού ανταγωνισµού για τον συµβολικό και λειτουργικό 
έλεγχο του χώρου, κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο 
 
 Εντός του πλαισίου που περιεγράφη, για την Ξάνθη και την Γκιουµουλτζίνα, 
κατά την εποχή των µεταρρυθµίσεων και της µετάβασης των βαλκανικών 
εθνισµών σε εθνικισµούς παρουσιάζονται δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα της χωρικής έκφανσης των διεθνοτικών σχέσεων.  

Στην περίπτωση της Ξάνθης αρκετά κατατοπιστική είναι η διαµάχη µεταξύ 
του πατριαρχικού µοναστηριού της Παναγίας της Καλαµούς στα βόρεια του 
οικισµού και του Χαφίζ Χαλίλ Εφέντη (Hafız Halil Efendi), για κάποια κτήµατα 
στην περιοχή του σιδηροδροµικού σταθµού της πόλης. Σε παρακείµενη περιοχή 
του σταθµού, µε την ονοµασία Τσιλάκ Αγά (Çilak Ağa), η πατριαρχική κοινότητα 
κατείχε µια βακουφική έκταση. Η έκταση της είχε αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια 
κατασκευής της σιδηροδροµικής γραµµής µε τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή 
ιστιµλάκ (istimlak), από το υποκατάστηµα της Οθωµανικής Γεωργικής Τράπεζας 
στην Γκιουµουλτζίνα (νόµος Περί Αγοράς Κτηµάτων 1855-1856, και 

                                                
381 Savage M., Warde A. & Ward K. (2003), Urban Sociology, Capitalism and Modernity, II, New York: 
Palgrave Macmillan, σσ. 191-196· Zandi-Sayrek S. (2001) «Orchestring Difference, Perfoming Identity: 
Urban Space and Public Rituals in the 19th Century Izmir», in Alsagyad N. (ed.), Hybrid Urbanism: On the 
Identity and Built Environment, West Port, Praeger: 42-66, σ. 43, σ. 63. 
382 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Σκριπ, ηµεροµηνία έκδοσης, 22-09-1908, σ. 2. 
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τροποποιήσεις αυτού 1878-1879)383. Να σηµειωθεί, ότι ο Ιγγλέσης αναφέρει τον 
Χαφίζ Χαλί[λ] Εφέντη ως διευθυντή (memur) του παραπάνω τραπεζικού 
οργανισµού, τοποθετώντας τον στον κατάλογο των αξιωµατούχων της 
Γκιουµουλτζίνας384. 

Τα επίµαχα κτήµατα µετά τον θάνατο ενός άτεκνου µοναχού έγιναν 
κοµµάτι της περιουσίας της µονής. Γενικά υπάρχουν περιπτώσεις απόκτησης 
κληρονοµικής περιουσίας (κινητής και ακίνητης) των µοναστηριών από άτεκνους 
µοναχούς τους, βάσει µιας ενεργού διαθήκης ή της παραχώρησής της κατά την 
έναρξη του µοναχικού βίου385. Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, τα πρακτικά 
της δηµογεροντίας δεν κάνουν αναφορά στην ύπαρξη διαθήκης.  

Πάντως η υπηρεσία του Κτηµατολογίου ή Ντεφτέρχανε (Defterhane) –που 
έδρευε στην Γκιουµουλτζίνα- υποστήριξε ξεκάθαρα πως η απόλυτη κυριότητα της 
γης ανήκε στο οθωµανικό κράτος µετά τον θάνατο του άτεκνου µοναχού (άρθρο 
57, νόµος Περί Γαιών 1858). Μετά το θάνατο ενός/µίας άτεκνου/ης υπηκόου, η 
περιουσία του/της µεταβιβαζόταν στο οθωµανικό κράτος, το οποίο µε τη σειρά 
του αναλάµβανε την πώλησή της µέσω δηµοπρασίας386. Εάν τα κτήµατα είχαν 
παραχωρηθεί από τον µοναχό στο µοναστήρι πριν από τον θάνατο του, τότε θα 
εγγράφονταν στο κτηµατολόγιο και θα αναγνωρίζονταν ως µοναστηριακή 
περιουσία, όπως όριζε το άρθρο 122 του παραπάνω νόµου.  

 Μάλιστα ο διευθυντής του κτηµατολογίου Φαϊκ Μπέης (Faik Bey) στην 
Γκιουµουλτζίνα είχε διατάξει την έκδοση των επίσηµων τίτλων ιδιοκτησίας µετά 
τη διευθέτηση της αντιδικίας µεταξύ του µοναστηριού και του Χαφίζ Χαλίλ 
Εφέντη387. Η αντίδραση της δηµογεροντίας ήρθε µε τη σύσταση ειδικής 
επιτροπής, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης παράλληλα µε την 
προσφυγή στο δικαστήριο388. 

                                                
383 Συνεδρίαση, 03-03-1911 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η 
Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 163· απόφασις Περί 
Αγοράς Κτηµάτων δια Ωφελείαν Επικυρωθείσα δι` Αυτοκρ. Διατάγµατος όπως αναφέρεται στο Νικολαϊδης Δ. 
(1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και Εγκυκλίων), Τόµος Γ`-Εµπορικός και Ποινικός Νόµος: Δικονοµίαι 
και Λοιπά, Eν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών Νικολαϊδων. 
384 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 126. 
385 Συνεδρίαση, 20-08-1893 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι 
Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 58-60.  
386 Νικολαϊδης Δ. (1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και Εγκυκλίων), Τόµος Β`: Νόµοι, Εγκύκλιοι και Λοιπά 
Σχετικά προς τα Διατάξεις των Βιβλίων του Αστυκού Κώδικος, Εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών 
Νικολαϊδων. 
387 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 126. 
388 Συνεδρίαση, 26-08-1896 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι 
Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 67-68. Σηµειώνεται ότι από τη µία οι χωρικοί ή οι νοµάδες 
επεδίωκαν πάντα να επιλύσουν τις διαφορές τους µε αναφορές σε τοπικούς µάρτυρες ή κοινοτικά συµβούλια, 
δίνοντας έµφαση στην τοπική µνήµη και στο εθιµικό δίκαιο. Από την άλλη οι µεγαλοϊδιοκτήτες και οι 
κοινότητες επεδίωκαν τον διορισµό εξωτερικών ειδικευµένων µαρτύρων σε τοπικά ή περιφερειακά 
δικαστήρια και επιτροπές, οδηγώντας τη διαµάχη σε περισσότερο επίσηµες και νόµιµες µορφές αντιδικίας. 
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Έναν χρόνο αργότερα και χωρίς να έχει ακόµα διαλευκανθεί η κυριότητα 
της περιουσίας, ο Χαφίζ Χαλίλ Εφέντης προχώρησε στην κατασκευή ενός κτιρίου 
σε ένα από τα κτήµατα389. Η αντίδραση της δηµογεροντίας ήταν άµεση, 
καταφεύγοντας σε διαµαρτυρία προς τον υψηλόβαθµο οθωµανό αξιωµατούχο της 
Ξάνθης, Μεχµέτ Εφέντη (Mehmet Efendi)390. Λίγες ηµέρες νωρίτερα, είχε 
παραιτηθεί ο Δ. Κουγιουµτζόγλου, µέλος της επιτροπής που διαχειριζόταν την 
αντιδικία µεταξύ µουσουλµάνων ιδιοκτητών γης και του µοναστηριού της 
Καλαµούς, αφού προέβλεψε την αρνητική έκβαση της υπόθεσης για την 
κοινότητα391.  

Η δηµογεροντία συνέχισε την προσπάθειά της για την απόκτηση της υπό 
αµφισβήτηση, αυτή τη φορά µε ένα αποτελεσµατικότερο µέσο: την ανάθεση της 
υπόθεσης στον δικηγόρο Κιαµήλ Εφέντη (Kâmil Efendi)392. Η επιλογή του 
µουσουλµάνου νοµοµαθούς, τη στιγµή που η κοινότητα διέθετε δικηγόρους στους 
κόλπους της, µπορεί να στηρίχτηκε στην ικανότητά του να διαχειρίζεται σχετικές 
υποθέσεις. Εξίσου πιθανή είναι η επιλογή του βάσει της ιδιαίτερης ταυτότητάς του 
και αυτών που η ίδια αντιπροσώπευε, κάτι που ένα µέλος της κοινότητας –
πιθανότατα- θα διαχειριζόταν µε λιγότερη επιτυχία. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Χαφίζ Χαλίλ Εφέντης εκµεταλλευόµενος τη 
θέση του στην Οθωµανική Γεωργική Τράπεζα πιθανότατα είχε αποκτήσει την 
κυριότητα των κτηµάτων µέσω της νόµιµης διαδικασίας της δηµοπρασίας, όπως 
όριζε ο παραπάνω νόµος σε αυτές τις περιπτώσεις. Μία ακόµη πιθανή εκδοχή 
είναι η µεταβολής των ορίων της ιδιοκτησίας εκ µέρους µίας εκ των δύο πλευρών, 
λόγω των συχνών και πολυσύνθετων προβληµάτων σχετικά µε τα όρια, την 
έκταση και τον καθορισµό των ιδιοκτησιών που προκάλεσε ο νόµος του 1858393.  

Άλλωστε ήταν γεγονός ότι, σε έναν οθωµανικό τίτλο ιδιοκτησίας τα 
σύνορα των ιδιοκτησιών µπορεί να ήταν όχι σε σταθερά σηµεία, αλλά αντιθέτως 
κάποιες φορές σε µεταβλητά φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. δέντρα). Με τον τρόπο 
αυτόν, δινόταν στον εκάστοτε ιδιοκτήτη/τρια η δυνατότητα να µεταβάλει τα όρια 
της ιδιοκτησίας του/της. Έτσι τα σύνορα που είχαν ορισθεί από τους οθωµανικούς 
επίσηµους τίτλους ιδιοκτησίας ή ταπού (tapu) ή βάσει σχεδιαγράµµατος ή 
                                                                                                                                  
Terzibasoglu Y. (2004), «Land Disputes and Ethno-Politics: North-Western Anatolia, 1877-1912», in 
Engerman S. & Metzer J. (eds.), Ethno-Nationality, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in 
Historical Perspective, London, Routledge: 153-180, σ. 159. 
389 Συνεδρίαση, 02-11-1897 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι 
Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σ. 90. 
390 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 69-70. 
391 Ibid, Συνεδρίαση, 27-01-1898, σ. 69. 
392 Ibid, Συνεδρίαση, 03-02-1899, σ. 96. 
393 Mundy M. (1994), «Village Land and Individual Title: Musha' and Ottoman Land Registration in the 'Ajlun 
District», in Rogan E. L. & Tell T. (eds.), Village, Steppe and State: The Social Origins fo Modern Jordan, 
London, British Academic Press: 58-79, σσ. 60-61. 
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χουντουντναµέ (hududname) σπάνια ταυτίζονταν µε τα όρια της υπό αµφισβήτηση 
ιδιοκτησίας394. Στην προκειµένη περίπτωση µε τον τρόπο αυτόν µπορεί να είχαν 
δράσει τόσο ο Χαφίζ Χαλίλ Εφέντης όσο και η δηµογεροντία, διεκδικώντας γη σε 
µια τόσο δυναµικά αναπτυσσόµενη περιοχή του νέου αστικού ιστού. 

Σχεδόν δώδεκα χρόνια µετά τις πρώτες ενέργειες εκ µέρους της 
δηµογεροντίας τα υπό αµφισβήτηση κτήµατα εξακολουθούσαν να διεκδικούνται 
από την πατριαρχική κοινότητα. Μοναδική ενέργεια προς την επανάκτηση της 
περιουσίας θεωρείται ο καθορισµός πενταµελούς επιτροπής για τον καταρτισµό 
κοινοτικού κτηµατολογίου, παράλληλα µε το αυτοκρατορικό κτηµατολόγιο395. Η 
κοινότητα µε τη µελλοντική επίσηµη αναγνώριση του κτηµατολογίου της 
απέβλεπε στην κατοχύρωση των υπό αµφισβήτηση περιουσιών ή αυτών που δε 
διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας, αποµακρύνοντας οποιεσδήποτε βλέψεις. 

Εξάλλου οι δηµογεροντίες όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων διέθεταν 
σηµαντικές εξουσίες και, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους του κτηµατολογίου, 
προέβαιναν στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και στη σύνταξη των σχετικών 
κτηµατικών βιβλίων396. Οι ίδιες, εν τέλει, επικύρωναν τους τίτλους ιδιοκτησίας, 
όπως όριζαν τα άρθρα 4 και 5 των «Οδηγιών περί Εργασιών Ταπίου»397. 

Το βέβαιο είναι ότι η περιοχή βρισκόταν στην τροχιά των Βαλκανικών 
Πολέµων και οι διεθνοτικές σχέσεις παρουσιάζονταν ήδη τεταµένες. Για την ίδια 
την Ξάνθη, ήταν µια περίοδος έντονης οικονοµικής ανάπτυξης, µε τον οικισµό να 
επεκτείνεται προς τις αδόµητες περιοχές του νότου και να καταλαµβάνει 
µεγαλύτερη έκταση. Η επερχόµενη πληθυσµιακή αύξηση και η προσπάθεια για 
κάλυψη των αναγκών διατροφής και απασχόλησης ήταν επόµενο να 
δηµιουργήσουν µια πίεση για αύξηση των υπό καλλιέργεια εκτάσεων εκ µέρους 
των κατοίκων της πόλης και µια συνακόλουθη αύξηση της αξίας της γης398. 
Ενεργώντας στο ίδιο κλίµα η πατριαρχική κοινότητα –για λόγους προστασίας των 
κοινοτικών ακίνητων περιουσιών της- αποφάσισε την ασφάλισή τους για την 

                                                
394 Terzibasoglu Y. (2004), «Land Disputes and Ethno-Politics: North-Western Anatolia, 1877-1912», in 
Engerman S. & Metzer J. (eds.), Ethno-Nationality, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in 
Historical Perspective, London, Routledge: 153-180, σ. 158· Guloksoz E. (2004), «Negotiation of Property 
Rights in Urban Land in Istanbul», in Islamoglu H. (ed.), Constructing Modernity: Private Property in the 
East and West, London, I. B. Tauris: 248-275, σ. 263. 
395 Συνεδρίαση, 05-04-1905 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η 
Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 137. 
396 Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σ. (1982), Οθωµανικό Κτηµατολόγιο και Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press, σσ. 21-22. 
397 Νικολαϊδης Δ. (1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και Εγκυκλίων), Τόµος Β`: Νόµοι, Εγκύκλιοι και Λοιπά 
Σχετικά προς τα Διατάξεις των Βιβλίων του Αστυκού Κώδικος, Εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών 
Νικολαϊδων, σ. 1005 και έπειτα. 
398 Boserup E. (1965), The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change Under 
Population Pressure, London: G. Allen & Unwin, σ. 64. 
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περίπτωση πυρκαγιάς399. 
Στην προκειµένη περίπτωση η πατριαρχική κοινότητα βρισκόταν σε 

δυσµενή θέση µιας και η αντιδικία µε τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας είχε 
επικεντρωθεί σε νέα κτήµατα και στη δασική έκταση Μουρταλή Μπαϊρί (Murtalı 
Bayır). Η εν λόγω περιοχή τοποθετείται στα βορειοανατολικά του αστικού ιστού 
και καλύπτει το δάσος της Πολιάνας του µοναστηριού της Αρχαγγελιώτισσας, 
καθώς και το δάσος της Καλαµούς.  

Όσον αφορά τα κτήµατα του πρώτου µοναστηριού, οι µουσουλµάνοι 
κάτοικοι της πόλης εµπόδιζαν τη σπορά τους και η δηµογεροντία διαµαρτυρόταν 
εγγράφως στις οθωµανικές αρχές. Στο αίτηµά της ο καϊµακάµης Φερήτ Μπέης 
(Ferit Bey) δήλωσε αδυναµία επέµβασης, µιας και η Αρχαγγελιώτισσα δε διέθετε 
τίτλους ιδιοκτησίας των κτηµάτων400. Η δηµογεροντία αποφάσισε να ζητήσει τη 
συνδροµή και δεύτερου νοµοµαθούς για τη διατήρηση των περιουσιών της και, 
παράλληλα, προχώρησε στη δηµιουργία επιτροπής αποκλειστικά για τα 
µοναστηριακά κτήµατα που βρίσκονταν υπό αµφισβήτηση401.  

Αναφορικά µε τα δάση οι µουσουλµάνοι κάτοικοι της πόλης κάλυπταν τις 
ανάγκες τους σε ξυλεία προβαίνοντας σε υλοτοµία µέρους τους, πράγµα που οι 
ίδιοι αρνούνταν. Αντιπροσωπεία της δηµογεροντίας, µε τη συνοδεία του Κιαµήλ 
Εφέντη, παραπονέθηκε στον λοχαγό της αστυνοµίας, ο οποίος έστειλε έναν 
χωροφύλακα στον µουχτάρη ζητώντας του να σταµατήσει η παράνοµη υλοτοµία. 
Εκ µέρους της πατριαρχικής κοινότητας, αρχικά συζητήθηκε το ενδεχόµενο 
προσφυγής σε δικαστικό αγώνα, το οποίο όµως κρίθηκε προβληµατικό, αφού σε 
αµφότερες περιπτώσεις δε διέθετε τίτλους ιδιοκτησίας, πράγµα που θα οδηγούσε 
στην οριστική απώλειά τους. Τελικά, αποφασίστηκε η ενοικίαση για ξύλευση των 
παραπάνω εκτάσεων σε ιδιώτες, προκειµένου να διασωθούν από τις 
µουσουλµανικές βλέψεις402.  

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ίδια πρακτική υιοθετήθηκε από τη 
δηµογεροντία και στην περίπτωση κτηµατικής διαµάχης µε τον Χαφίζ Χαλίλ 
Εφέντη. Τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν ένα τέτοιο συµπέρασµα. Παρ’ όλα 
αυτά η παραπάνω πράξη µπορεί να θεωρηθεί στρατηγική κίνηση εξασφάλισης της 
ιδιοκτησίας των ακίνητων περιουσιών που βρίσκονταν σε αµφισβητούµενο 

                                                
399 Συνεδρίαση, 10-02-1911 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η 
Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 160. 
400 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 135. 
401 Συνεδριάσεις, 03-11-1910 και 15-11-1910 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας 
Δηµογεροντία. Η Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 159· 
συνεδρίαση 25-11-1910 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι 
Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 119-120.  
402 Συνεδρίαση Επιτροπής Μονής Καλαµούς, 14-02-1911 και Συνεδρίαση Δηµογεροντίας, 28-07-1911 στο 
Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 161-162, σσ. 174-175. 
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ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη στιγµή κατά την οποία οι οθωµανικές αρχές δεν ήταν 
σε θέση να ελέγξουν και να διαχειριστούν απόλυτα τη γη εντός της εδαφικής τους 
επικράτειας.  

Εξίσου πιθανή είναι η πρακτική που περιγράφει ο Χεκίµογλου για την 
αντίστοιχη κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ο συγγραφές καταγράφει το 
συγκεκριµένο τρόπο προστασίας των βακουφικών περιουσιών της από πιθανές 
διεκδικήσεις, τόσο των αλλόθρησκων, όσο και της αυτοκρατορικής εξουσίας. 
Σύµφωνα µε αυτή την πρακτική , οι αναξιοποίητες-αδόµητες αστικές διτελείςς 
βακουφικές περιουσίες των µοναστηριών και των εκκλησιών συχνά 
παραχωρούνταν στους οµόθρησκους, µε χρηµατικό τίµηµα χαµηλότερο από αυτό 
που θα προέκυπτε αν µεταβιβαζόταν η πλήρης κυριότητά τους για την κατασκευή 
κατοικιών.  

Τα θρησκευτικά ιδρύµατα εξακολουθούσαν να έχουν την κυριότητα της 
γης και οι κάτοικοι ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλουν ετήσιο χρηµατικό αντίτιµο 
ή ιτζαρέτ (icaret), µε την οποιαδήποτε µεταβίβαση του οικοδοµήµατος να τελεί 
υπό περιοριστικούς όρους. Εάν µε το θάνατο του νοµέα οι όροι που είχαν 
καθοριστεί από την κοινότητα δεν τηρούνταν, τότε η έκταση, καθώς και η 
υπερκείµενη κατασκευή επανέρχονταν στη νοµή τού θρησκευτικού ιδρύµατος403. 
Στην περίπτωση αυτή, η κοινότητα αξιοποιούσε αριστοτεχνικά τα ατοµικά και 
κοινοτικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, όπως αυτά προέκυπταν από το νόµο Περί 
Γαιών για τη διασφάλιση της περιουσίας της.  

Τέλος, οι χωρικές διεκδικήσεις από την πλευρά  της µουσουλµανικής 
κοινότητας επιτείνονται µε την αµφισβήτηση της βακουφικής περιουσίας του 
Νηπιαγωγείου Σταλιού, στην περιοχή Τσιλάκ Αγά. Όµως, σε αυτήν την περίπτωση, 
η δηµογεροντία εµφανίστηκε περισσότερο σίγουρη για την επιτυχή έκβαση της 
υπόθεσης, επειδή  διέθετε όλα τα επίσηµα έγγραφα ιδιοκτησίας. Για το λόγο 
αυτόν, σχετικά µε αυτό ανέθεσε την επιτόπια  διευθέτηση της υπόθεσης στον 
Κιαµήλ Εφέντη. Η όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένη διαχείριση των υπόλοιπων 
κτηµατικών προβληµάτων της κοινότητας από το µουσουλµάνο δικηγόρο 
προκάλεσε τις ενστάσεις µελών της δηµογεροντίας. Έτσι, ο ίδιος ο Κιαµήλ 
Εφέντης αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια ενός άλλου δικηγόρου της Ξάνθης, του 
Νίκου Βασιλειάδη404.  

                                                
403  Χεκίµογλου Ε. Α. (1998), "Απόπειρα Επέµβασεως της Δηµογεροντίας Θεσσαλονίκης στα Κτηµατικά 
Δικαιώµατα και στο Αυτοδιοίκητον της Μονής Βλατάδων (1879)", Θεσσαλονικέων Πόλις, 3, όπως 
παρατίθεται στο Χεκίµογλου Ε. Α. (1997), «Χάζακοτ, Ιτζαρέ, Συνοικισµοί: Διαχρονική Θεώρηση των 
Σχέσεων Ιδιοκτησίας στους Τόπους Προσφυγικής Εγκατάστασης της Θεσσαλονίκης», στο Ο Ξεριζωµός και η 
Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 
Γενικής Παιδείας: 301-313, σ. 307. 
404  Συνεδρίαση 26-03-1911 στο Γεροµίχαλος Α. Γ. (1973), Αι Επί Τουρκοκρατίας Δηµογεροντία. Η 
Δηµογεροντία Ξάνθης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 163. 
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Δυστυχώς από την έρευνα που διεξήχθη, και παρά τη χαρτογράφηση των 
πρακτικών που υιοθετούσαν οι διαφορετικές κοινότητες και τα δίκτυα τα οποία 
κινητοποιούσαν για την επίλυση των προβληµάτων τους, δε βρέθηκαν στοιχεία 
που να επιτρέπουν ασφαλείς κρίσεις των εν λόγω περιπτώσεων. Πιθανότερο 
ενδεχόµενο είναι η παραχώρηση της κυριότητας των ιδιοκτησιών προς την 
κυρίαρχη οµάδα και ιδίως αυτών που δεν υποστηρίζονταν από επίσηµους τίτλους 
ιδιοκτησίας, αλλά από ένα εθιµικό παραδοσιακό δίκαιο. Αντιθέτως, η µοναδική 
ασφαλής κρίση που µπορεί να διατυπωθεί είναι η αλλαγή της περιαστικής 
τοπιογραφίας από τις διαγραφόµενες επεµβάσεις της κυρίαρχης οµάδας στο 
συγκεκριµένο κοµµάτι της πόλης. 

Από την όλη κατάσταση αποκαλύφθηκαν οι εθνικιστικές πιέσεις που 
εκδηλώνονταν στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας από τους εκκολαπτόµενους 
εθνικισµούς, µέσω των αντίστοιχων εθνοτικών οµάδων, για την απόκτηση 
περισσότερων εκτάσεων στον περιαστικό χώρο των οικιστικών συνόλων. Το 
συγκεκριµένο παράδειγµα φανέρωσε την ευκολία της κυρίαρχης µουσουλµανικής 
οµάδας να εφαρµόζει την εκάστοτε επιθυµία της µε τη συνδροµή της κεντρικής 
πολιτικής εξουσίας, η οποία ολιγωρούσε εις βάρος των υπόλοιπων εθνοτικών 
οµάδων.  

Έτσι µια επιτυχηµένη αφαίρεση της ιδιοκτησίας από τους προκατόχους της 
θεµελίωνε ακόµα βαθύτερα την παρουσία της µουσουλµανικής κοινότητας και 
συνακόλουθα µπορούσε να προκαλέσει την αποµάκρυνση κάποιων µελών της 
πατριαρχικής και την αναπόφευκτη αποδυνάµωσή της. Άλλωστε, ένα µόνιµο 
χαρακτηριστικό όλων των εθνικισµών είναι η εθνοτική κατοχή της µεγαλύτερης 
δυνατής ιδιοκτησίας και των ωφεληµάτων405. 

Αναφορικά µε την Γκιουµουλτζίνα ο χωρικός εθνοτικός ανταγωνισµός είχε 
αντίκτυπο στη συνολική σηµειολογία του αστικού ιστού, µε µια επέµβαση της 
πατριαρχικής κοινότητας στο νέο κοµµάτι του. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο 
Νέστορας Τσανακλής, µεγαλοκεφαλαιούχος στο Κάιρο µε καταγωγή από την 
Γκιουµουλτζίνα, δώρισε στην πατριαρχική κοινότητα το ποσό των 3.500 
οθωµανικών λιρών για την αγορά γης και την οικοδόµηση του Τσανάκλειου 
Μεγάρου. Πριν ακόµα εκδοθούν το σχετικό αυτοκρατορικό φιρµάνι και η έγκριση 
της δηµοτικής αρχής, η κοινότητα είχε προβεί στην κατασκευή ενός επιβλητικού 

                                                
405 Breton A. & Breton M. (1995), «Nationalism Revisited», in Breton A., Gianluigi G., Salmon P. & 
Wintrobe R. (eds.), Nationalism and Rationality, Cambridge & New York, Cambridge University Press, σ. 
100, όπως παρατίθεται στο Metzer J. & Engerman S. L. (2004), «Some Considerations of Ethno-Nationality 
(and Other Distinctions), Property Rights in Land and Territorial Sovereignty», in Engerman S. L. & Metzer J. 
(eds.), Land-Rights, Ethno-Nationality and Sovereignty in History, London, Routledge: 7-28, σ. 20.  
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µαντρότοιχου αξίας 500 οθωµανικών λιρών (1907)406.  
Το κτίσµα κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο κτήµα, µιας και απαγορευόταν η 

δόµηση σε δηµόσιους χώρους, όπως όριζε το άρθρο 5 του νόµου Περί Οικοδοµών 
(1882)407. Με την ολοκλήρωσή του, το 1909, άρχισε η λειτουργία της Αστικής 
Σχολής Αρρένων ή Αρρεναγωγείου ή Σχολαρχείου, και τρία χρόνια αργότερα 
(1912), το παράρτηµα του Κεντρικού Παρθεναγωγείου408. Από ‘κει και πέρα, 
αποτέλεσε το κέντρο της πνευµατικής ζωής και δράσης της κοινότητας.  

Δεν είναι γνωστό κατά πόσον το κτίριο του Τσανακλή ανταποκρίθηκε στις 
αυξηµένες ανάγκες της πατριαρχικής κοινότητας της Γκιουµουλτζίνας. Σε µια 
τέτοια περίπτωση, ένας αιτιολογικός παράγοντας θα ήταν ικανός να δικαιολογήσει 
τόσο την κατασκευή του όσο και τη χρήση του. Τέτοιος, θα µπορούσε να 
θεωρηθεί η σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση των µελών της κοινότητας. Πουθενά 
όµως δεν καταγράφεται κάτι σχετικό.  

Φωτογραφία 1vi.13: Ο µαντρότοιχος του Μεγάρου Τσανακλή πριν την οικδόµησή 
του 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Εκείνη την περίοδο, σε αρκετές περιφερειακές πόλεις της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, οι πατριαρχικές κοινότητες εµφάνιζαν αρκετά έντονη οικοδοµική 
δραστηριότητα, µε τη δηµιουργία κτισµάτων δηλωτικών της ιδεολογίας τους. Οι 
επιρροές τους τροφοδοτούνται περιορισµένα από αντίστοιχες κατασκευές στις 
                                                
406 Ι.Α.Υ.Ε., Φ.1906/70/ΚΑ. Γενική Επιθέωρησις των εν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων, αρ. πρωτ. 9, 03-01-
1906, Θεσσαλονίκη. Έκθεσις του Γεν. Επιθεωρητού των Ελληνικών Σχολείων Δ. Μ. Σάρρου περί 
Γκιµουλτζίνας ή Γιαµουρτζίνας. 
407 Νικολαϊδης Δ. (1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και Εγκυκλίων), Τόµος Γ`-Εµπορικός και Ποινικός 
Νόµος: Δικονοµίαι και Λοιπά, Eν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών Νικολαϊδων. 
408 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 247. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 1 

143 

περιοχές του ελληνικού κράτους και κυρίως από τα σηµαντικά αστικά κέντρα της 
αυτοκρατορίας409.  

Ο όψιµος νεοκλασικισµός που υιοθετείτο δεν αποτελούσε παρά µια 
απόδειξη της σηµειολογικής έφρασης των πατριαρχικών κοινοτήτων και της 
επίδρασης των αρχιτεκτονικών προτύπων που αναπτύχθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στη Σµύρνη. Είναι τόσο σηµαίνουσα η 
συµπεριφορά, ώστε «…το βάρος που δίνεται στη συµβολική αξία του κτιρίου 
απέβλεπε στην αναγνώριση από µέρους του θεατή του κοινωνικού-εθνικού 
συστήµατος του οποίου το κτίριο αποτελούσε την κτισµένη µετάφραση, και τη 
διαφοροποίησή του από τα άλλα κτίρια…», ανεξάρτητα από το αν αυτά τα κτίρια 
ικανοποιούσαν ή όχι τις ανάγκες των κοινοτήτων410. 

Η περιοχή όπου οικοδοµήθηκε το κτίριο του Τσανακλή βρισκόταν στην 
εσωτερική πλευρά µιας στροφής που έκανε η ροή του ποταµού από τα ανατολικά 
προς τα νότια. Η κοίτη του Μπουκλουτζά λειτουργούσε ως ένα είδος τάφρου, στη 
βόρεια πλευρά του κτιρίου. Η πρόσβαση γινόταν από τη νότια πλευρά του, αφού 
πρώτα οι κατευθυνόµενοι προς το κτίριο διέσχιζαν µία από τις γέφυρες που ένωνε 
τις δύο µεριές της πόλης. Το κτίριο βρισκόταν στη νότια όχθη του Μπουκλουτζά, 
νοτιοδυτικά της Μητρόπολης και του Οβρεγιού, και σε απόσταση µικρότερη των 
200 µέτρων. Στην περιοχή είχε κατασκευασθεί προηγουµένως ο Μιλιέτ 
Μπαχτσεσί411. Ο κήπος χρονολογείται από την εποχή, του σουλτάνου Αµπντούλ-
Χαµίντ στα πρότυπα της επέµβασης και του εξωραϊσµού του δηµόσιου χώρου. Η 
ονοµασία Μιλλέτ Μπαχτσεσί προκαλεί ερωτηµατικά, µιας και κατά πάσα 
πιθανότητα αναφέρεται στο οθωµανικό έθνος της επανάστασης των Νεότουρκων. 

Μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένα άλλο κοινοτικό κτίριο, εκτός 
των θρησκευτικών ιδρυµάτων, που να καταλαµβάνει τόσο µεγάλη έκταση και να 
βρίσκεται σε τόσο περίοπτη θέση. Το µοναδικό κτίριο που θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ισάξιο του µεγέθους του Τσανάκλειου µεγάρου ήταν το Καϊµακαµλίκι 
(σηµερινό πρώην Δικαστικό Μέγαρο), ένα κτίσµα των τελών του 19ου αιώνα, στα 
βορειοανατολικά της κεντρικής αγοράς. Δεν αποκλείεται το κτίριο του Τσανακλή 
να κατασκευάστηκε εν είδει ανταγωνισµού στο Καϊµακαµλίκι του σαντζακιού της 
Γκιουµουλτζίνας, δηλώνοντας φανερά µε τον τρόπο αυτόν, το νέο µουσουλµανικό 
και το νέο πατριαρχικό πυρήνα της πόλης αντίστοιχα και αντικατοπτρίζοντας το 

                                                
409 Μοσκώφ Κ. (1979), Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης. Η Διαµόρφωση της 
Εθνικής και Κοινωνικής Συνείδησης στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, σ. 291 
410 Κολώνας Β. (1985) «Αρχιτεκτονικές Μορφές και Ιδεολογία στη Θεσσαλονίκη του Τέλους του 19ου 
Αιώνα. Ένα Παράδειγµα: Τα Κτίρια της Ελληνικής Κοινότητας», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές 
Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 1: 215-233, σσ. 222-223, σ. 
231. 
411 Γαρυφάλλου Δ. (1992), Αναµνήσεις από την Κοµοτηνή: Η Ιστορία της Κοµοτηνής Μέσα από Φωτογραφίες, 
Κοµοτηνή: Νοµαρχία Ροδόπης. 
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ανταγωνιστικό πνεύµα της εποχής412.  
Παρόµοιες πρακτικές ανταγωνισµού εµφανίζονται και σε άλλες 

οθωµανικές πόλεις της περιόδου. Στη Μυτιλήνη ή Μιντιλί (Midilli) αυτή η τάση 
καταγράφτηκε µε τη δηµιουργία του δηµόσιου µουσουλµανικού γυµνασίου ή 
Ινταντιέ (İdadiye) και του Επαρχείου (1891 και 1893 αντίστοιχα), στο λόφο βόρεια 
του κάστρου, ως απάντηση στη δηµιουργία του πατριαρχικού γυµνασίου (1890) 
και του ναού του Αγ. Θεράποντα (1886) στις νότιες παρυφές της πόλης413.  

 

Φωτογραφία 1vi.14: Το Καϊµακαµλίκι της Γκιουµουλτζίνας (1905) 

 
Πηγή: Stamp  Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Οι λόγοι µετατροπής µιας κοινόχρηστης έκτασης  σε ιδιωτικό χώρο είναι 
βέβαια υπό διερεύνηση  και ειδικά όταν αυτό συµβαίνει προς όφελος µιας οµάδας 
µε έντονη εθνική συνείδηση. Στην περίπτωση που η έκταση ήταν κοινοτική, οι 
υποθέσεις είναι απλούστερες· εφόσον όµως πρόκειται για δηµόσια έκταση που 
είναι και η πιθανότερη εκδοχή τότε αποκτούν µεγαλύτερο ενδιαφέρον η 
διαδικασία αλλαγής κυριότητας της γης και το πλαίσιο των σχέσεων µεταξύ της 
κεντρικής πολιτικής εξουσίας και της πατριαρχικής κοινότητας, που επέτρεψαν 
αυτή τη δικαιοπραξία.  

Πάντως, στην περίπτωση αυτή, καταδεικνύεται ο εθνοτικός ανταγωνισµός, 

                                                
412 Whyte W. (2006), "How do Buildings Mean? Some Issues of Interpretation in the History of Architecture", 
History and Theory, 45: 153-177, σ. 163. 
413  Σιφναίου Ε. (2000), «Από την Μουσουλµανική στη Χριστιανική Πόλη: Η Δυναµική των Μεταβολών της 
Πόλης της Μυτιλήνης στην Ύστερη Φάση της Τουρκοκρατίας (1840-1912)», στο Η Πόλη στους Νεότερους 
Χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις, 19ος-20ος Αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού, σσ. 389-413. 
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στην προσπάθειά του να καταλάβει συµβολικότερους χώρους εντός των νεότερων 
επεκτάσεων του αστικού ιστού – όταν µάλιστα αυτό συνδεόταν µε αλλαγή 
κυριότητας του χώρου- και να κυριαρχήσει στην αστική τοπιογραφία ενός πολύ-
εθνοτικού αστικού κέντρου. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η ενίσχυση της συλλογικής 
εθνικής συνείδησης των µελών της πατριαρχικής κοινότητας µε τη δηµιουργία 
ενός σηµαντικού τόπου αναφοράς ως φορέα της συλλογικής εθνοτικής 
ιδεολογίας414. 

Ανακεφαλαιώνοντας, και στις δύο περιπτώσεις που αναλύθηκαν 
αναφέρθηκαν, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τόσο οι σχέσεις µεταξύ των 
αντιπαρατιθέµενων οµάδων εντός του αστικού και περιαστικού ιστού, όσο και οι 
πρακτικές επέµβασης για την αλλαγή της λειτουργίας, της οργάνωσης και της 
σηµειολογίας του χώρου στο πλαίσιο της τοπικής και ευρύτερης ιστορικής 
συγκυρίας των τελών του 19ου αρχών του 20ού αιώνα και των επικείµενων 
Βαλκανικών Πολέµων

                                                
414  Baker A. R. H. (1992). «Collective Consciousness and the Local Landscape: National Ideology and the 
Commune Council of Mesland (Loir-et-Cher) as landscape Architect During the 19th Century», in Baker A. R. 
H. and Biger G. (eds.) Ideology and Landscape in Historical Perspective: Essays on the Meanings of Some 
Places in the Past, Cambridge: Cambridge University Press, 18: 255-288, σσ. 266-267. 
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2) Η βουλγαρική επαρχία του Αιγαίου ή Μπελοµοριέ 
 

2.i) Το ιστορικό πλαίσιο (1913-1919) και οι πληθυσµιακές µετακινήσεις 
(αποδηµία-εποικισµός) 
 

Τον Οκτώβριο του 1912 ξεκινά ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεµος, µε την Ελλάδα, 
τη Βουλγαρία και τη Σερβία να έρχονται σε κατά µέτωπο σύγκρουση µε την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία. Έπειτα από λίγους µήνες εχθροπραξιών και πολεµικών 
αναµετρήσεων υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου (17/30-05-1913), η οποία 
δίνει τέλος στις συγκρούσεις και διανέµει τα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας. 
Οι εντάσεις όµως συνεχίζονται, αυτή τη φορά µεταξύ των τέως συµµάχων. Τον 
Ιούνιο του 1913 ξεσπά ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεµος µε την Ελλάδα και τη Σερβία να 
πολεµούν ενάντια στη Βουλγαρία. Σχεδόν ένα µήνα αργότερα, η Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου (28-07/10-08-1913) οδηγεί σε παύση των πολεµικών 
συγκρούσεων. Σύµφωνα µε τη συνθήκη και ανεξάρτητα από τις κατακτήσεις των 
αντίστοιχων στρατιωτικών τµηµάτων, οι περιοχές του Κίρτζαλη, της Ξάνθης, της 
Γκιουµουλτζίνας και του Ντεντέ-Αγάτς τέθηκαν υπό βουλγαρική διοίκηση. Ενώ η 
περιοχή δυτικά του Νέστου υπό ελληνική διοίκηση και η περιοχή ανατολικά του 
Έβρου, µε την Αδριανούπολη, παραµείναν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 
(βλέπε, Χάρτες 23). 
 Οι δυσαρεστηµένοι κάτοικοι των νέων βουλγαρικών κτήσεων αντιδρώντας 
στην παραπάνω εξέλιξη επαναστατούν. Κηρύσσουν την αυτονοµία τους (27-08-
1913) και δηµιουργούν τη Δηµοκρατία της Γκιουµουλτζίνας (Gümülcine 
Cumhuriyeti) ή αλλιώς το κρατίδιο των 52 Ηµερών, όπως είναι γνωστό, λόγω της 
βραχείας διάρκειάς του415. Το κίνηµα αυτό είχε δύο εβδοµάδες νωρίτερα (16 
Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 1913) εκδηλωθεί στην περιοχή των καζάδων του 
Κίρτζαλη και του Ορτά-Κιόι (σηµερινό βουλγαρικό κράτος)416.  
 Ευθύς αµέσως, το κρατίδιο αναγνωρίζεται από την ελληνική και την 
οθωµανική κυβέρνηση στην προσπάθεια δηµιουργίας εντάσεων στο βουλγαρικό 

                                                
415 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 28-08-1913, σ. 3. Στις πηγές συναντώνται επίσης οι 
ονοµασίες: Ανεξάρτητη Κυβέρνηση Δυτικής Θράκης (Garbi Trakya Hükûmet-i Müstakile), Τουρκική 
Δηµοκρατία της Δυτικής Θράκης (Batı Trakya Türk Cumhuriyeti) και Προσωρινή Κυβέρνηση της Δυτικής 
Θράκης (Garbi Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi). Ο Κονόρτας αναφέρει ότι το σχετικό κίνηµα διήρκεσε από 
τη 16η-19η Αυγούστου µέχρι και την 25η Οκτώβρη 1913. Κονόρτας Π., Γκιουµουλτζίνας Δηµοκρατία (1913),  
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0143 (23-10-2007, 08:45). 
416 Ibid. Στο σηµείο αυτό, αναφέρεται παρενθετικά ότι η ελληνική ιστοριογραφία κάνει αναφορά σε κοινή 
σύµπραξη χριστιανών και µουσουλµάνων και η τουρκική σε αποκλειστική πρωτοβουλία των µουσουλµάνων 
κατοίκων της περιοχής, ενδεικτικά αναφέρονται: Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας 
(1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: Καστανιώτης· Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των 
Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης· Βακαλόπουλος Κ. (1993), Θράκη, 
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης· Νικολακόπουλος Η. (1990-1991), "Πολιτικές Δυνάµεις και Εκλογική 
Συµπεριφορά της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη: 1923-1955", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 8· Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu· 
Lozan ve Batı Trakya: 1913de ilk Turk Cumuhuriyeti, (1967): Utukan Yayinevi· Kutay C. (1962), 1931 de 
Garbi Trakya`da ilk Türk Cumhuriyeti, Istanbul. 
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εσωτερικό417. Αργότερα Ελλάδα και Οθωµανική Αυτοκρατορία ανέστειλαν 
οποιαδήποτε βοήθεια τη νεοσύστατη δηµοκρατία, όταν αντιλήφθηκαν την 
πρόθεση των Μεγάλων Δυνάµεων να µην αναγνωρίσουν το κρατίδιο και να 
εφαρµόσουν τους όρους της Συνθήκης του Βουκουρεστίου418. 

Φωτογραφία 2i.15: Η σηµαία, οι σφραγίδες και τα γραµµατόσηµα της Δηµοκρατίας 
της Γκιουµουλτζίνας 

 
Πηγή: Batı Trakya Kronolojosi - Bağımsız Batı Trakya Hükümet 
http://www.batitrakyalilar.com/dev/kronoloji/bagimsiz.asp (20-10-2011, 19:50) 
 
 Με τη δηµιουργία του κρατιδίου, οι ένοπλες οµάδες του καταλαµβάνουν την 
Ξάνθη και την Γκιουµουλτζίνα, εγκαθιστώντας 1.200 και 1.400 άνδρες αντίστοιχα, 
υπό τις διαταγές του επιτελάρχη Σουλεϊµάν Ασκερί (Süleyman Askeri)419. Σε δέκα 
περίπου ηµέρες (10-09-1913), η Γκιουµουλτζίνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του 
κρατιδίου και το αποτελούν επαρχίες της Ξάνθης, του σηµερινού Αρντίνο ή Εγρί-
Ντερέ (Eğridere), του Νταρί-Ντερέ, του Κίρτζαλη και του Κοσού-Καβάκ 
(Koşukavak). Στις 02-10-1913 καταλαµβάνεται και το λιµάνι του Ντεντέ-Αγάτς, 
µε αποτέλεσµα το κρατίδιο να συµπεριλαµβάνει όλη σχεδόν την περιοχή του 
                                                
417 Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 311-456), σ. 357. 
418 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 585-586· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: 
Τυπογραφείον Εστία, σσ. 48-49. 
419 Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σ. 363. 
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σαντζακιού της Γκιουµουλτζίνας420.   
Ο Κονόρτας αναφέρει ότι για τη διακυβέρνηση του κρατιδίου 

εφαρµόστηκε το οθωµανικό σύστηµα διοίκησης της περιόδου 1878-1912, και 
στους καζάδες των Kοσί-Καβάκ, Ξάνθης, Νταρί-Nτερέ, Eγρί-Ντερέ και Oρτά-
Kιόι διορίστηκαν προσωρινοί κυβερνητικοί διοικητές (Muvakkat Hükümet 
Reisleri), ενώ στο Ντεντέ-Αγάτς έλληνας δήµαρχος. Επίσης, σύµφωνα µε άλλες 
πληροφορίες, η περιοχή διαιρέθηκε σε τρεις τοµείς, που ίσως αποτελούσαν τα 
παλιά σαντζάκια (Γκιουµουλτζίνας, Ντεντέ-Αγάτς, Σουφλίου), στα δύο τελευταία 
τοποθετήθηκαν έλληνες διοικητές421.  

Η διοίκηση επιθυµούσε την υπογραφή συνθήκης ειρήνης µε το βουλγαρικό 
κράτος, προκειµένου να αποτραπεί µελλοντική πολεµική σύγκρουση και να 
κερδίσει την αναγνώριση των Μεγάλων Δυνάµεων422. Επιπρόσθετα επιδίωξε την 
αποµάκρυνση του βουλγαρόφωνου πληθυσµού από την εδαφική της επικράτεια 
προς το βουλγαρικό κράτος και έλαβε µέτρα για την απαγόρευση επιστροφής των 
εκτοπισµένων -κατά τη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων- πληθυσµού στους 
τόπους καταγωγής τους423. Καταγράφεται ότι 15.000 άτοµα προσωρινά 
εγκατεστηµένα στο Ντεντέ-Αγάτς, µετακινήθηκαν προς τη βουλγαρική ενδοχώρα 
εγκαταλείποντας τις περιουσίες τους424. 

 Στην περίπτωση του πατριαρχικού πληθυσµού, η στάση της διοίκησης 
του κρατιδίου ήταν εντελώς διαφορετική. Περιφρούρησε τις ακίνητες περιουσίες 
των ιδιοκτητών που είχαν εγκαταλείψει την περιοχή κατά την έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέµων. Επιπλέον, µερίµνησε για την προστασία τους, όταν η 
ακίνητη περιουσία των βουλγαρόφωνων είχε αποσπαστεί από τους ιδιοκτήτες της 
ή είχε καταστραφεί, όπως Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγµα της σηµερινής 
Σταυρούπολης κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της Δηµοκρατίας της 
Γκιουµουλτζίνας. Στον οικισµό κατά πλειονότητα κατοικούσε εξαρχικός 
πληθυσµός και µικρό µέρος πατριαρχικού (80 περίπου οικογένειες). Με τη 
δηµιουργία του κρατιδίου ο εξαρχικός πληθυσµός αποµακρύνθηκε και στις 
εγκαταλελειµµένες οικίες τους εγκαταστάθηκαν 200 περίπου οικογένειες 

                                                
420 Κονόρτας Π., Γκιουµουλτζίνας Δηµοκρατία (1913), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0143  (23-10-2007, 08:45). 
421 Ibid. 
422 Επιστολή του Γεν. Εθν. Δ/της [διοικητής] Δυτικής Θράκης, 12-09-1913, Προς την Υψηλή Πύλη και τον 
Αρχηγό του [Οθωµανικού] Στρατού, όπως αυτό παρατίθεται στο Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç 
Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική 
Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 357-
358. 
423 Διαταγή των Εθνικών Δυνάµεων για την 21η Σεπτεµβρίου 1913, Ντεντέ-Αγάτς, όπως παρατίθεται Aydinli 
A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση Ανδρεάδη 
Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 360-361. 
424 Miletic L. (1918), The Ruin of the Thracian Bulgarians in 1913, Translated by: Sofia Press Team (1987), 
Sofia: Sofia Press, σσ. 45-46· Carnegie Endowment for International Peace (1914), Report of the International 
Commission to Inquire Into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Washington, σ. 135.  
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πατριαρχικών από την Ξάνθη, δηµιουργώντας τη λεγόµενη Νέα Ξάνθη. Ο νέος 
πληθυσµός έβαλε σε λειτουργία µικροκαταστήµατα και παντοπωλεία, τα οποία θα 
ενδυναµώνονταν από τη συγκέντρωση του εµπορίου πάνω από 20 
καπνοπαραγωγικών χωριών της παρανέστιας περιοχής, αλλά και µέρους της 
ελληνικής επικράτειας ακόµα και από αυτήν που αποτελούσε µέρος της ελληνικής 
επικράτειας425.  
   Λίγο αργότερα, η βουλγαρική και η οθωµανική κυβέρνηση συµφώνησαν 
στην υπογραφή της Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως (30-09/13-10-1913), 
πραγµατοποιώντας την οριστική διανοµή των θρακικών εδαφών και την έξοδο της 
Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Σταδιακά, άρχισαν η επέλαση του βουλγαρικού στρατού 
για την κατάληψη της περιοχής και η έξοδος της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, χωρίς 
ιδιαίτερη αντίσταση από τα µουσουλµανικά χωριά. 

Η Δηµοκρατία της Γκιουµουλτζίνας παρουσιάστηκε αδύναµη να 
αντισταθεί στη νέα πραγµατικότητα και διαλύθηκε. Γεγονός που βέβαια δε 
στάθηκε δυνατό να ανακόψει την επικείµενη µετακίνηση των πληθυσµών προς 
ασφαλέστερα εδάφη, παρά τη διακήρυξη γενικής αµνηστίας (16-10-1913)426. Οι 
πληθυσµιακές µετακινήσεις εξακολούθησαν να πολλαπλασιάζονται µε την 
αµοιβαία προαιρετική ανά χωριό ανταλλαγή πληθυσµών και ιδιοκτησιών, µεταξύ 
Βουλγαρίας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε µια ακτίνα 15 χιλιοµέτρων 
εκατέρωθεν των συνόρων, η οποία απλώς τελικά νοµιµοποίησε την υφιστάµενη 
κατάσταση427. 

Σύµφωνα µε την επίσηµη στατιστική της οθωµανικής κυβέρνησης, από την 
περιοχή µετακινήθηκαν συνολικά 48.570 άτοµα ή 9.714 οικογένειες 
µουσουλµάνων, βρίσκοντας καταφύγιο στην ανατολική πλευρά του Έβρου 
ποταµού428. Εξαίρεση αποτέλεσε η περιοχή του σηµερινού Διδυµοτείχου, που 
έµεινε στην οθωµανική κυριότητα ως τον Ιούλιο του 1915429. Νωρίτερα, λόγω των 
πολεµικών συγκρούσεων, είχαν εγκαταλειφθεί 108 εξαρχικά και βουλγαρόφωνα 
χωριά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που αντιστοιχούσαν σε 51.427 πρόσφυγες 

                                                
425  Ibid, 28-08-1913, σ. 4. Η πληροφορία παρουσιάζεται όπως παρατίθεται στο σχετικό άρθρο χωρίς να 
επιβεβαιώνεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή.  
426 Miletic L. (1918), The Ruin of the Thracian Bulgarians in 1913, Translated by: Sofia Press Team (1987), 
Sofia: Sofia Press, σ. 47. 
427 Σηµειώνεται πως ειδική βούλγαρο-οθωµανική επιτροπή µε έδρα την Αδριανούπολη θα µεριµνούσε για τη 
ρευστοποίηση των εκατέρωθων περιουσιών. Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda 
Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 165-166·  
Mourelos Y. G. (1985), “The 1914 Persecutions and the First Attempt at an Exchange of Minorities Between 
Greece and Turkey”, Balkan Studies, 26(2), σ. 391· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, 
Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σσ. 18-20· Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-
Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, σσ. 31-32.  
428 Πάλλης Α. Α. (1925), Στατιστική Μελέτη περί των Φυλετικών Μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης 
κατά την Περίοδο  1912-1924, Αθήναι: Τυπογραφείο Ι. Βάρτσου, σ. 17. 
429 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995). Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 152, σ. 161. 
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και 10.934 εγκαταλελειµµένες οικίες430. Η έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 
όµως δεν άφησε περιθώριο για την ανταλλαγή των περιουσιών τους, η οποία 
ωστόσο δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ431 (βλέπε Χάρτη 24). 
  

 
  
  Αξιοσηµείωτη ήταν η µετακίνηση µέρος του µουσουλµανικού πληθυσµού 
κινήθηκε, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, προς τις ασφαλέστερες περιοχές 
του ελληνικού κράτους. Η κίνηση αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των 
Βαλκανικών Πολέµων από τους κατοίκους των περιοχών του καζά της Ξάνθης. Ο 
πληθυσµός επανήλθε στις εστίες του µε την ανακήρυξη της Δηµοκρατίας της 
Γκιουµουλτζίνας432. Στην πραγµατικότητα, µόνο οι οικονοµικά ισχυροί 
µουσουλµάνοι κάτοικοι κατεστραµµένων χωριών και πόλεων από την περιοχή. Οι 
υπόλοιποι κάτοικοι της µεσαίας οικονοµικά τάξης που υπολόγιζαν αποκλειστικά 
στο επάγγελµα µην έχοντας γνώσεις και σχέσεις παρέµειναν στα πάτρια εδάφη433.  

                                                
430 Carnegie Endowment for International Peace (1914), Report of the International Commission to Inquire 
Into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Washington, σ. 154. 
431 Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & 
Co, σ. 55. 
432 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 28-08-1913, σ. 4. 
433 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour., σ. 38. Για τον Τριφόνωφ, ο 
µουσουλµανικός πληθυσµός αποδήµησε κατά βάσει µόνον από τις επαρχίες του Έβρου και όχι από τις 
αντίστοιχες επαρχίες της Ξάνθης και της Γκιουµουλτζίνας. Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administrativna 
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 Οι οθωµανικές αρχές εγκατέστησαν τον πληθυσµό στην περιοχή ανατολικά 
του Έβρου και σε εγκαταλελειµµένα βουλγαρόφωνα (εξαρχικά) χωριά µε έντονη 
πατριαρχική ελληνόφωνη παρουσία. Στόχος τους ήταν η αλλαγή της εθνοτικής 
ισορροπίας και η ενίσχυση της περιοχής των ευρωπαϊκών συνόρων της 
αυτοκρατορίας434. 

Την ίδια πορεία προς την ελληνική εδαφική επικράτεια ακολούθησε και ο 
ελληνόφωνος (πατριαρχικός) πληθυσµός της περιοχής. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, το ελληνικό κράτος οργάνωσε µία επιχείρηση µεταφοράς και 
διασποράς σε µία εκτεταµένη περιοχή της εδαφικής του επικράτειας ύστερα από 
την αρχική συγκέντρωση του πληθυσµού σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη435. Ένα 
µέρος αυτού µεταφέρθηκε στη Γαλλία, καλύπτοντας τις ανάγκες εργατικού 
δυναµικού της πολεµικής βιοµηχανίας µέχρι τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου436. Σε κάθε περίπτωση όµως, το ελληνικό, καθώς και το οθωµανικό 
κράτος αντιµετώπιζαν προσωρινά το ζήτηµα, επιδιώκοντας την παρουσία τους στη 
Θράκη λόγω προσδοκώµενης µελλοντικής διανοµής των εδαφών.  

Ένα σηµαντικό αριθµητικά κοµµάτι γηγενούς πληθυσµού προτίµησε την 
αποχώρηση από την παραµονή, υπό τον φόβο των βουλγαρικών αντιποίνων για 
όσα είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των βαλκανικών συγκρούσεων από µερίδα των 
ελληνικών και οθωµανικών στρατιωτικών δυνάµεων437. Η µετακίνηση δεν 
τερµατίστηκε µε τη λήξη των πολεµικών συγκρούσεων, αλλά σηµείωσε σταθερή 
πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της βουλγαρικής παρουσίας µέχρι και το τέλος του 
1917.  

Στην περίπτωση των ελληνόφωνων (πατριαρχικών) προσφύγων, το βάρος 
δέχτηκε η γειτονική περιοχή της –ελληνικής από το 1912- Μακεδονίας, και ειδικά 
η περιοχή κοντά στη συνοριακή γραµµή438. Έτσι από πηγή που είχε λάβει 
χρηµατοδότηση από το ελληνικό υπ. Εξωτερικών πληροφορούµαστε ότι στον 

                                                                                                                                  
uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, Sofia: Trakiyska Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”σ. 
201. 
434 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995). Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 210. 
435  Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 01-08-1913, σ. 2· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. 
Φάκελος Α. Commision Mixte d`Emigration Greco-Bulgare. Pallis A.A., “Exchange and Settlement of 
Population in the Balkans 1912-1920”, (translated by A. Lindsey) Constantinople, 23-04-1920. 
436 Manitakis N. (2000), "Travailleurs Immigrés Grecs en France, 1916-1931: Massification et Enracinement d' 
un Mouvement Migratoire", in Grivaud G. (ed.), La Diaspora Hellénique en France, Acts du Séminaire 
Organisé à l'Ecole Francaise d'Athènes (18 Oct.-1 Nov.1995), Athènes, Ecole Francaise d'Athènes: 83-88· 
Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 47. 
437 Κωστόπουλος, Τ. (2007), Πόλεµος και Εθνοκάθαρση: Η Ξεχασµένη Πλευρά µίας Δεκαετούς Εθνικής 
Εξόρµησης, 1912-1922, Αθήνα:  Βιβλιόραµα, σσ. 47-49· αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. 
(1995). Populations et Territoire en Thrace Grecque Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, 
Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 210. 
438 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Α. Commision Mixte d`Emigration Greco-Bulgare. Pallis 
A.A., “Exchange and Settlement of Population in the Balkans 1912-1920”, (translated by A. Lindsey), 
Constantinople, 23-04-1920. 
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πρώην καζά της Δράµας εγκαταστάθηκαν, κατά τα έτη 1913-1914, περίπου 2.000 
άτοµα από την Ξάνθη και στο σηµερινό Δοξάτο 2.281 από την Γκιουµουλτζίνα, 
ενώ στον πρώην καζά των Σερρών εγκαταστάθηκαν 70 περίπου οικογένειες από 
την περιοχή της Ξάνθης και της Γκιουµουλτζίνας439.  
 Για τη συγκεκριµένη περίοδο ο Πάλλης σηµειώνει την αναχώρηση 70.000 
προσφύγων προς τις περιοχές του ελληνικού κράτους και µια άλλη µεταγενέστερη 
πηγή την αποµάκρυνση µόνο 40.000 προς το ελληνικό κοµµάτι της γειτονικής 
Μακεδονίας440. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µικρότερο αριθµό καθώς σε 
επίσηµη απογραφή και µε δηλώσεις των ίδιων των προσφύγων, µέχρι τον 
Ιανουάριο του 1915 είχαν αποµακρυνθεί 7.595 οικογένειες ή 30.894 άτοµα. Μέχρι 
το 1916 από την Γκιουµουλτζίνα στην ελληνική Μακεδονία είχαν εγκατασταθεί 
406 οικογένειες ή 1.566 άτοµα και από την Ξάνθη, 517 οικογένειες ή 2.173 
άτοµα441. Να σηµειωθεί, ότι ο αριθµός των απόδηµων θρακιωτών προς το 
ελληνικό κράτος δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια εφόσον η ροή τους 
συνεχίστηκε και αργότερα από τον Ιανουάριο του 1915, όπου και τα διαθέσιµα 
επίσηµα στοιχεία. 

Οι προσφυγικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν βάσει µισθώµατος σε 
ιδιόκτητες και κοινοτικές ακίνητες µουσουλµανικές περιουσίες καθώς και σε 
οικήµατα γηγενών µουσουλµάνων που είχαν επιταχθεί ή καταληφθεί442. Η 
παραπάνω συµπεριφορά προς τους µουσουλµανικούς πληθυσµούς της 
Μακεδονίας προκάλεσε την έξοδό τους προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία και 
την αναπόφευκτη αντίδραση της οθωµανικής κυβέρνησης. Συνακόλουθα η 
είσοδος των µουσουλµάνων προσφύγων στα οθωµανικά εδάφη (στα ανατολικά 
του Έβρου και στην Ανατολία) προκάλεσε µια αντίστοιχη αντιµετώπιση προς τους 
γηγενείς πατριαρχικούς πληθυσµούς. Οι τελευταίοι εκτοπίστηκαν από τις περιοχές 
της Ανατολίας και των Παραλίων προς τα νεο-προσαρτηµένα νησιά του Αιγαίου 
και τα µεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας (περίπου 150.000-200.000 
άτοµα)443.  

                                                
439 Reiss R. A. (1915), Sur la Situation den Macedoniens et des Musulmanes dans les Nouvelles Provinces 
Grecque s, Paris: Plon, σσ. 3-4, σσ. 101-102.  
440 Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, σ. 30· Πάλλης Α. 
Α. (1925), Στατιστική Μελέτη περί των Φυλετικών Μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την Περίοδο 
1912-1924, Αθήναι: Τυπογραφείο Ι. Βάρτσου, σ. 17.  
441 Η απογραφή έγινε από 07-11-1914 µέχρι 09-01-1915 και µε δηλώσεις των ίδιων των προσφύγων 
αναφορικά µε τον τόπο καταγωγής τους, δηλαδή περιοχή της Θράκης δυτικά του Έβρου που ανήκε στο 
βουλγαρικό κράτος. Υπουργείον Οικονοµικών/Διεύθυνσις Κτηµάτων Κράτους (1916), Έκθεσις Περί των εν 
Μακεδονία Προσφύγων, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 8, σσ. 15-16, σ. 42. 
442 Mazower M. (2004), Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, London: Harper-
Collins Perennial, σσ. 336-339· Πελαγίδης Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σσ. 115-117, επίσης αρκετά αναλυτικά στο Ι.Α.Υ.Ε. 1919/Α/5/10. 
Μουσουλµάνοι (Κτήµατα Μουσουλµάνων-Ψηφίσµατα Μουσουλµάνων). Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση 
Δηµοσίων Κτηµάτων, αρ. Πρωτ. 55100, 28-06-1919. Προς: Υπ. Εξωτερικών, Α΄ Πολιτικό. 
443 Aktar A. (2003), «Homogenising the Nation, Turkifying the Economy: The Turkish Experience of 
Population Exchange Reconsidered», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 
Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 79-95, σ. 83. 
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 Στο κλίµα, στις 7/20-05-1914 ο οθωµανός υπουργός στην Αθήνα, Γκαλίπ 
Κεµαλί Σοϊλεµεζόγλου Μπέης (Galip Kemali Söylemezoğlu Bey), πρότεινε στον 
Βενιζέλο την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ του πατριαρχικού 
πληθυσµού του Βιλαετιού, του Αϊδινίου και των µουσουλµάνων της Μακεδονίας 
και της Ηπείρου. Ο Βενιζέλος συµφώνησε, εφόσον η ανταλλαγή είχε εθελοντικό 
χαρακτήρα, και θα περιελάµβανε την περιοχή ανατολικά του Έβρου, υπό την 
επίβλεψη µίας µικτής ελληνο-οθωµανικής επιτροπής444. Η πρόταση δεν 
υλοποιήθηκε εξαιτίας της έναρξης του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
 Η σταδιακή αποµάκρυνση µέρους του γηγενούς πληθυσµού της 
βουλγαρικής πλέον αιγιακής Θράκης, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
αναπληρώθηκε µε πληθυσµούς που είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση από τη 
βουλγαρική ενδοχώρα (εποίκους), την προσφάτα προσαρτηµένη ελληνική και 
σερβική Μακεδονία, την ελληνική Ήπειρο, τη Μ. Ασία, τη Δοβρουτζά και τις 
περιοχές ανατολικά του ποταµού Έβρου (πρόσφυγες)445. Η εγκατάσταση του 
προσφυγικού πληθυσµού και των εποίκων από τις περιοχές της Παλιάς 
Βουλγαρίας συντονίστηκε µέσα από το σχηµατισµό µιας νέας επιτροπής, κεντρικά 
ελεγχόµενης. Αυτή έδρευε στη Σόφια και απαρτιζόταν από µέλη όλων των 
εµπλεκόµενων κυβερνητικών φορέων. Η υλοποίηση του έργου της  έγινε από τις 
υποεπιτροπές που λειτούργησαν στους 16 σηµαντικότερους οικισµούς των 
αιγιακών βουλγαρικών κτήσεων και υπό την εποπτεία της κεντρικής υποεπιτροπής 
της νέας επαρχίας446. Η δράση τους έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση και 
αποκατάσταση των εκτοπισµένων, ώστε να επιτευχθεί η άµεση εδραίωσή τους και 
η επαρχία να ενσωµατωθεί το συντοµότερο δυνατόν στην εθνική επικράτεια447.
 Συνολικά, σε όλη την ύπαιθρο της Θράκης δυτικά του Έβρου, από τις αρχές 
του 1913 µέχρι και το τέλος του 1914 είχαν εγκατασταθεί περίπου 10.000 
οικογένειες εξαρχικών προσφύγων (προσεγγιστικά 25.000 άτοµα), όπως φαίνεται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Οι εγκαταστάσεις έγιναν σε οικισµούς όπου 
προϋπήρχε γηγενής βουλγαρόφωνος πληθυσµός (όπως Ντεντέ-Αγάτς, Ντενιζλέρ 
και Ιµαρέτ Τσιφλίκ) καθώς και µουσουλµανικός πληθυσµός (όπως Ντικελλή-Τάς, 
Ιρτζάν, Σαπτσή, Μ[π]εκήρ-Κιόι και Γενιτζέ), αλλοιώνοντας σηµαντικά τις 
εθνοτικές ισορροπίες στην περιοχή υπέρ των βουλγαρικών προθέσεων (βλέπε 
Χάρτη 25).  
 
 
                                                
444 Mourelos Y. G. (1985), "The 1914 Persecutions and the First Attempt at an Exchange of Minorities 
Between Greece and Turkey", Balkan Studies, 26(2), σσ. 393-394. 
445 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: 
Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 164-170. 
446 Προϊστάµενος αυτής ήταν ο Μ. Ρόσενταλ. Βλέπε υποσηµείωση 526, infra.    
447 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: 
Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 190-194. 
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Πίνακας 2i.4. Ενδεικτικές εγκαταστάσεις προσφυγικού πληθυσµού (1913-1914) 
Π
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 Γ
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τζ
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νο
ιξ
η 

19
14

 - 
20
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υν
ίο
υ 

19
14

) 

Ονοµασία οικισµού ή περιοχή καταγωγής Ονοµασία οικισµού εγκατάστασης 

Εγκατεστηµένοι προσφυγικοί 
πληθυσµοί 

Αριθµός 
οικογενειών 

Αριθµός 
ατόµων 

Σατσχανλή (;) Κοζλουκεµπίρ (Αρριανά) 6 37 

Σουγιούτ (Μ. Ασία) Ιµαρέτ Τσιφλίκ (Ίµερος) 125 586 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) Μουσά Κιόι (Μουσάκι ή Κόµαρος) 30 130 

α) Τασχκισέ, β) Αλατζαχίλ, 

γ) Τιοµπελέν (Μ. Ασία) 
Κους-Τεπέ (Αετόλοφος) 230 968 

Μοραντί (;) Τσοχατζηλάρ Τσιφλίκ (Υφαντές) 4 15 

α) Άγνωστο χωριό, β) Ζαρέβα (Μακεδονία) Γιασή-Κιόι (Ίασµος) 58 288 

Λιζγκάρ  (ανατολικά π. Έβρου) Σαξάλ (;) 35 112 

(χωρίς στοιχεία) Μουσελήµ Κιόι (Μεγάλο ή Μικρό 
Πίστο) 13 46 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) Τσέριµπας (Πρωτάτο) 61 238 

Σατσχανλή (;) (χωρίς στοιχεία) 30 146 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) Ιρτζάν (Αρίσβη) 56 235 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) Μαναστήρ (Μοναστήρι) 54 265 

Διάφορα µέρη Εβρέν-Κιόι (Έβρενος) 21 95 

Ντερέ Καλετζή (δυτικά π. Έβρου) Καλατζή-Ντερέ (Κασσιτερά) 147 727 

Ντερέ Καλετζή (δυτικά π. Έβρου) Σαπτσή (Σάπες) 78 371 

Διάφορα µέρη Κοζλάρ (Πηγάδια) 67 262 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) (χωρίς στοιχεία) 68 208 

Μαναστήρ (δυτικά π. Έβρου) Κιουτσούκ-Κιόι (Κόσµιο) 8 47 

(χωρίς στοιχεία) Επαρχία Γκιουµουλτζίνας 2.248 

(χωρίς 
στοιχεία) *(χωρίς στοιχεία) 

Λεφετζηλέρ (Λοφάριο) 44 

Ιρτζάν (Αρίσβη) 53 

Χατζή Μουστά(φα)-Κιόι (Άµφια) 62 

Καϊµπάκ-Κιόι (;) 74 

Ασά-Κιόι (Αρσάκειο) 30 

Μ(π)εκήρ-Κιόι (Βέλκιο) 10 

Κιζλάρ (Κίζερι) 32 

Σοφουλάρ (Ασκητές) 60 

Καρακούτζαλη (Μαυροµµάτι) 105 

Ντενιζλέρ (Πελαγία) 42 

Καργαλή ή Καργαλή Σαρίτζα 
(Καλαµόκαστρο) 68 

Σύνολα 3.919 4.776 
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(χωρίς στοιχεία) 

Ξάνθη 

(χωρίς 
στοιχεία) 2.000 

Καστοριά 303 776 

Γκόρνο Μπρόντι (περιοχή Σερρών) 132 628 

Δράµα 59 276 
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Κιλκίς 45 22448 

Κολοπάτ (περιοχή Χαλάστρας)  29 166 

Σέρρες 27 114 

Θεσσαλονίκη 19 92 

Μπίτολα (Μοναστήρι)  14 46 

Περιοχή Καβάλας 8 29 

Ουσκούµπ (Σκόπια) 4 17 

Σκρίζεβο (Ζίχνα Αν. Μακεδονίας)  3 10 

Γενή-Κιόι (Σταυρούπολη)  166 865 

Γκάµπροβο (Καλλιθέα Ξάνθης)  101 505 

Σύνολα 910 5.546 

Περιοχή 
Ξάνθης 

α) 96 οικογένειες από το Γκάµπροβο (Καλλιθέα 
Ξάνθης), β) 94 οικογένειες από το Γκόρνο 
Μπρόντι (περιοχή Σερρών) 

Κουγιούτ-Κιόι (Κιµµέρια) 190 
(χωρίς 
στοιχεία) Σκρίζεβο (Ζίχνα Αν. Μακεδονίας)  Μπουλούστρα (Άβδηρα) 110 

α). Μ. Ασία, β). Ανατολικά του π. Έβρου Γενιτζέ -Καρασού (Γενισέα) 80-90 

Σύνολα 380-390 - 

Φερεντζίκ (χωρίς στοιχεία) Φερεντζίκ (Φέρες) 453 (χωρίς 
στοιχεία) 

Ντεντέ-
Αγάτς 

(Νοέµβριος 
1914) 

(χωρίς στοιχεία) Ντεντέ-Αγάτς (Αλεξανδρούπολη) 1.900 7.173 

Σύνολα 2.353 7.173 
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*(χωρίς στοιχεία)  Ντοραλή-Κιόι (Δωρικό) 23 (χωρίς 
στοιχεία) 

*(χωρίς στοιχεία) Ντικελλή-Τάς (Δίκελλα) 37 (χωρίς 
στοιχεία) 

Σύνολα 60 - 
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α) 180 οικογένειες από το Τσανάκ της 
Τσατάλτζας, β) 2 οικογένειες από το Ταρφά της 
Τσατάλτζας, γ) 110 οικογένειες από το 
Χαραλαγιούν (;) των Μαλγάρων, δ) 80 
οικογένειες από το Καντί-Κιόι (Δίκαια) του 
Διδυµοτείχου 

Μπιτικλή (Τυχερό) 372 1.700 

Χατζή-Αλή Κιόι (Κόρυµβος)  Σεϊµενλή (Φυλακτό) 52 220 

α) 70 οικογένειες από το Ντόκουζούγ, β) 65 
οικογένειες από το Λόζεγρκαντ (Σαράντα- 
Εκκλησιές) που βρίσκονταν στον Πισµάν-Κιόι 
(Πεσσάνη) 

Κουγιούν-Γερή (Προβατώνας) 135 535 

α) 200 οικογένειες από το Τέσλα  της Κεσσάνης, 
β) 25 οικογένειες  από τις καλύβες (;) της 
περιοχής του Μπουνάρ-Χισάρ  

Καβατζήκ (Λευκίµη) 255 1.020 

Πισµάν-Κιόι (Πεσσάνη) Τσουκούρ Ντιράν (δεν υπάρχει πλέον, 
δυτικά του Τυχερού) 78 335 

α) 62 οικογένειες από τη Θεσσαλονίκη, β) 28 
οικογένειες από το Κόρου-Γκιολού του 
Μπουνάρ-Χισάρ  

Πασµακτζή (Τριφύλλιο) 90 415 

Πισµάν-Κιόι (Πεσσάνη) Οσµάντζα (Μάνθια) ή Οσµαντζίκ (Ιτέα) 44 186 

α) 80 από το Σαρά-Καγιά του Λουλέ-
Μπουργκάς, β)12 οικογένειες ακτηµόνων από 

Σαρχανλή (Αρδάνιο) 92 410 

                                                
448 Πιθανότατα πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Στην πρωτότυπη έκδοση αναφέρει την εγκατάσταση 22 
ατόµων και 45 οικογενειών από το Κιλκίς στην Ξάνθη.  
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Ντογάν-Χισάρ  (Αισήµη) 

α) 63 οικογένειες από το Λιζγκάρ των 
Μαλγάρων, β) 15 οικογένειες από το Αλατζά-
Μπαϊρ της Μ. Ασίας 

Μπαλί-Κιόι (Μέλια)  78 336 

Καντί-Κιόι των Μαλγάρων Γκεµετζή Κιόι (Γεµιστή) 32 185 

Χαραλαγιούν (;) των Μαλγάρων Γελκετζή (Λύρα) 184 760 

Καρακλήσε (Μαυροκλήσι)  Τσουµλεκτζή (Λαϊνά) 145 615 

Μπασκλήσε (Πρωτοκλήσι) Ουκούφ (Λυκοφή) 36 350 

Χαραλαγιούν (;) των Μαλγάρων Καρά-Μπουνάρ (Κουρνοφωλέα) 66 274 

α) 90 οικογένειες από τη Θεσσαλονίκη, β) 40 
από την Μ. Ασία Τζάµ-Κιόι (Δαδιά) 130 556 

*(χωρίς στοιχεία) Τσικούρ Ουρέν (;) 25 (χωρίς 
στοιχεία) 

Σύνολα 1.814 7.897 
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Γενιτζέ των Σαράντα-Εκκλησιών 

Σουφλί 

130 

(χωρίς 
στοιχεία) 

Τσόνγκαρα (;) του Μπουνάρ-Χισάρ 54 

Αδριανούπολη 42 

Λόζενγκραντ (Σαράντα Εκκλησιές) 35 

Διδυµότειχο 24 

Ντεµίρ-Κιόι της Τσατάλτζας 12 

Μ. Ασία 9 

Καραµασλή του Μπαµπά-Εσκί (;) 8 

Διάφοροι οικισµοί της Μακεδονίας  147 

Σύνολα 461 - 

Γενικό Σύνολο 9.897 25.392 

Πηγή: Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administrativna uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, 
Sofia: Trakiyska Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”, σσ. 195-204· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ 
Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 94-95 
Παρατηρήσεις: α) εγκατάσταση -άγνωστου µεγέθους- καταγράφηκε και στο τσιφλίκι Ντεµίρ Μπέη ή Μπεϊλή 
Τσιφλίκ (Βέννα) στην περιοχή της Γκιουµουλτζίνας, β) το σύµβολο * δηλώνει ως πηγή των στοιχείων το έργο 
του Γέραγα (1925), γ) το σύµβολο (;) είναι δηλωτικό του άγνωστου σύγχρονου ονόµατος του οικισµού καθώς 
και της περιοχής προέλευσης του προσφυγικού πληθυσµού, δ) τα Σύνολα και το Γενικό Σύνολο είναι 
προσεγγιστικά 
 
 Στον πίνακα παρουσιάζονται περισσότερο ενδείξεις και λιγότερο ακριβή 
αριθµητικά δεδοµένα για τον πληθυσµό των εποίκων, δεδοµένου ότι κάποιες 
εγκαταστάσεις προσφύγων και εποίκων, αν και λίγες, σηµειώθηκαν και µετά το 
τέλος του 1914. Πάντως, όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα στοιχεία, ο συνολικός 
αριθµός τους πιθανότατα κυµάνθηκε µεταξύ 32.000 και 37.000 ατόµων (τα µεγέθη 
δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πήγες). Αυτά εγκαταστάθηκαν και 
αποκαταστάθηκαν παραγωγικά στις πόλεις και στην ύπαιθρο της αιγιακής 
βουλγαρικής επαρχίας449. Αξιοσηµείωτη είναι και η ενίσχυση της αρµενικής και 
της εβραϊκής κοινότητας του Ντεντέ-Αγάτς µε οµόθρησκούς από τη Θεσσαλονίκη, 
την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη λόγω της έντονης εµπορικής 

                                                
449 Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σ. 108, σ. 111· Βλάχος Ν. (1945), Η Εθνολογική Σύνθεσις των Ανηκόντων εις την Ελλάδα 
Τµηµάτων της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης, Αθήναι: Αετός, σ. 29.  



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 2  

 158  

δραστηριότητας που εµφάνιζε το οµώνυµο λιµάνι και των γενικότερων ευκαιριών 
που παρουσιάζονταν450.  
 Ο Schultze υποστηρίζει ότι οι πληθυσµοί, όπως αυτοί εγκαταστάθηκαν από 
τις βουλγαρικές αρχές, εποίκισαν αρχικά την περιοχή από το όρος Κουσλάρ 
(Kuşlar, σηµερινή δυτική Ροδόπη) µέχρι τις εκβολές του Νέστου –µια λωρίδα γης 
σχεδόν παράλληλη µε τη ροή του ποταµού- και τη νοτιοανατολική αιγιακή 
ακτογραµµή των περιοχών δυτικά του Έβρου. Την τελευταία εγκατάσταση 
επιβεβαιώνει και ο Altinoff451. 
 Με αυτά επιβεβαιώνεται η οργανωµένη εγκατάσταση και αποκατάσταση 
των προσφύγων και των εποίκων. Ειδικότερα, η πρώτη εγκατάσταση έλαβε χώρα 
στην  ελληνοβουλγαρική µεθόριο, ώστε να ενισχυθεί πληθυσµιακά η ευαίσθητη 
περιοχή των συνόρων. Οι εγκαταστάσεις κατά µήκος του ποταµού 
καταστρατήγησαν την οθωµανό-βουλγαρική συµφωνία για αµοιβαία και 
προαιρετική ανταλλαγή µεταξύ των δύο µερών (βλέπε, supra). Βέβαια, µια ζώνη 
δεύτερης εγκατάστασης δηµιουργήθηκε γύρω από το Ντεντέ-Αγάτς 
ενδυναµώνοντας το µεγαλύτερο διαµετακοµιστικό κέντρο της νέας επαρχίας. 
Τέλος, οι εγκαταστάσεις στο εσωτερικό των πεδινών της εκτάσεων στήριξαν 
πληθυσµιακά τους οικισµούς της υπαίθρου και ανέλαβαν τις των 
εγκαταλελειµµένων καλλιεργειών . 
 Το εποικιστικό πρόγραµµα αναπτύχθηκε περίπου έως το φθινόπωρο του 
1915, µε την εγκατάσταση του µεγαλύτερου αριθµού εποίκων και προσφύγων. 
Από τα τέλη του 1916 και ύστερα σχεδόν διακόπηκε εξαιτίας της εισόδου της 
χώρας στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Την περίοδο εκείνη σηµειώθηκε στενότητα 
σιτηρών και δηµητριακών. Οι µεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφηκαν στις νεο-
προσαρτηµένες επαρχίες, όπου και ήταν συγκεντρωµένες ισχυρές στρατιωτικές 
µονάδες, ανακόπτοντας το ρυθµό του εποικισµού452. 
 Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (Νοέµβριος 1918), βρήκε τη 
Βουλγαρία ηττηµένη και στα πρόθυρα οικονοµικής κρίσης. Οι προσφυγικοί 
πληθυσµοί που είχαν συγκεντρωθεί στην εδαφική της επικράτεια, ζητούσαν την 
επιστροφή στις αρχικές εστίες, που θα ερχόταν µε µία αποτελεσµατική εξωτερική 
πολιτική, την οποία η βουλγαρική κυβέρνηση µάλλον δεν ήταν σε θέση να 

                                                
450 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: 
Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σ. 264. 
451 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland: Eine Landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit 
Besonderer ber Berücksichtigung der Geomorphologie, Kolonistensiedlung und Wirtschaftsgeographie, 
Gotha: J. Perthes, σ. 238· Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 103· 
Anonymous (1914), "Map of the Balkan States in Accordance with Recent Treaties", The Geographical 
Journal, 43(5), χάρτης Βαλκανικών Κρατών, κλίµακα 1:1.750.000.  
452 Crampton R. J. (2005), A Concise History of Bulgaria, Cambridge & New York: Cambridge University 
Press, σ. 213. 
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εφαρµόσει 453. Την ίδια στιγµή πιέσεις εκδηλώθηκαν από παραµένοντες και 
απόδηµους στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα, µέσω οργανωµένων 
δράσεων, όπως το Απελευθερωτικό Κοµιτάτο των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και 
µαζικών διαµαρτυριών, όπως τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη454. 
Σύντοµα και κάτω από έντονο διπλωµατικό παρασκήνιο η κατάσταση στην 
περιοχή πρόκειται να δεχθεί έντονες πιέσεις αλλαγής της κατάστασης που είχε 
προκύψει κατά την εξαετία 1913-1919. 
 
2.ii) Οργανωτική και λειτουργική ενσωµάτωση 
 

Την πρώτη διοικητικά περίοδο της βουλγαρικής παρουσίας ανέλαβε η 
Στρατιωτική Διοίκησης Θράκης µέχρι τον Ιούλιο του 1913. Ταυτόχρονα 
επιβλήθηκε στρατιωτικός νόµος, ο οποίος διατηρήθηκε και µετά την παράδοση 
της διοίκησης στην πολιτική εξουσία, έως τον Ιανουάριο του 1914. Η 
συνδυασµένη εφαρµογή τους σκόπευε στη µεθοδική εισαγωγή επεµβάσεων στον 
τοµέα της δηµόσιας διοίκησης, της τοπικής οικονοµίας, της κοινωνικής και 
κοινοτικής οργάνωση καθώς και στη θρησκευτική ζωή στοχεύοντας στην 
ενσωµάτωση των νέων εδαφών στη βουλγαρική επικράτεια455.  

Έτσι δηµιουργήθηκε η Επαρχία του Αιγαίου ή Μπελοµοριέ (Belomorska 
Trakija), η οποία µαζί µε το κοµµάτι της Μακεδονίας, προσαρτηµένο από τη 
Βουλγαρία, διαιρέθηκε διοικητικά σε 8 περιφέρειες και 16 τµήµατα456. Στην 
περιοχή –που σε µεγάλο βαθµό αντιστοιχεί µε την περιοχή µελέτης- 
δηµιουργήθηκαν ο Νοµός Γκιουµουλτζίνας (Gjumjuldjinski Okrag) και ο Νοµός 
Αδριανουπόλεως (Odrinski Okrag), µε δέκα και πέντε επαρχιακά διαµερίσµατα 
αντίστοιχα (βλέπε, Πίνακα 4).  
 Αναλυτικότερα, ο νοµός Γκιουµουλτζίνας (Gjumjuldjinski Okrag) -µε 
πρωτεύουσα την Γκιουµουλτζίνα περιελάµβανε την αστική (Gjumjuldjinska 
gradska okolija) και την αγροτική (Gjumjuldjinska selska okolija) επαρχία 
Γκιουµουλτζίνας457. Αυτός ταυτιζόταν µε το µεγαλύτερο τµήµα του σαντζακιού 
της Γκιουµουλτζίνας (1878-1912) και µε τµήµατα των σαντζακιών της 
Aδριανουπόλεως και του Ντεντέ-Αγάτς, εκτός από τους καζάδες του Kίρτζαλη και 
                                                
453 Pundeff M. V. (1994), «Bulgarian Nationalism», in Sugar P. F. & Lederer I. J. (eds.), Nationalism in 
Eastern Europe, Seattle & London, University of Washington Press: 93-165, σ. 143. 
454Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 380-381· Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 04-02-1919, σ. 2 και 
ηµεροµηνία έκδοσης, 10-02-1919, σ. 1.  
455 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: 
Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 9-55, σ. 93.  
456 Crampton R. J. (1983), Bulgaria: 1878-1918, A History, Boulder & New York: Columbia University Press, 
σ. 416. 
457 Ιδρύθηκε µε την υπ’ αρ. 924/24-09-1913 διαταγή του υπ. Εσωτερικών & Δηµόσιας Υγείας. Trifonov S. K. 
(1992), Trakiya: Administrativna uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, Sofia: Trakiyska 
Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”, σ. 71. 
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τµήµα του καζά Mουσταφά Πασά καθώς και του καζά του Pούπτσο. Ο δεύτερος 
(Odrinski Okrag) ιδρύθηκε το 1915 -µε πρωτεύουσα την Αδριανούπολη- 
περιλάµβανε τα εδάφη του καζά του Διδυµοτείχου (1878-1912), τµήµατα των 
καζάδων της Aδριανουπόλεως, του Mουσταφά Πασά και του Oρτά-Κιόι και 
αποτελούνταν από την αντίστοιχη αστική (Odrinska gradska Okolija) και αγροτική 
(Odrinska selska Okolija) επαρχία. Επίσης από το 1913 µέρος απότελούσαν τα 
βουλγαρικά εδάφη της επαρχίας Oρτά-Κιόι που αποσπάσθηκαν από το νοµό  
Γκιουµουλτζίνας και της επαρχίας Σβίλενγκραντ που αποσπάσθηκαν από το νοµό 
Στάρα Zαγκόρα458. 

Εναρµονισµένη µε τα εθνικά διοικητικά πρότυπα και τη συγκυρία της 
περιόδου παρουσιαζόταν η διοικητική λειτουργία της επαρχίας του Αιγαίου, την 
οποία ανέλαβε ο Γενικός Διοικητής της Μπελοµοριέ, Ν. Σβίναρωφ. Βασισµένη στα 
παραπάνω δεδοµένα και στην αρχική αδυναµία διεξαγωγής εκλογών, η 
αυτοδιοίκηση των οικισµών (αγροτικών και αστικών) ανατέθηκε σε διορισµένες 
τριµελείς επιτροπές µε επικεφαλής για καθεµία Η επαρχιακή αυτοδιοίκηση 
ανατέθηκε σε αντίστοιχους διορισµένους επάρχους. Τα µέλη των επιτροπών -και 
ειδικότερα στις αστικές περιοχές- προέρχονταν κυρίως  από τις κοινότητες των 
γηγενών βουλγαρόφωνων και µουσουλµάνων459.  

Στους σηµαντικούς οικισµούς συγκεντρώθηκαν στρατιωτικές και 
αστυνοµικές δυνάµεις και στην Γκιουµουλτζίνα συγκεντρώθηκαν οι διοικήσεις 
των στρατιωτικών και αστυνοµικών υπηρεσιών460. Ταυτόχρονα και σύµφωνα µε 
το εθνικό δικαστικό σύστηµα ιδρύθηκαν τρία πρωτοδικεία (Γκιουµουλτζίνα, 
Ξάνθη, Κάρα-Αγάτς) και πέντε ειρηνοδικεία µε χρέη πταισµατοδικείων 
(Γκιουµουλτζίνα, Ξάνθη, Ντεντέ-Αγάτς, Σουφλί, Κάρα-Αγάτς) στα οποία 
εκδικάζονταν αστικές και ποινικές υποθέσεις461. Η λειτουργία τους, διακόπηκε 
σύντοµα όταν µετά την είσοδο της χώρας στην παγκόσµια πολεµική σύγκρουση 
κηρύχθηκε ξανά στρατιωτικός νόµος (Οκτώβριος 1915) και τα αστικά δικαστήρια 
αντικαταστάθηκαν πάλι από στρατοδικεία462. 
 Υπογραµµίζεται ότι οι διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες της επαρχίας 
στελεχώθηκαν από µεταθέσεις κατώτερων υπαλλήλων και από αξιωµατούχους  
                                                
458 Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, Συντάκτης: Κονόρτας Π., Λήµµατα: Αδριανουπόλεως Νοµός (1915-
1919) (νεοελληνική εποχή), Odrin (Okrag) (1915-1919), Odrinski Okrag (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0092 (21-11-2007, 08:30), Γκιουµουλτζίνας 
Νοµός (1913-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Gjumjuldjina (Okrag) (1913-1919), Gjumjuldjinski Okrag (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0080 (21-11-2007, 08:30). 
459 Οι µουσουλµάνοι αποµακρύνθηκαν από τις τριµελείς επιτροπές µε την είσοδο της χώρας στον πόλεµο. 
Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: 
Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 83-84, σσ. 109-110. 
460  Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστία, σσ. 52-53. 
461 Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Πεπραγµένα, Μάιος 1920-Δεκέµβριος 1921. 
Δικαιοσύνη Ι, Αδριανούπολις: Τύποις Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σσ. 18-19. 
462 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σσ. 277-278. 
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του εσωτερικού της Βουλγαρίας, ενώ ελάχιστοι υπάλληλοι της οθωµανικής 
διοίκησης διατήρησαν τη θέση τους. Η µετακίνηση τους στην Μπελοµοριέ 
συνάντησε αρκετές δυσκολίες εξαιτίας περιορισµένου ενδιαφέροντος από την 
πλευρά τους, αλλά και των  και του γενικότερου κλίµατος επικρατούσε463. 
 Ακόλουθα στον διοικητικό τοµεά εισήχθηκαν και οι οικονοµικές δοµές της 
βουλγαρικής οικονοµίας. Η οικονοµία της περιοχής προσάρµοσε τις συναλλαγές 
της στο εθνικό σύστηµα λειτουργίας µε την άµεση απαγόρευση της οθωµανικής 
λίρας και την κυκλοφορία του βουλγαρικού λέβα καθώς και την εφαρµογή των 
φορολογικών, των δασµολογικών και των τελωνειακών διατάξεων464. Η εισαγωγή 
του χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος και του νοµίσµατος σηµατοδότησε τον νέο 
προσανατολισµό της τοπικής οικονοµίας και παραγωγής προς τη βουλγαρική 
οικονοµία και τις ανάγκες της κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
 Ειδικότερα από τα τέλη του 1913 δραστηριοποιήθηκε η Εθνική Τράπεζα, 
τελώντας χρέη κρατικής τράπεζας µε πέντε ανεξάρτητα υποκαταστήµατα, που 
συνδέονταν απευθείας µε την κεντρική διοίκηση στη Σόφια. Επίσης ιδρύθηκαν 
υποκαταστήµατα της Αγροτικής Τράπεζας για τις ανάγκες της αγροτικής 
οικονοµίας και της Τράπεζα Μακεδονίας, η οποία ως εµπορική τράπεζα 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της καπνικής οικονοµίας465. Την ίδια περίοδο στην 
Γκιουµουλτζίνα ιδρύθηκε µια λέσχη των βούλγαρων επιχειρηµατιών, το Café de 
Commerce466. 

Σηµειώνεται η διατήρηση ορισµένων οθωµανικών δοµών όπως ο τρόπος 
εκµετάλλευσης των δηµοσίων αγαθών, για παράδειγµα τα δάση. Η εταιρεία που 
είχε αναλάβει την εµπορική εκµετάλλευση των δασών της Ροδόπης διατήρησε τα 
δικαιώµατά της  διευρύνοντας τη βάσης της (1915) µε τη συµµετοχή τριών νέων 
συνεταίρων από τη βουλγαρική ενδοχώρα (Π. Σαλαµπάσεφ, Μ. Σεµερτζήεφ και 
Αποστόλωφ). Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε τη λειτουργία της ως το Σεπτέµβριο 
του 1918467. 

Διαφορετικό, ωστόσο, ήταν το καθεστώς εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων 
αλιείας στις εκβολές του Έβρου, στην παράλια ζώνη από το δέλτα του ποταµού 
                                                
463 Το σηµαντικότερο επιχείρηµα τους ήταν το αρκετά υψηλό κόστος διαβίωσης και η συνακόλουθη αδυναµία 
επί τόπου µεταφοράς των οικογενειών τους. Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda 
Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 101-102. 
464 Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Οικονοµική Νοµοθεσία εν Θράκη. 
Τελωνειακαί Διατάξεις ΙΙ, Αδριανούπολις: Εκ του Τυπογραφείου της Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σσ. 111-
112. 
465 Η Εθνική Τράπεζα διέθετε υποκαταστήµατα στην Γκιουµουλτζίνα, στην Ξάνθη, στο Ντεντέ-Αγάτς, στο 
Σοφουλού και στο Ορτά-Κιόι, διατηρούσε τα λογιστικά όλων των οικονοµικών διευθύνσεων της κρατικής 
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλα συγκέντρωνε τα αντίστοιχα χρηµατικά κεφάλαια 
Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και η 
Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 15. 
466 Reiss R. A. (1915), Sur la Situation den Macedoniens et des Musulmanes dans les Nouvelles Provinces 
Grecque s, Paris: Plon-Nourrit et Cie, σσ. 90-92. 
467 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" Ανώνυµος Εταιρεία 
Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, Τόµος Ελλάς, λήµµα: Ελλάς και Κ.Τ.Ε., σ. 616. 
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µέχρι το Πόρτο-Λάγος, καθώς και στη Μπουρού. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 
δικαιώµατα αλιείας παραχωρήθηκαν µετά από πλειοδοτικούς διαγωνισµούς σε 
επιχειρηµατίες και σε συνασπισµούς επιχειρηµατιών. Οι ανάδοχοι µε τη σειρά 
τους διατήρησαν το παραδοσιακό δικαίωµα είσπραξης του 20% (σε είδος ή σε 
χρήµατα) από τους αλιείς468.  

Η τοπική οικονοµία συνέχισε να τροφοδοτεί τη βουλγαρική οικονοµία και 
τους αποδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών µε τα παραδοσιακά της προϊόντα: 
καπνό, δηµητριακά και λιγότερο βαµβάκι και δέρµατα. Τα δίκτυα των ειδών 
πρώτης ανάγκης µείωσαν τη ροή τους, ενώ τα δίκτυα εµπορίου βιοµηχανικών 
πρώτων υλών αναπροσάρµοσαν τη δική τους. Έτσι οι αγορές των Μεγάλων 
Δυνάµεων έκλεισαν τις πόρτες τους στην εισαγωγή βουλγαρικού βαµβακιού από 
τη Μακεδονία και τη Θράκη και το εµπόριο προσανατολίστηκε στις αγορές των 
Κεντρικών Δυνάµεων469.  

Εκτός της οικονοµίας, σχετικά σύντοµα η τοπική πολιτική ζωή λειτούργησε 
ως ζωτικό µέρος της εθνικής πολιτικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τον  
Crampton, η νεοεκλεγµένη κυβέρνηση του Ραντοσλάβωφ (Radoslavoff) 
προωθώντας την υποστήριξη των προσφύγων από τα ελληνικά, σερβικά και 
οθωµανικά εδάφη (εγκατάσταση και αποκατάστασή τους στη βουλγαρική 
Μακεδονία και Θράκη) παραχώρησε το δικαίωµα ψήφου και συµµετοχής στις 
εκλογές του Μαρτίου του 1914 στους κατοίκους των πρόσφατα ενσωµατωµένων 
περιοχών470.  
 Η λειτουργική σύνδεση της περιοχής µε την εθνική επικράτεια ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να προσαρµοστεί οργανικά και θεσµικά στα 
πρότυπα και στις ανάγκες του βουλγαρικού κράτους των πρώτων δεκαετιών του 
20ού αιώνα. 
 

                                                
468 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 103-104. 
469 Εξαίρεση αποτελούν οι ροές προς τη σύµµαχο Οθωµανική Αυτοκρατορία, όταν το 12,45% των εξαγωγών 
τού 1915 περιορίστηκε στο 2,63% το 1918. Crampton R. J. (1983), Bulgaria: 1878-1918, A History, New 
York: Columbia University Press, σσ. 484-485. 
470 Ibid, σ. 430. Αναλυτικότερα, οι µουσουλµάνοι της Θράκης κατάφεραν να εκλέξουν 8 συνολικά βουλευτές 
από τις περιοχές της Ξάνθης, της Γκιουµουλτζίνας και του Ντεντέ-Αγάτς, µε την υποστήριξη της οθωµανικής 
διπλωµατικής αποστολής στη Σόφια. H πατριαρχική κοινότητα, εξέλεξε τον Στ. Αθανάσωφ (Athanasoff) ως 
βουλευτή Γκουµουλτζίνας, µε καταγωγή από την Κατερίνη, που εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη το 1913 και 
έδρασε υπέρ των θέσεων της πατριαρχικής κοινότητας σε όλη την περίοδο της βουλγαρικής διοίκησης. Η 
στάση του αυτή προκαλεί ερωτηµατικά, που ίσως απαντώνται από την παρουσία της οικογένειάς του στον 
τόπο καταγωγής του, από την ενδεχόµενη παρουσία ακίνητης περιουσίας και τις τυχόν οικονοµικές σχέσεις µε 
διάφορες περιοχές του ελληνικού κράτους. Τέλος, η εβραϊκή κοινότητα µε τη σειρά της κατάφερε να εκλέξει 
τον επιφανή δικηγόρο Καρασσό Εµµανουήλ από την Γκιουµουλτζίνα. Ibid, σ. 205· Φρέζης Ρ. (1999), Ο 
Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα, Βόλος: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου-Εκδόσεις Ώρες, σ. 369· Aydinli A. 
(1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu, (περιληπτική µετάφραση Ανδρεάδη Κ. 
(1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίµου, σσ. 367-368· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 09-03-1920, ΙΧ 
Μεραρχία, Γραφείο Στρατηγού, Προς: Χ. Βαµβακά. 
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2.iii) Εκσυγχρονιστικές επεµβάσεις στο χώρο και στις λειτουργίες του 
 
 Παράλληλα µε τα παραπάνω, θεωρήθηκε απαραίτητη η αναµόρφωση του 
θρακικού τοπίου, προκειµένου  να αναπαραχθεί η βουλγαρική αντίληψη για την 
οργάνωση και λειτουργία του χώρου, καθώς και η εγκατάσταση και 
αποκατάσταση του νεοφερµένου πληθυσµού. Η τελευταία είχε σαφείς επιρροές 
από τα αρχιτεκτονικά και τα πολεοδοµικά πρότυπα των κρατών της δυτικής και 
βόρειας Ευρώπης471. Οι αναµορφωτικές επεµβάσεις στο τοπίο της Θράκης ήταν 
κυρίως πολεοδοµικού περιεχοµένου, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό των 
υφιστάµενων οικιστικών συνόλων (ύπαιθρος και πόλεις) καθώς και στην ενίσχυση 
των δηµοσίων υποδοµών (δίκτυα µεταφορών και επικοινωνιών). 
 Τα παραπάνω δε θεωρούνται ως οι µοναδικοί στόχοι της βουλγαρικής 
κυβέρνησης. Το νέο θρακικό τοπίο µπορούσε να µεταφέρει µε τον καλύτερο 
τρόπο το µήνυµα της αλλαγής από µια παραδοσιακή διοικητική δοµή (Οθωµανική 
Αυτοκρατορία), σε µια αντίστοιχη νεότερη (βουλγαρικό έθνος-κράτος). 
Παραλήπτες αυτού ήταν τόσο ο τοπικός πληθυσµός, ο οποίος θα βίωνε τις χωρικές 
επεµβάσεις, όσο και οι ξένες δυνάµεις, οι οποίες θα αντιλαµβάνονταν το 
εκσυγχρονιστικό προφίλ των βουλγαρικών αρχών. Αντίστοιχα δρούσαν και τα 
γειτονικά βαλκανικά κράτη της περιόδου472. Αποκορύφωµα των προσπαθειών 
σύνδεσης της Βουλγαρίας µε τις συµµαχικές της δυνάµεις, θεωρείται η υιοθέτηση 
του γρηγοριανού ηµερολογίου από τις 14 Απριλίου 1916 και έπειτα473. 
 Το έργο ανέλαβε η νεοϊδρυθείσα υπηρεσία Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
(Planosnemačno Bureau, 1907), η οποία επικέντρωσε τη δράση της στους 
οικισµούς της υπαίθρου. Η δράση της επικεντρώθηκε στη διάνοιξη οδικών 
αρτηριών εντός οικισµών (ασφαλτόστρωση των κυριότερων), στην εφαρµογή 
υγειονοµικών διατάξεων (ηλιασµός και αερισµός κτισµάτων και οδών), στη 
σύνδεση της υπαίθρου µε τα δίκτυα υποδοµών της εποχής (ηλεκτρικό ρεύµα, 
πόσιµο νερό). Επιπλέον στην κατεδάφιση οθωµανικών θρησκευτικών και 
διοικητικών κτισµάτων, στην οικοδόµηση κυβερνητικών κτιρίων καθώς και στη 
βελτίωση των προσόψεων επιλεγµένων σηµαντικών οικοδοµηµάτων474. 
 Στην επαρχία του Αιγαίου η υπηρεσία υιοθέτησε ένα κεντρικό πλάνο 
σχεδιασµού και οργάνωσης του χώρου στην περιοχή των συνόρων γύρω από τα 
                                                
471 Yerolympos A. (1996), Urban Transformations in Balkans (1820-1920), Thessaloniki: University Studio 
Press, σ. 23, σσ. 29-30, σ. 42, σσ. 45-48. 
472 Lagopoulos A. P. (2005), "Monumental Urban Space and National Identity: The Early Twentieth Century 
New Plan of Thessaloniki", Journal of Historical Geography, 31, σ. 75· Pantelić B. (1997), "Nationalism and 
Architecture: The Creation of a National Style in Serbian Architecture and Its Political Implications ", The 
Journal of the Society of Architectural Historians, 56(1), σσ. 20-26. 
473 Crampton R. J. (2007), Bulgaria, Oxford: Oxford University Press, σ. 211. 
474 Hoffman G. W. (1964), "Transformation of Rural Settlement in Bulgaria", Geographical Review, 54(1), σ. 
59. 
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σύνορα µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε αυτό το πλάνο, 11 χωριά 
της περιοχής του Ντεντέ-Αγάτς, 10 χωριά του Σουφλίου και εννέα χωριά του 
Ορτά-Κιόι δέχτηκαν πολεοδοµικές επεµβάσεις. Οι συγκεκριµένοι οικισµοί λόγω 
των επεκτάσεων από την εγκατάσταση νέου πληθυσµού, ανασχεδιάστηκε η 
ρυµοτοµία του οικιστικού ιστού και προβλέφθηκαν χώροι για πλατείες, σχολεία, 
θρησκευτικούς ναούς, αλώνια και διοικητικά κτίρια. Απώτερος στόχος της 
συγκεκριµένης πρακτικής ήταν η δηµιουργία συµπαγών πληθυσµιακά οικήσεων 
στην ευαίσθητη περιοχή των συνόρων, όπως ακριβώς έπρατταν και οι οθωµανικές 
αρχές  
 Αναφορικά µε το χώρο της υπαίθρου και την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση και αξιοποίησή του, αποφασίστηκαν η καταγραφή και διάτµηση των 
αγροτικών κτηµάτων όλης της περιοχής, απόφαση που µέχρι τα τέλη του 1914 δεν 
είχε πραγµατοποιηθεί475. Ταυτόχρονα εξετάστηκε διεξοδικά το ζήτηµα της 
αποξήρανσης των ελών της πεδιάδας της Ξάνθης, που γίνονταν εστίες ενδηµικών 
ασθενειών και η δυνατότητα χρήσης των εκτάσεων, που θα προέκυπταν, για τις 
ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης. Εκτός αυτών η κυβέρνηση είχε 
µεριµνήσει για την οικοδόµηση νέων προσφυγικών συνοικισµών στην ύπαιθρο, µε 
προϋπόθεση την έκδοση σχετικής άδειας από την αρµόδια διεύθυνση της 
κεντρικής επιτροπής εγκατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι νέοι συνοικισµοί 
σύντοµα εγκαταλείφθηκαν και ερηµώθηκαν476.   
 Οι επεµβάσεις στο τοπίο των αστικών οικιστικών συνόλων εντάχθηκαν στο 
ίδιο πλαίσιο, προσπαθώντας επιπλέον να καλύψουν κάποιες σύγχρονες ανάγκες, 
να διορθώσουν ζηµίες από φυσικές καταστροφές και να βελτιώσουν τις συνθήκες 
υγιεινής (κεφάλαιο 2.v, infra)477. Οι επεµβάσεις εντάχθηκαν στην προσπάθεια 
αποµάκρυνσης των οθωµανικών επιρροών -ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα- 
καθώς και προσαρµογής της βουλγαρικής αστικής σηµειολογίας (ιδιαίτερα της 
Σόφιας) στα πολεοδοµικά πρότυπα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών478. 

Ειδικότερα οι υπάρχουσες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 
                                                
475 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/15, 18, 19, 21: Περί Εκτοπισθέντων Ελλήνων υπό Βουλγάρων. Lègation de sa Majestè 
Hellènique en Bulgarie, no. 2254, Sophia, 07-12-1914. Προς: κ. Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρόεδρο του 
Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργό επί των Εξωτερικών. Πρόκειται για µεταφρασµένο στα βασικότερα 
σηµεία άρθρο της φιλοκυβερνητικής εφηµερίδας Εθνικά Δίκαια που δηµοσιεύτηκε στις 06-12-1914 σχετικά 
µε τον εποικισµό των νέων βουλγαρικών εδαφών. Επί του θέµατος ο Τριφόνωφ αναφέρει τις πολεοδοµικές 
επεµβάσεις στα χωριά Ντικελλή Τας (Δικέλλα), Χασανλάρ (Αύρα), Οµπαλάρ (Απαλός), Σαχινλάρ (Άνθεια), 
Λιτζά-Κιόι (Λουτρός), Ουρουντζίκ (;), Οκούφ (Λυκοφή), Μάκρη και Φερεντζίκ (Φέρες). Trifonov S. K. 
(1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: Trakiyska 
Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σ. 202. 
476 Ενδεικτικά αναφέρεται η δηµιουργία του οικισµού Χρίστο Μπότεβ από τους πρόσφυγες στο Τζάµ-Κιόι 
(Δαδιά), και του οικισµού Κλιµέντοβο από τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Κούς-Τεπέ 
(Αετόλοφος). Ibid, σ. 202, σ. 205, σ. 244. 
477 Aδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 214. 
478 Gigova I. (2011), "The City and the Nation: Sofia’s Trajectory from Glory to Rubble in WWII " Journal of 
Urban History, 37(2), σ. 156· Hirt S. (2007), "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning 
Ideas of Sofia’s Urban Form" The Journal of Planning History, 6(2), σσ. 139-140. 
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Γκιουµουλτζίνας (στρατώνες οθωµανικού Πυροβολικού, σηµερινή Δηµοτική 
Αγορά, κατασκευές της περιόδου του Τανζιµάτ) δεν επαρκούσαν για τη στέγαση 
των πολυπληθών στρατιωτικών βουλγαρικών µονάδων. Αυτό ανάγκασε τη 
στρατιωτική διοίκηση της επαρχίας να προχωρήσει σε επέκταση των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων της πόλης, οικοδοµώντας νέους στρατώνες στα 
βόρεια όρια του οικισµού (σηµερινή περιοχή Στρατώνων)479.  
 Η χωροθέτηση τους έγινε κοντά στις µουσουλµανικές εγκαταστάσεις, Κιρ 
και Γεντιζέ Μαχαλέ. Σηµειολογικά τοποθετήθηκαν  το ψηλότερο σηµείο της 
επιφάνειας που καταλαµβάνει ακόµη και σήµερα ο οικισµός, προσφέροντας στις 
στρατιωτικές δυνάµεις το πλεονέκτηµα εποπτείας. Η εκτεταµένη επιφάνεια 
κάλυψης λειτούργησε ως  αδιαπέραστο όριο της προς το βορά επέκτασης του 
αστικού ιστού.  
 Στην περίπτωση της Ξάνθης η σηµαντικότερη πολεοδοµική επέµβαση της 
περιόδου σηµειώνεται στα ανατολικά όρια του οικιστικού πλέγµατος, στον 
Ταµπακχανέ µαχαλά. Εκεί το χειµώνα του 1914, καταιγίδα προκάλεσε πληµµύρα 
του χειµάρρου της πόλης και κατέστρεψε τη γέφυρα που συνέδεε τη νησίδα 
Καναρά και το δηµοτικό κήπο. Οι αρχές προχώρησαν στην κατασκευή  νέας 
γέφυρας και στην αποξήρανση της δεύτερης κοίτης του χειµάρρου, που σχηµάτιζε 
στην ουσία τη νησίδα480. Η παραδοσιακή εικόνα του τοπίου της πόλης, 
τουλάχιστον στο ανατολικό όριο απέκτησε  νέα εικόνα και  δυναµικότερη συνοχή. 
Παράλληλα σε διάφορα σηµεία έγιναν προσπάθειες τιθάσευσης της ροής του 
χειµάρρου και ελέγχου των πληµµυρών . 
 Παράλληλα µε τα παραπάνω, οι αρχές προχώρησαν στη χορήγηση δανείων 
µε ευνοϊκούς όρους προς τα ενδιαφερόµενα νοικοκυριά για την κατασκευή ή την 
επισκευή οικίας, στην παροχή οικοδοµικών υλικών και των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων481. Η επισκευή των ζηµιών που είχαν προκαλέσει οι συγκρούσεις των 
Βαλκανικών Πολέµων καθώς και η οικοδόµηση νέων οικιών σχεδιασµένων µε τις 
σύγχρονες επιταγές του εθνικού αρχιτεκτονικού ρυθµού, προσέδιδαν το 
χαρακτήρα της βουλγαρικής διοίκησης και το εκσυγχρονιστικό προφίλ της. 
 Εκτός των επεµβάσεων στα οικιστικά σύνολα, επεµβάσεις εντοπίστηκαν στα 

                                                
479 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 248. 
480  Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Αργυροπούλου M., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-
2004). Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική 
Εργασία), Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 102 
481 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/15, 18, 19, 21: Περί Εκτοπισθέντων Ελλήνων υπό Βουλγάρων. Lègation de sa Majestè 
Hellènique en Bulgarie, no. 2254, Sophia, 07-12-1914. Προς: κ. Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρόεδρο του 
Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργό επί των Εξωτερικών. Πρόκειται για µεταφρασµένο -στα βασικότερα 
σηµεία- άρθρο της φιλοκυβερνητικής εφηµερίδας Εθνικά Δίκαια που δηµοσιεύτηκε στις 06-12-1914 σχετικά 
µε τον εποικισµό των νέων βουλγαρικών εδαφών.  
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δίκτυα εµπορίου και µεταφορών που διέτρεχαν την Μπελοµοριέ482. Κατά την 
περίοδο της βουλγαρικής διοικητικής παρουσίας, το δίκτυο των χερσαίων 
µεταφορών και επικοινωνιών (οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο) δέχθηκε 
σηµαντικές βελτιώσεις και επισκευές, παράλληλα µε τον σχεδιασµό επέκτασής 
του483. 
 Σηµαντικό έργο για την αιγιακή πεδιάδα της Ροδόπης θεωρείται η επισκευή 
του δρόµου από το Τσάλ-Τεπέ, στο Πάσκµαλη µε κατάληξη στο Πόρτο-Λάγος, 
µέσω Ξάνθης, στο πλαίσιο της αποκλειστικής διοχέτευσης των εξαγόµενων 
ποσοτήτων καπνού από το Πόρτο-Λάγος και όχι από τη γειτονική -ελληνική 
πλέον- Καβάλα484. Η κυβέρνηση, ήδη από φθινόπωρο του 1913, επιθυµούσε τη 
δηµιουργία ενός ασφαλέστερου λιµανιού για την Μπελοµοριέ σε σχέση µε το 
Ντεντέ-Αγάτς που βρισκόταν σε µικρή απόσταση από τα βουλγαρο-οθωµανικά 
σύνορα.  
 Το λιµάνι του Πόρτο-Λάγος θεωρήθηκε ιδανικό τόσο από τους 
ενδιαφερόµενους εµπόρους και παραγωγούς όσο και τις αρχές. Σύντοµα ξεκίνησαν 
οι εργασίες µιας νέας σιδηροδροµικής γραµµής που θα συνέδεε το λιµάνι µε την 
πεδιάδα του Έβρου και τη γραµµή Φιλιππούπολη-Αδριανούπολη, αφού πρώτα 
διέσχιζε τον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Παράλληλα άρχισαν οι εργασίες σύνδεσης 
της πόλης της Ξάνθης µε το λιµάνι του Πόρτο-Λάγος485. Για τις ανάγκες των 
ελλιµενισµού των πλοίων και των βοηθητικών λιµενικών εγκαταστάσεων, 
εκδόθηκε προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε το οποίο προβλεπόταν η 
απαλλοτρίωση όλων των απαιτούµενων γειτονικών εκτάσεων για την υλοποίηση 
των έργων486.    
 Οι εργασίες κατασκευής θα χρηµατοδοτούνταν από το γερµανικό κράτος 
(150.000.000 χρυσά φράγκα) ως µέρος της συνολικότερης αναβάθµισης του 
δικτύου µεταφορών των νεο-προσαρτηµένων περιοχών και την κατασκευή θα 
αναλάµβαναν εταιρίες γερµανικών συµφερόντων487. Τελικά, η έναρξη του 
πολέµου δεν επέτρεψε την έναρξη των εργασιών (βλέπε Χάρτη 26). 
 Το λιµάνι του Ντεντέ-Αγάτς µετά από κάποιες µικρές επεµβάσεις βελτίωσης 

                                                
482 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 214. 
483 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administrativna uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, Sofia: 
Trakiyska Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”, σσ. 261-262· Woods H. C. (1916), "Communications in the 
Balkans", The Geographical Journal 47(4), σ. 266, σ. 278, σσ. 287-288. 
484 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ. 92. 
485 Κατά την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου είχαν προβλεφθεί συνδέσεις και άλλων σηµαντικών 
λιµανιών του Αιγαίου πελάγους, όπως το λιµάνι της Καβάλας (Ελλάδα) και το λιµάνι του Αίνου (Οθωµανική 
Αυτοκρατορία). Iaranoff A. (1919), La Bulgarie Èconomique, Lausanne: Peter Giesset and Held, παράρτηµα-
χάρτης· Anonymous (1914), "Map of the Balkan States in Accordance with Recent Treaties", The 
Geographical Journal, 43(5), χάρτης Βαλκανικών κρατών, κλίµακα 1:1.750.000.  
486 Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administrativna uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, Sofia: 
Trakiyska Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”, σσ. 262-263. 
487 Crampton R. J. (2007), Bulgaria, Oxford: Oxford University Press, σσ. 203-206. 
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των συνδέσεων και των υποδοµών του σταδιακά αύξησε τη συµµετοχή του στο 
εθνικό υδάτινο εµπόριο (1914, το 6,49% των θαλάσσιων µεταφορών γινόταν από 
τα λιµάνια του Αιγαίου), ιδίως κατά την περίοδο των πολεµικών συγκρούσεων 
1915-1918488. 
 Εκτός όσων αναφέρθηκαν, οι αρχές προέβησαν σε δοµικές αλλαγές µε στόχο 
τη σύνδεση παραδοσιακών λειτουργιών και συγκροτήσεων των εξαρχικών 
κοινοτήτων µε τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα της εποχής. Οι σηµαντικότερες 
αλλαγές παρουσιάστηκαν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και συγκεκριµένα 
στην αποκοπή της από τους ιστορικά θεµελιωµένους χρηµατοδότες και 
διαχειριστές της. Βάσει αυτών επιδιώχθηκε η σύνδεση των τοπικών κοινοτήτων 
(γηγενών και προσφύγων) µε τις άλλες κοινότητες της Παλιάς Βουλγαρίας, η 
αποµάκρυνση δοµών που παρέπεµπαν στο οθωµανικό παρελθόν, η λειτουργική 
ενσωµάτωση της νέας επαρχίας και προπάντων η τόνωση ή ακόµη και η 
εµφύτευση της βουλγαρικότητας των γηγενών και των νεοφερµένων 
βουλγαρόφωνων.   

Φωτογραφία 2iii.16: Το λιµάνι του Ντεντέ-Αγάτς 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 

Οι εκσυγχρονιστικές αλλαγές επιβλήθηκαν µε τον αντίστοιχο νόµο του 1914 
(αρ. 22/21-06-1914). Αυτός διευθέτησε το ζήτηµα της απασχόλησης των 

                                                
488 Dimitroff D. (1936), Le Problème de la Thrace et l' Accès de la Bulgarie à la Mer Égée (Les Différentes 
Phases du Problème Thracien Depuis le Traité de San Stéphano Jusquà nos Jours), Paris: Les Nouvelles 
Editions Balkaniques, σ. 39· Djoumalieff S. (1936), L' Accès de la Bulgarie a la Mer Égée, Paris: Les Presses 
Modernes, σ. 19· Ι.Α.Υ.Ε. 1922/Β/2/1, Πρακτικά Συνδιάσκεψης Γενούης, Περί Εξόδου της Βουλγαρίας στο 
Αιγαίο, όπως παρατίθεται στο Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική 
Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: 
Gutenberg, σσ. 153-154, σ. 181. 
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δασκάλων προσφύγων στην Μπελοµοριέ (µέχρι τότε υπαλλήλων της εξαρχικής 
εκκλησίας) και µεταβίβασε τη µισθοδοσία. το κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο υπ. Παιδείας. Οι παραπάνω αλλαγές στόχο 
τους είχαν αποκλειστικά τις βουλγαρόφωνες κοινότητες και όχι τις 
µουσουλµανικές, οι οποίες και διατήρησαν αναλλοίωτες τις δοµές και τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού τους συστήµατος489. 
 Μια ακόµη παραδοσιακή λειτουργία που δέχθηκε πιέσεις προσαρµογής στη 
νέα πραγµατικότητα ήταν η υγειονοµική περίθαλψη και η ανάληψή της από τους 
αντίστοιχους εθνικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή οι συνθήκες διαβίωσης και οι 
ενδηµικές ασθένειες της προσφυγικής µάζας και των γηγενών απαιτούσαν άµεσα 
µια συνολικότερη παρέµβαση αντιµετώπισης του ζητήµατος. Αρχικά ιδρύθηκαν 
δηµόσια φαρµακεία στην Γκιουµουλτζίνα και το Ντεντέ-Αγάτς (Δεκέµβριος 1913) 
και σύντοµα λήφθηκε η απόφαση ίδρυσης δηµόσιων νοσοκοµείων (Ιανουάριος 
1914) σε Γκιουµουλτζίνα, Ξάνθη, Ντεντέ-Αγάτς και Σοφουλού. Όµως η ανάπτυξη 
της νοσοκοµειακής περίθαλψης συνάντησε δυσκολίες λόγω της απουσίας 
κατάλληλων οικηµάτων για τη στέγαση των αντίστοιχων υπηρεσιών και τελικά 
υπολειτούργησε490. 

Στο διάστηµα της βουλγαρικής διακυβέρνησης, έγιναν οι πρώτες ενέργειες 
αποµάκρυνσης των δοµών που κληροδότησε η οθωµανική παρουσία και η 
συνακόλουθη αντικατάστασή τους από άλλες νεότερες του εθνικού κράτους. 
Όµως, η συµµετοχή της χώρας στην παγκόσµια σύγκρουση και η δυσµενής 
οικονοµική της κατάσταση, έκαναν ακόµη δυσκολότερη την κεντρικά ελεγχόµενη 
προσπάθεια εκσυγχρονιστικής αναµόρφωσης του θρακικού τοπίου. Ωστόσο σε 
κάθε περίπτωση το θρακικό τοπίο δέχθηκε πιέσεις αναµόρφωσης και σύνδεσης µε 
την υπόλοιπη επικράτεια, κυρίως από τη διαχείριση της εγκαταλελειµµένης 
ακίνητης περιουσίας, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 
 
2.iv) Ζητήµατα ακινήτων περιουσιών (εγκαταλελειµµένων και µη)  
 
 Πέρα από τις σχεδιασµένες εκσυγχρονιστικές επεµβάσεις, 
πραγµατοποιήθηκε µια σειρά χωρικών µεταβολών, η οποία βασίστηκε στα 
περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της επαρχίας του Αιγαίου. Στην ουσία 
πρόκειται για την ακίνητη περιουσία (όπως οικίες, οικόπεδα, επιχειρήσεις, 
αγροτεµάχια, κήπους) που εγκαταλείφθηκε από τους/τις ιδιοκτήτες/τριες τους όταν 
αυτοί/ές αποδήµησαν ή εκτοπίστηκαν για τις περιοχές δυτικά του Νέστου και 
ανατολικά του Έβρου ποταµού. Επίσης, σηµειώθηκαν περιπτώσεις αξιοποίησης 

                                                
489  Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, 
Sofia: Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda", σσ. 120-129. 
490  Ibid, σ. 266.  
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ακινήτων παρά την παρουσία του/της ιδιοκτήτη/τριας από τους πρόσφυγες και 
τους εποίκους.  
 Από την αξιοποίησή τους καλύφθηκαν οι ανάγκες αποκατάστασης (κατοικία 
και απασχόληση) των νεο-εγκατεστηµένων πληθυσµών. Αντίστοιχα 
χρησιµοποιήθηκε και η εγκαταλελειµµένη κινητή περιουσία (οικιακά σκεύη, 
έπιπλα, εξοπλισµός καταστηµάτων και επιχειρήσεων)491. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
ισχυρές οικονοµικά οµάδες από τους παραµένοντες κατοίκους συγκέντρωσαν την 
ακίνητη περιουσία. Φηµολογείται ότι στην πλειονότητα τους ήταν εβραίοι και 
µουσουλµάνοι έµποροι492.  
 Οι αποδηµούντες άφησαν τις περιουσίες στους στην επίβλεψη 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων που παρέµειναν, συχνά προερχόµενων από το 
άµεσο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον τους. Σε αρκετές βέβαια 
περιπτώσεις, οι περιουσίες βρέθηκαν χωρίς επί τόπου κηδεµονία. Από τα 
διαθέσιµα στοιχεία, γνωρίζουµε ενδεικτικά παραδείγµατα περιουσιών τις οποίες 
εγκατέλειψαν οι πατριαρχικοί κάτοικοι της Ξάνθης και της Γκιουµουλτζίνας493.  

Από τις ακίνητες περιουσίες το µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
παραδείγµατα των τσιφλικιών που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία µελών της 
πατριαρχικής κοινότητας και αποδόθηκαν στους µόνιµους κατοίκους τους 
(επίµορτοι καλλιεργητές). Οι καλλιεργητές είχαν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 
θεωρήθηκαν από τη νέα διοίκηση ως ταυτόσηµα της βουλγαρικής εθνικής 
ταυτότητας. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν το µισό τσιφλίκι -Μπεκήρ Κιόι 
Τσιφλίκ (σηµερινό Βέλκιο)- έκτασης 250 καλλιεργούµενων στρεµµάτων, µαζί µε 
τον οικισµό, τους στάβλους, τις αποθήκες και την υπόλοιπη κτιριακή υποδοµή, 
καθώς και τη βοσκήσιµη έκτασή του494.  

Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει το Κιρ-Τσιφλίκ (σηµερινό Νέο Καβάκλιο), 

                                                
491 Miletic L. (1918), The Ruin of the Thracian Bulgarians in 1913, Translated by: Sofia Press Team (1987), 
Sofia: Sofia Press, σ. 48· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Μυστακόπουλου Πέτρου και της Κυριακού 
Νυµφοδώρας, 14-09-1918, Βόλος. Προς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου 
Ύψους 2.000 δρχ. [έκαστος].  
492 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Καραπάνος Σ. Αθήνα, 15-
09-1923, προς: τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα. 
493 Οι ακίνητες περιουσίες, αυτές εντοπίζονται τόσο εντός των αστικών συνόλων της Ξάνθης και της 
Γκιουµουλτζίνας όσο και στον περιαστικό και αγροτικό τους χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα κτήµατα 
και τα οικόπεδα του Αθανασιάδη στην περιοχή του σιδηροδροµικού σταθµού της Γκιουµουλτζίνας, στις 
Τζιτζιβίες, στον Ταµπακχανέ µαχαλά, καθώς και τα αµπέλια του στο Κόσµιο ή Κιουτσούκ Κιόι (Küçük Köy,) 
και στην Καρυδιά ή Κουζλού Κιόι (Kuzlu Köy). Επίσης σηµειώνονται, τα 1.350 οπωροφόρα δέντρα, ο κήπος 
έκτασης δύο στρεµµάτων και το µεταξοσκωληκοτροφείο εντός της Γκιουµουλτζίνας µε τα δύο µαγαζιά που 
κατείχε ο Σπυρόπουλος. Τέλος, αναφέρονται οι οικίες, οι αποθήκες και τα καταστήµατα που είχε στην 
ιδιοκτησία της η οικογένεια Τελωνίδου στην Γκιουµουλτζίνα, στην Μαρωνία και στο Πόρτο-Λάγος. 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Αθανασιάδου Ιωάννη, Θεσσαλονίκη, 10-08-1918. Προς: Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους 2.000δρχ.· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθήνα, Προς: Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους 1.500 δρχ.· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του 
Τελωνίδου Κωνσταντίνου, Ιωάννινα, 28-05-1918. Προς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την Χορήγηση 
Ειδικού Δανείου Ύψους Τουλάχιστον 10.000 δρχ.  
494 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθήνα, Προς: Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους 1.500 δρχ. 
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που η έκτασή του ξεπερνούσε τα 18.000 στρέµµατα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό 
είχε αποκτηθεί από τον Ελ. Τελωνίδη και τον Κων. Σκουτέρη στα τέλη του 19ου 
αιώνα, χωρίς να γνωρίζουµε την ακριβή του έκταση (κεφάλαιο 1.iii, supra). Στη 
διάρκεια όµως της βουλγαρικής παρουσίας, φαίνεται πως η οικογένεια Τελωνίδου  
ήταν αποκλειστικός ιδιοκτήτης, που πιθανότατα είχε εξαγοράσει το µερίδιο του 
Σκουτέρη ή των κληρονόµων του. Η οικογένεια διατηρούσε ισχυρούς δεσµούς µε 
το ελληνικό κράτος δεδοµένου ότι το υπ. Εξωτερικών είχε αποσπάσει οµολογία 
της βουλγαρικής κυβέρνησης για σεβασµό και αποζηµίωση της περιουσίας της, 
που ξεπερνούσε το 1.000.000 δραχµές495. Ωστόσο, η παρουσία στην 
Γκιουµουλτζίνα τεσσάρων από τα επτά µέλη της οικογένειας δεν εµπόδισε τη 
βουλγαρική διοίκηση να κάνει χρήση της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας για 
την κάλυψη των εποικιστικών της αναγκών –είναι βέβαια, αρκετά πιθανή η 
διανοµή των εκτάσεων του Κιρ-Τσιφλίκ σε βουλγαρόφωνες οικογένειες υπέρ της 
εξαρχικής εκκλησίας, που άλλωστε κατοικούσαν σε αυτό.  

Το παραπάνω ενδεχόµενο είναι ενδεχόµενο από τη στιγµή που οι επίµορτοι 
καλλιεργητές αυτού και των άλλων τσιφλικιών τάχθηκαν µε την εξαρχία της 
Σόφιας και όχι µε το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για µια 
πρακτική που υιοθέτησαν τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού, τα οποία, 
προκειµένου να παραµείνουν στις εστίες τους, τάχθηκαν µε την εξαρχική 
εκκλησία496. Εξάλλου, η αποκατάσταση των αγροτικών πληθυσµών ήταν ένας από 
τους βασικούς παράγοντες επιλογής της ελληνικής ή της βουλγαρικής εθνικής 
ιδέας (Μέρος Β΄, infra). 

Η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική για τα τσιφλίκια µουσουλµανικής 
ιδιοκτησίας. Η κυβέρνηση του Ραντοσλαβώφ δεν επιθυµούσε την σύγκρουση µε 
τα ηγετικά στελέχη της µουσουλµανικής κοινότητας και ειδικότερα µε τους 
γαιοκτήµονες της Μπελοµοριέ. Οι τελευταίοι τους είχαν υποστηρίξει κατά τις 
εκλογές του 1914 και προπάντων ασκούσαν µεγάλη επιρροή στους οµόθρησκούς 
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σηµειώθηκαν εγκαταστάσεις προσφύγων χωρίς να 
υπάρξει αντίστοιχη διανοµή γης (αποκατάσταση) από τις εκτάσεις που κατείχαν οι 
υποστηρικτές του Ραντοσλλαβώφ497. Γενικά η εγκατάσταση και αποκατάσταση 
των προσφύγων πραγµατοποιήθηκε  χωρίς να υπάρξει µεταβολή της επιφάνειας 
και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των µουσουλµανικών τσιφλικιών. Οι 
εγκατεστηµένοι καλλιέργησαν τις εκτάσεις τους χωρίς δικαιώµατα νοµής αλλά µε 

                                                
495 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Τελωνίδου Κωνσταντίνου, Ιωάννινα, 28-05-1918. Προς: Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους Τουλάχιστον 10.000 δρχ. 
496 Ο Τριφόνωφ χαρακτηρίζει αυτούς «ελληνοποιηµένους βούλγαρους» που είχαν ταχθεί µε το πατριαρχείο 
της Κωνσταντινούπολης -κατά το παρελθόν- και ήταν πλέον έτοιµοι να ασπασθούν την εξαρχία της Σόφιας. 
Στο Σοφουλού περίπου 200 οικογένειες γηγενών ακολούθησαν αυτήν την πρακτική. Trifonov S. K. (1992), 
Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915, Sofia: Trakiyska Fondaiza 
"Kapitan Petko Vojvoda", σ. 203.  
497 Ibid, σ. 190, σ. 256. 
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δικαιώµατα κάρπωσης, έπειτα από πιθανή συµφωνία µε τους ιδιοκτήτες498. 
Από τον πίνακα των τσιφλικιών (βλέπε, Πίνακα 3) πληροφορούµαστε ότι 

το 1882, τα τσιφλίκια Ιµαρέτ, Εβρέν-Κιόι, Ντενιζλέρ και Ορτακτσή κατοικούνται 
συνολικά από βουλγαρόφωνες οικογένειες. Από τα στοιχεία αυτών των πηγών και 
µε δεδοµένη, αλλά και αµετάβλητη, την έκταση των συγκεκριµένων 
εκµεταλλεύσεων συνάγονται: η αποδηµία ή ο εκτοπισµός των επίµορτων 
καλλιεργητών, που προφανώς είχαν ταχθεί υπέρ της ελληνικής εθνικής ιδέας και η 
εγκατάσταση νέων από τις βουλγαρικές αρχές. 

Αδιευκρίνιστα βέβαια παραµένουν, αν, και µε ποιο καθεστώς ορισµένες 
οικογένειες παρέµειναν στα τσιφλίκια και ευεργετήθηκαν από το βουλγαρικό 
εποικιστικό πρόγραµµα. Επίσης, αν κάποια τσιφλίκια αγοράστηκαν αρχικά από 
επιχειρηµατίες ή και οικονοµικά ισχυρούς αρχιεπισκόπους και στη συνέχεια 
πουλήθηκαν στους νεο-εγκατεστηµένους ή γηγενείς καλλιεργητές σε υψηλές τιµές 
µε δυσµενείς όρους εξόφλησης. Αυτή ήταν µια πρακτική ευρέως διαδεδοµένη 
στην Ανατολική Ρωµυλία µετά την προσάρτησή της στη Βουλγαρία499.  
 Η απόκτηση κυριότητας της ακίνητης περιουσίας από τους εποίκους έγινε µε 
την ίδια πρακτική όπως είχε  νωρίτερα συµβεί µε την ίδρυση του Πριγκιπάτου της 
Βουλγαρίας και τη διανοµή των πρώην µουσουλµανικών περιουσιών (νοµοθετική 
ρύθµιση του 1886)500. Οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωµα σύναψης χαµηλότοκου 
δανείου µε δεκαετές ή εικοσαετές διάστηµα αποπληρωµής από την Αγροτική 
Τράπεζα501. Η τελευταία, κατέφευγε σε δήµευση των περιουσιών των 
καλλιεργητών σε περιπτώσεις που αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν τις 
υποχρεώσεις τους 502. 
 Εκτός των προαναφερόµενων περιπτώσεων αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας (ιδιωτικής και δηµόσιας) ένα άλλο µέρος της παρέµεινε στην άµεση 
διαχείριση των αρχών, όπως κήποι, λαχανόκηποι και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Το 
κράτος τις διέθετε προς εκµετάλλευση µέσα από ετήσιους ή ετήσιων ή διετείς 
πλειοδοτικούς διαγωνισµούς (δηµοπρασίες). Η αρχική αποδοτική αξιοποίησή 

                                                
498 Από τον Πίνακα 2i.4 (βλέπε, supra) σηµειώνονται ενδεικτικά οι εγκαταστάσεις στα τσιφλίκια Εβρέν-Κιόι 
Τσιφλίκ (Έβρενος), Ντενιζλέρ Τσιφλίκ (Πελαγία), Μπεκήρ Κιόι Τσιφλίκ (Βέλκιο) (παρέµειναν στην περιοχή 
ακόµα και µετά την αποχώρηση της βουλγαρικής διοίκησης, τουλάχιστον µέχρι και το 1924), Τσοχατζηλάρ 
Τσιφλίκ (Υφάντες) και η µεγαλύτερη σε µέγεθος εγκατάσταση στο Ιµαρέτ Τσιφλίκ (Ίµερος). Γέραγας Κ. 
(1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 94-95. 
499 Lyberatos A. (forthcoming), "From Ιmperial to Νational Lands: Bulgarian Agriculture Between the 
Russian-Ottoman (1877-1878) and the Balkan Wars (1912)", Proceedings of the International Economic 
History Conference: The Economic Development of Southeast Europe in the 19th Century, Corfu, 9-
10/06/2006, σσ. 14-15. 
500 Hoffman G. W. (1964), "Transformation of Rural Settlement in Bulgaria", Geographical Review, 54(1), 
σσ. 56-58. 
501 Crampton R. J. (1983), Bulgaria: 1878-1918, A History, New York: Columbia University Press, σ. 416. 
502 Lyberatos A. (forthcoming), "From Ιmperial to Νational Lands: Bulgarian Agriculture Between the 
Russian-Ottoman (1877-1878) and the Balkan Wars (1912)", Proceedings of the International Economic 
History Conference: The Economic Development of Southeast Europe in the 19th Century, Corfu, 9-
10/06/2006, σσ. 18-19. 
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τους, κατά τα δύο τελευταία έτη της βουλγαρικής παρουσίας σηµείωσε σηµαντική 
µείωση, εξαιτίας της συνεχούς αναβολής των δηµοπρασιών υπό τις πολεµικές 
εξελίξεις503.    
 Να σηµειωθεί πως υπήρξε ένα µέρος των καλλιεργούµενων εκτάσεων που 
δεν υπέστη καµία µεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, µε χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα τα καπνοχώραφα ιδιοκτησίας των µεγάλων καπνικών εταιριών του 
εξωτερικού.  

Στην κρατική µέριµνα εντάχθηκε και η χορήγηση κατοικίας στα 
νοικοκυριά των εποίκων στις εγκαταλελειµµένες περιουσίες των γηγενών που 
είχαν ήδη αποµακρυνθεί προς τα ελληνικά και οθωµανικά εδάφη. Αρχικά ένα 
τµήµα τους τοποθετήθηκε σε κοινοτικές περιουσίες και σε οικίες παραµενόντων 
κατοίκων, προκαλώντας µιας ιδιότυπη συµβίωση504. Η αναγκαστική συνοίκηση 
δύο ή περισσότερων οικογενειών κάτω από την ίδια στέγη, κατάργησε την 
ιδιωτική σφαίρα της ιδιοκτήτριας οικογένειας µε την παρουσία µιας άλλης µε 
διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά και θρησκευτικές πεποιθήσεις.  

Για τις εποικιστικές αρχές η εθνοπολιτισµική διαφορετικότητα των 
κατοίκων χρησιµοποιήθηκε ως µοχλός πίεσης των αυτοχθόνων οικογενειών, όταν 
µάλιστα οι πρόσφατες µε τους Βαλκανικούς Πολέµους εθνοτικές αντιθέσεις ήταν 
ακόµη ζωντανές. Η αποδηµία των ιδιοκτητών, η εγκατάλειψη της περιουσίας και η 
παραχώρησή της στους νεοφερµένους κατοίκους, ήταν σύµφωνη τόσο µε την 
πληθυσµιακή ενίσχυση του βουλγαρόφωνου εξαρχικού πληθυσµού όσο και µε τη 
θεµελίωση της παρουσίας τους ως αποτέλεσµα της απόκτησης ακίνητης 
ιδιοκτησίας. 
 Συµπερασµατικά από τα παραπάνω καταδεικνύεται η οργανωµένη δράση 
των αρχών µε στόχο τον εποικισµό ώστε να επιτευχθεί ο εποικισµός µιας νέας 
κτήσης του βουλγαρικού εθνικού-κράτους. Εκτός της µέριµνας για τη στέγαση του 
πληθυσµού, ζωτικής σηµασίας θεωρήθηκε η διασφάλιση της απασχόλησής της. 
Έτσι µε την παραγωγική απασχόλησή τους από τη µια τονώθηκε το ηθικό των 
προσφύγων και από την άλλη συνεχίστηκε η καλλιέργεια των εγκαταλελειµµένων 
από τους απόδηµους γαιών. Αυτές οι εξελίξεις άσκησαν  αφανή πίεση στην 
αναµόρφωση του θρακικού τοπίου, επικεντρώνοντας τη δράση τους στην αλλαγή 
κυριότητας των εκάστοτε ιδιοκτησιών.  
 
2.v)  Εθνοτικός ανταγωνισµός και σηµειολογικές επεµβάσεις 
 
 Η προσαρµογή του χώρου στις κεντρικά επιβαλλόµενες αναµορφώσεις είχε 

                                                
503 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 102. 
504  Κυριακίδου Σ. Π. (1919), Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν 
Ωφελίµων Βιβλίων, στο http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/stilpon19/index.htm, (28-11-2006, 13:35). 
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εµφανείς αλλαγές στη σηµειολογική του θεώρηση, προσδίδοντας διαφορετική 
χροιά στον εθνοτικό ανταγωνισµό µεταξύ των διαφορετικών κατοίκων της 
Θράκης. Όπως ήταν αναµενόµενο οι βουλγαρόφωνοι ενισχύθηκαν από µια 
κεντρική πολιτική εξουσία η οποία µε τη σειρά της υποστήριξε την κυριαρχία τους 
σε κάθε έκφανση της ζωής και της δράσης τους.   
 Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται εµφανής ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους 
βουλγαρόφωνους από τη µία (κυρίαρχη οµάδα) και τους µουσουλµάνους και 
πατριαρχικούς από την άλλη (µειονοτικές οµάδες), που παρουσιάζονταν αδύναµοι 
στις επιταγές της κεντρικής εξουσίας. Για τις ανάγκες της διερεύνησης του 
ζητήµατος εξετάζονται πως αυτό εκδηλώνεται στο τοπίο των οικισµών µελέτης.  
 Οι χώροι τέλεσης των θρησκευτικών πρακτικών αποτέλεσαν τον πρώτο 
στόχο της βουλγαρικής κυβέρνησης, στην προσπάθειά της να οµοιογενοποιήσει το 
τοπίο των νέων εδαφών και να αποµακρύνει τις επιρροές του οθωµανικού 
παρελθόντος. Η σπουδαιότητα αυτής της δράσης σχετίζεται µε τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραµάτιζαν οι θεσµοί και οι τόποι λατρείας στην καθηµερινότητα των 
κατοίκων και πολύ περισσότερο στην συγκρότηση εθνικών ταυτοτήτων505. 
Επιπλέον οι επιβαλλόµενες αλλαγές στη χρήση και τη συµβολική κυριότητα της 
θρησκευτικής περιουσίας στο σύνολο της πόλης σηµατοδοτούν, εκτός από τον 
έλεγχο του κοινόχρηστου χώρου, τη µεταβαλλόµενη µορφή εξουσίας από το 
αυτοκρατορικό στο εθνικό πρότυπο506.   
 Συγκεκριµένα το Γιερί Παζάρ Τζαµί της Ξάνθης και το Εσκί Τζαµί της 
Γκιουµουλτζίνας µετατράπηκαν σε εξαρχικούς ναούς των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθόδιου, όπως και ο µητροπολιτικός ναός της Παναγίας και η εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου στην Γκιουµουλτζίνα507. Το Γενί Τζαµί µε τη σειρά του, µετατράπηκε 
σε αποθήκη για τις ανάγκες κατά πάσα πιθανότητα του βουλγαρικού στρατού. Οι 
επεµβάσεις συµπεριλάµβαναν και τόπους που σχετίζονταν άµεσα µε τη 
θρησκευτικότητα των κατοίκων, όπως το κτίριο της Μητρόπολης Μαρωνίας, το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε ως κατάλυµα των αξιωµατικών του βουλγαρικού στρατού.  
 Οι διοικητικές υπηρεσίες της µητρόπολης µεταφέρθηκαν στον τρίτο όροφο 
του Τσανάκλειου Μεγάρου, το οποίο πλέον χρησιµοποιούταν για τη νοσηλεία των 
στρατιωτικών µονάδων της πόλης508. Στις περιπτώσεις των κοινοτικών 

                                                
505 Kostof S. (1999), The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History, Boston: Little 
Brown, σ. 88. 
506  Baker A. R. H. (1992). «Collective Consciousness and the Local Landscape: National Ideology and the 
Commune Council of Mesland (Loir-et-Cher) as landscape Architect During the 19th Century», in Baker A. R. 
H. and Biger G. (eds.) Ideology and Landscape in Historical Perspective: Essays on the Meanings of Some 
Places in the Past, Cambridge, Cambridge University Press, 18: 255-288, σ. 286. 
507 Αι Βουλγαρικαί Ωµότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1912-1913. Γεγονότα, Εκθέσεις, Έγγραφα, 
Επίσηµοι Μαρτυρίαι, (1914), Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 311· Παπαευγενίου Α. (χ.η.), Η 
Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη. Τούρκοι-Βούλγαροι. Καταστροφαί Ναών και Μονών, Φόνοι, Εξορίαι και 
Κακοποιήσεις Κληρικών, 1912-1920, Θεσσαλονίκη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου, σ. 75.  
508 Αι Βουλγαρικαί Ωµότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1912-1913. Γεγονότα, Εκθέσεις, Έγγραφα, 
Επίσηµοι Μαρτυρίαι, (1914), Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 10, σ. 314. 
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περιουσιών, αναφέρονται τα παραδείγµατα στρατωνισµού των βουλγαρικών 
δυνάµεων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στις πατριαρχικές και 
µουσουλµανικές κοινότητες, τουλάχιστον κατά του πρώτους µήνες της 
βουλγαρικής διακυβέρνησης509.  
 Αργότερα µε την αποδηµία των πατριαρχικών κοινοτήτων οι συµβολικοί 
τόποι αφέθηκαν στην εκµετάλλευση της κυρίαρχης οµάδας για την ικανοποίηση 
οποιωνδήποτε αναγκών. Με την τελευταία πρακτική η υφιστάµενη αλλαγή χρήσης 
και κυριότητας του συµβολικού τόπου µίας µειονοτικής κοινότητας από την 
κεντρική εξουσία ταυτίζεται µε τη µειωµένη συµµετοχή της πρώτης στην αστική 
εικόνα. 
 Φαίνεται πως το τοπίο των πόλεων δε δέχθηκε σηµαντικές επεµβάσεις 
αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων τόπων ή την κατάργηση υφισταµένων, επειδή 
τα περισσότερα αιτήµατα καλύφθηκαν από την υπάρχουσα υποδοµή που 
κληρονοµήθηκε από την οθωµανική περίοδο. Στην Ξάνθη και κατά την οθωµανική 
περίοδο όπου ο ανταγωνισµός µεταξύ της πατριαρχικής και της εξαρχικής 
κοινότητας ήταν έντονος (κεφάλαιο 1.v, supra), σηµειώθηκαν καταστροφές 
άγνωστης έκτασης σε όλους σχεδόν τους πατριαρχικούς ναούς της πόλης (χωρίς 
ωστόσο να εµποδίσουν τη µετέπειτα λειτουργία τους), εκφράζοντας την αλλαγή 
του οθωµανικού κατεστηµένου και τη στενή σύνδεση της δεύτερης οµάδας µε την 
κεντρική πολιτική εξουσία510.  

Η µοναδική παρέµβαση που σχετίζεται µε τη θρησκευτική σηµειολογία 
σηµειώνεται στην Ξάνθη. Εκεί λαµβάνει χώρα η κατασκευή του εξαρχικού ναού 
στο χώρο όπου λειτουργούσε ο εντευκτήριος οίκος της οθωµανικής περιόδου511. Η 
δηµιουργία του ναού φαίνεται να συνδέεται περισσότερο µε την προσπάθεια 
συγκρότησης της συλλογικής µνήµης µέσω της χωρικής αποκατάστασης των 
αγώνων της κοινότητας για αναγνώριση σε µία πρώην οθωµανική πόλη, παρά µε 
τη συµµετοχή στην αστική µορφολογία µε τη δηµιουργία ενός µνηµειακού τόπου, 
που προοριζόταν να καλύψει τις αυξηµένες θρησκευτικές ανάγκες της κοινότητας.  

Μια επίσης σηµαντική απόφαση της νέας διοίκησης ήταν η αλλαγή της 
ονοµατολογίας των οικισµών καθώς και η µεταγραφή όλων των επιγραφών και 
των πινακίδων στα βουλγαρικά512. Οι βασικοί οικισµοί (αστικά κέντρα) 
διατήρησαν την ονοµατολογία τους όχι όµως και οι µικρότεροι που διέθεταν 
τουρκόφωνα ή ελληνόφωνα ονόµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η µετονοµασία 
                                                
509 Ibid, σ. 295. 
510 Παπαευγενίου Α. (χ.η.), Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη. Τούρκοι-Βούλγαροι. Καταστροφαί Ναών και 
Μονών, Φόνοι, Εξορίαι και Κακοποιήσεις Κληρικών, 1912-1920, Θεσσαλονίκη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου, σ. 
75. 
511 Γεροµίχαλος Α. Γ. (1968), Ιωακείµ Σγουρός Μητροπολίτης Ξάνθης και οι Αποφάσεις της Δηµογεροντίας, 
Θεσσαλονίκη, σ. 40. 
512 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 07-10-1919, σ. 2, Εξάρχου Θ. (χ.η.), Ξάνθη: Ματιά στο 
Χτες της Πόλης Μέσα από Φωτογραφίες, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., Στα κεφάλαια: Οδός Παναγή Τσαλδάρη και 
Οδός Κονίτσης & Γεωργίου Σταύρου. 
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του Φερεντζίκ (Φέρες) σε Τραπεζίτσα. Οι ονοµατολογικές επεµβάσεις της 
κεντρικής εξουσίας και ιδιαίτερα των εθνικών κρατών εντάσσονται στην 
προσπάθεια των νέο-προσαρτηµένων εδαφών να εναρµονιστούν µε τα εθνικά 
πρότυπα και να αποµακρύνουν τις παραποµπές στο παρελθόν513. 
 Θα πρέπει, όµως, παρενθετικά να σηµειωθεί πως το βραχύβιο διάστηµα της 
βουλγαρικής διακυβέρνησης δεν επέφερε µεταβολές στην κλίµακα της οικιστικής 
ιεραρχίας, παρά την προσπάθεια για την ανάδειξη του Πόρτο-Λάγος ως το 
σηµαντικότερο λιµάνι της περιοχής. Οι αστικοί οικιστικοί σχηµατισµοί της 
Γκιουµουλτζίνας και της Ξάνθης διατήρησαν το χαρακτήρα τους, η πρώτη ως 
διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο και η δεύτερη ως οικονοµικό και εµπορικό 
κέντρο της, αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτέλεσε το Ντεντέ-Αγάτς ως συγκοινωνιακός 
και εµπορικός κόµβος. Στη συγκεκριµένη περίοδο ενίσχυσε ακόµη περισσότερο τη 
θέση του και αναπτύχθηκε ως το σηµαντικότερο λιµάνι της βουλγαρικής 
επικράτειας, ιδιαίτερα µετά τον αποκλεισµό των Στενών από τις Μεγάλες 
Δυνάµεις.   

Για την επίσηµη βουλγαρική διοίκηση, η οµογενοποιητική πολιτική που 
υιοθέτησε περιγράφεται γλαφυρά από έναν ανώτατο αξιωµατούχο της. Αυτός 
δηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αποδοθεί οριστικά στη Θράκη η εικόνα 
µίας περιοχής όχι λιγότερο βουλγαρικής από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της 
Παλιάς Βουλγαρίας514.  
 Το έργο των βουλγαρικών αρχών διευκολύνθηκε σηµαντικά από τη 
συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, από τις πληθυσµιακές µετακινήσεις και τις 
µεθοδικές επεµβάσεις για τη λειτουργική και θεσµική ενσωµάτωση της 
Μπελοµοριέ στην εθνική επικράτεια. Η επιτυχία του όµως, γρήγορα ανατράπηκε 
από τις διεθνείς εξελίξεις όταν η λήξη της παγκόσµιας πολεµικής σύγκρουσης 
επέφερε εδαφικές απώλειες στη Βουλγαρία και η αιγιακή επαρχία της τέθηκε υπό 
συµµαχικό έλεγχο.  
 
2.vi). Διαχείριση και έλεγχος του οικιστικού αποθέµατος στο Ντεντέ-Αγάτς  
 

Για να µπορέσει να γίνει καλύτερα αντιληπτή η προσπάθεια κυριαρχίας και 
ελέγχου του τοπίου µίας πολυ-εθνοτικής περιοχής από ένα έθνος-κράτος, 
αναλύεται το παράδειγµα των ακίνητων και κινητών περιουσιών των ελλήνων 
υπηκόων στο Ντεντέ-Αγάτς κατά την εξαετία 1913-1919.  

Η περίπτωση που ακολουθεί θεωρείται ενδεικτική και αντιπροσωπευτική 

                                                
513 Light D. (2004), "Street Names in Bucharest, 1990-1997: Exploring the Modern Historical Geographies of 
Post-Socialist Change", Journal of Historical Geography, 30(1), σσ. 155-156· Κοκολάκης Μ. (2000), «Το 
Γεράκι και ο Σκαντζόχοιρος. Η Διοικητική Ονοµατοθεσία της Ελληνικής Θράκης», στο Θράκη: Ιστορικές και 
Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 197-204, σ. 198.  
514 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 13. 
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για όλη την Μπελοµοριέ µιας και αποκαλύπτει τη µέθοδο, τα εργαλεία και τους 
µηχανισµούς που εφαρµόστηκαν για την αλλαγή των χρήσεων και τη µετάβαση 
της κυριότητας του αστικού χώρου από µία µειονοτική προς την κυρίαρχη 
πολιτικά κοινότητα. 

Συγκεκριµένα ο Φιµαρέλλης ήταν ένας έλληνας υπήκοος –µόνιµος 
κάτοικος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας- που διατηρούσε µαζί µε τον αδερφό 
του αντιπροσωπεία εισαγωγών και εξαγωγών στο Ντεντέ-Αγάτς515. Ο ίδιος ήταν 
ιδιοκτήτης σε άγνωστο αριθµού οικιών εντός της πόλης, κτηµάτων στην ευρύτερη 
περιοχή της και ενός αγροκτήµατος-τσιφλικιού στα ανατολικά της, στο χωριό 
Χασχινλάρ (Hashinlar) ή Άνθεια –µαζί µε τον αδερφό του516. Η ακίνητη περιουσία 
τους µετά την αποχώρηση και µετεγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη (στα µέσα 
του 1914), παραχωρήθηκε στη διαχείριση ενός πληρεξούσιου δικηγόρου της 
πόλης, του Βασ. Ιορδάνωφ (Iordanoff)517. Ο Ιορδάνωφ συνέταξε και υπέγραψε µε 
τον Φιµαρέλλη συµβόλαιο ενοικίου για µία από τις οικίες της πόλης, την οποία και 
χρησιµοποίησε ως µόνιµη κατοικία της οικογένειας518.  

Σε ολόκληρη τη θρακική επαρχία, οι ακίνητες περιουσίες, και 
συγκεκριµένα οι ακατοίκητες οικίες, θεωρήθηκαν εγκαταλελειµµένες και 
επιστρατεύθηκαν για τις ανάγκες του εποικισµού. Στη συνέχεια δηµεύτηκαν από 
την Οικονοµική Υπηρεσία του υπ. Γεωργίας και αξιοποιήθηκαν για την 
αποκατάσταση των νέων κατοίκων519.  

Εκτός αυτών, ένα µέρος της εγκαταλελειµµένης κτιριακής υποδοµής 
αξιοποιήθηκε για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών. Έτσι, µία από τις οικίες του –
έλληνα υπηκόου- ιατρού Παν. Λεφάκη στέγασε το δηµαρχείο του Ντεντέ-Αγάτς520. 
Οµοίως το κτίριο που στέγαζε την Εθνική Τράπεζα στην Γκιουµουλτζίνα και το 
Café de Commerce της πόλης ήταν µέρη της ακίνητης περιουσίας του οθωµανού 
υπηκόου, γιατρού Γεωρ. Ματσιόπουλου µετεγκαταστηµένου στη Θεσσαλονίκη 
από το 1914. Επίσης και το Μέγα Ξενοδοχείο της Ξάνθη ήταν ιδιοκτησία του 

                                                
515 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 131. 
516 Γ.A.K., Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 359/ Υπ. Γεωργίας, Γεωργική Περιφέρεια 
Αλεξανδρουπόλεως, Ορεστιάδα, 21-04-1931. 
517 Ο δικηγόρος εγκαταστάθηκε στο Ντεντέ-Αγάτς στα µέσα του 1914 µε τη γυναίκα του και τα τέσσερα 
παιδιά τους, πιθανότατα από τις περιοχές της Παλιάς Βουλγαρίας. Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα 
Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. πρωτ. 102, 27-12-1914. Προς: ΥΠΕΞ, 
Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας· Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. 
Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας, αρ. πρωτ. 1955, Σόφια 22-11-1914. Προς: Βασιλικό Υποπροξενείο Ντεντέ-
Αγάτς.  
518 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 23, 06-01-1915. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
519 Ως τέτοιο αναφέρεται το παράδειγµα µίας από τις οικίες ιδιοκτησίας Φιµαρέλλη, που αξιοποιήθηκε για την 
εγκατάσταση του δηµόσιου εισπράκτορα φόρων. Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-
Αγάτς. Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας, αρ. πρωτ. 1955, Σόφια 22-11-1914. Προς: Βασιλικό Υποπροξενείο 
Ντεντέ-Αγάτς. 
520 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σ. 132· Ι.Α.Υ.Ε. 
1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας, αρ. πρωτ. 2165, Σόφια 22-
11-1914. Προς: Βασιλικό Υποπροξενείο Ντεντέ-Αγάτς. 
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οθωµανού υπηκόου Φ. Κριεζή και στέγαζε το Ταχυδροµικό και Τηλεγραφικό 
Γραφείο της πόλης521.  

Φαίνεται ότι –αρχικά- το σύστηµα των εξουσιοδοτηµένων διαχειριστών 
των ιδιοκτησιών όσων αναχώρησαν, έγινε σεβαστό από τις βουλγαρικές αρχές. 
Γρήγορα όµως επήλθε ριζική αλλαγή κάτω από την πίεση της αποκατάστασης του 
αυξανόµενου αριθµού προσφύγων. Ο Οικονοµικός Έφορος, ζήτησε την 
κατάργηση των υφιστάµενων ενοικιαστηρίων µε τους αρχικούς ιδιοκτήτες και τη 
σύναψη νέων –απευθείας µε την υπηρεσία522. Τοιουτοτρόπως αποσπώνταν τα 
νόµιµα δικαιώµατα επί των ιδιοκτησιών. Από την πλευρά των αντιπροσώπων 
χανόταν η ιδιοκτησία των κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει στην επαρχία του 
Αιγαίου και δηµιουργούταν ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, βασισµένο στην 
κεντρικά ελεγχόµενη ιδιοκτησία. Σε άλλες περιπτώσεις ο οικονοµικός έφορος  
αγνοούσε την ύπαρξη εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων και αφού τους 
παρέκαµπτε προέβαινε ο ίδιος, για λογαριασµό της υπηρεσίας του, στην είσπραξη 
των ενοικίων από τους παλιούς και νέους ενοικιαστές523. 

Αργότερα η Οικονοµική Υπηρεσία και ο πολιτικός διοικητής του Ντεντέ-
Αγάτς -Μανόλ Ρόσενταλ (Manol Rosental)524- ζήτησαν από τους αντιπροσώπους 
των ιδιοκτησιών την επίσηµη, επικυρωµένη µετάφραση του πληρεξούσιου 
εγγράφου. Αυτή έπρεπε να είναι πρωτοκολληµένη από το µεταφραστικό τµήµα 
του βουλγαρικού υπ. Εξωτερικών µε έδρα τη Σόφια και να έχει ελεγχθεί από µια 
ακόµη υπηρεσία µε προϊστάµενο τον Ρόσενταλ, πιθανότατα της θρακικής 
επιτροπής για την εγκατάσταση και αποκατάσταση του προσφυγικού 
πληθυσµού525.  

Επανερχόµενοι στο ζήτηµα της χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας 
των µεταφρασµένων εξουσιοδοτήσεων, γίνεται κατανοητή η πρόθεση της 
βουλγαρικής κυβέρνησης να εξοικονοµήσει χρόνο από την έκδοση του σχετικού 
εγγράφου και την παραλαβή του από τον αντιπρόσωπο του κάθε ιδιοκτήτη. 
Σύµφωνα αυτή την πρατκική το νοµικό κενό που δηµιουργούταν άφηνε το 
περιθώριο στην Οικονοµική Υπηρεσία να θεωρήσει ότι το οίκηµα ή το κτήµα δε 
                                                
521 Reiss R. A. (1915), Sur la Situation den Macedoniens et des Musulmanes dans les Nouvelles Provinces 
Grecque s, Paris: Plon-Nourrit et Cie, σ. 85, σσ. 90-92. 
522 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 23, 06-01-1915. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
523 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 60, 15-01-1915. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
524 Πριν την περίοδο των Βαλκανικών Πολέµων ο Ρόσενταλ υπηρετούσε ως ανώτατος υπάλληλος της 
υπηρεσίας σιδηροδρόµων. Κατά την περίοδο (1913-1915) διορίσθηκε ως διοικητής της αστικής επαρχίας του 
Ντεντέ-Αγάτς (27-04-1914), επικεφαλής της τριµελούς επιτροπής διοίκησης του Ντεντά-Αγάτς καθώς και 
πρόεδρος της επιροπής εγκατάστασης και αποκατάστασης προσφυγών για την Μπελοµοριέ. Αργότερα, τον 
Σεπτέµβριο του 1915 διορίσθηκε ως διοικητής της αστικής επαρχίας Αδριανοπόλεως. Ο ίδιος επικοινωνούσε 
απευθείας µε τον Ραντοσλαβώφ και αρκετές φορές επέκρινε το Γενικό Διοικητή Σβινάρωφ για τις ενεργείς 
του. Trifonov S. K. (1992), Trakiya: Administrativna uredba Politicheski i Stopanski Zhivot1912/1915, Sofia: 
Trakiyska Fondtasiya “Kapitan Petko Voyvoda”, σ. 57, σ. 143, σ. 199. 
525 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 60, 15-01-1915. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
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διέθετε επαρκή παραστατικά έγγραφα και άρα µπορούσε να επέλθει στη 
διαχείρισή της (εγκαταλελειµµένη περιουσία)526.  
 Η παραπάνω κατάσταση καθώς και η συµπεριφορά των αστυνοµικών αρχών 
ανάγκασαν τον Ιορδάνωφ να παραιτηθεί από τη διαχείριση της περιουσίας 
Φιµαρέλλη527. Σε άρθρο τοπικής εφηµερίδας, βασισµένο σε επιστολή της συζύγου 
του, Μαρίας, αναφέρεται ότι στρατιωτικές δυνάµεις είχαν περικυκλώσει την οικία 
τους, ζητώντας την αποµάκρυνσή τους από το Ντεντέ-Αγάτς µε την κατηγορία της 
εθνικής προδοσίας528.  
 Εν τω µεταξύ η διάθεση των προς ενοικίαση οικιών και καταστηµάτων 
γινόταν µέσα από πλειοδοτική δηµοπρασία που οργάνωνε σε προκαθορισµένη 
ηµεροµηνία η εκάστοτε Οικονοµική Υπηρεσία529. Πριν από κάθε δηµοπρασία 
καταρτιζόταν κατάλογος από την αρµόδια επιτροπή, που απαρτιζόταν από τον 
οικονοµικό έφορο και το δήµαρχο ή κοινοτάρχη του οικισµού. Η συµπλήρωση του 
καταλόγου ήταν βασισµένη βασιζόταν σε επιτόπια έρευνα που διεξαγόταν µε 
σκοπό τον εντοπισµό των εγκαταλελειµµένων περιουσιών των αλλοδαπών και µη 
βουλγάρων υπηκόων κατοίκων530. 
 Η αρµόδια υπηρεσία από τη στιγµή που αναλάµβανε τη διαχείριση και την 
κυριότητα µίας οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας, διασφάλιζε µε κάθε τρόπο την 
οικονοµική της αξιοποίηση. Ο οικονοµικός έφορος παρέκαµπτε τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο και συναλλασσόταν απευθείας µε τους 
ενδιαφερόµενους για την εκµετάλλευση του ακινήτου531. Ως τέτοια εµφανίζεται η 
περίπτωση κατά την οποία ο οικονοµικός έφορος του Ντεντέ-Αγάτς παρέκαµψε 
τον πληρεξούσιο δικηγόρο (Vernazza) των αποδηµούντων αδερφών Μηλιώνη και 
σύναψε συµβόλαιο µε τους παραµένοντες αδερφούς Πρωτόπαππα και την 
ενοικίαση ή πώληση ενός ακίνητού των πρώτων για τις ανάγκες στέγασης µιας 
αποθήκης εµπορίας αλεύρων των τελευταίων532. 

Από τη συγκεκριµένη δικαιοπραξία, εξάγεται η υπόθεση ότι ένα κοµµάτι 
της ανώτερης τάξης της οικονοµίας του Ντεντέ-Αγάτς, ανεξαρτήτως του 

                                                
526 Ibid.  
527 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 102, 27-12-1914. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
528 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Απόκοµµα εφηµερίδας που αποστέλλει ο 
υποπρόξενος Ντεντέ-Αγάτς προς το Υπ. Εξωτερικών στην Αθήνα. 
529 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 81, 21-12-1914. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
530 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 5, 02-01-1915. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
531 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 60, 15-01-1915. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
532 Οι αδερφοί Μηλιώνη, Ιωάννης και Περικλής, διέθεταν ακίνητα (καταστήµατα), εργοστάσιο οινοποιίας και 
οινοπνευµατωδών ποτών πριν την αποδηµία τους στα Γιάννενα, όταν όρισαν τον λεβαντίνο Vernazza 
πληρεξούσιο της περιουσίας τους. Οι αδερφοί Πρωτόπαππα ήταν ιδιοκτήτες ατµόµυλου, έµποροι αλεύρων και 
συνιδιοκτήτες, µαζί µε τους Δεστούνη-Γιαννουλάτο, πρακτορείου ατµοπλοϊκών εταιρειών στην αγορά του 
Ντεντέ-Αγάτς. Ιγγλέσης Ν. Γ. (1910-1911), Οδηγός της Ελλάδος, Αθήναι: Τύποις Αποστολόπουλου, σσ. 130-
133. 
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εθνοτικού του ανήκειν, παρέµεινε στην περιοχή, επέκτεινε την εµπορική κίνηση 
των επιχειρήσεών του και θεµελίωσε στενούς δεσµούς µε την κεντρική πολιτική 
εξουσία. Η ανθηρή οικονοµική κατάσταση του λιµανιού του Ντεντέ-Αγάτς 
προσέφερε έφορο έδαφος για την περαιτέρω εξέλιξη των οικονοµικά ισχυρών 
παραγόντων που είχαν παραµείνει στην πόλη. Την ίδια στιγµή ένα µεγάλο µέρος 
της είχε από νωρίς µεταβεί στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, µεταφέροντας εκεί 
τις επιχειρηµατικές της δράσεις533.  
 Αναφορικά µε τις κινητές περιουσίες των επιχειρήσεων και των οικηµάτων, 
αυτές περιλαµβάνουν τα αντικείµενα επίπλωσης και τον οικιακό εξοπλισµό, 
αντίστοιχα. Για τις περιουσίες που οι πληθυσµοί δεν είχαν µεταφέρει µαζί τους οι 
πληθυσµοί που εγκατέλειψαν την επαρχία ή για αυτές που δεν είχαν αποµακρυνθεί 
από τους νεοεγκατεστηµένους, η Οικονοµική Υπηρεσία φρόντιζε για τη διάθεσή 
τους µε τη δηµοπρασία προκαθορισµένης πλειοδοτικής δηµοπρασίας534.  

Για το ζήτηµα των ακίνητων και κινητών περιουσιών –οι αυτόχθονες 
κάτοικοι που εγκατέλειψαν τους γενέθλιους τόπους τους- βρίσκονταν σε δυσµενή 
θέση, εφόσον έπρεπε να διαπραγµατευτούν για την υπεράσπιση των περιουσιών 
τους µε τον βουλγαρικό κρατικό µηχανισµό µέσω των υφιστάµενων αστικών και 
νοµικών δοµών του. Για τους υπηκόους ξένων κρατών, η κατάσταση 
µεταβαλλόταν ανάλογα µε τη σχέση του κράτους τους µε το βουλγαρικό. Έτσι, το 
ελληνικό κράτος προσπαθούσε να διασφαλίσει τη διάσωση των ελληνικών 
περιουσιών µε έγγραφες και προφορικές διαµαρτυρίες των πληρεξούσιων 
αντιπροσώπων και του υποπροξένου. Οι διαµαρτυρίες στην πλειονότητα κατά 
βάσει αγνοούνταν και παράλληλα αποµακρύνονταν το ενδεχόµενο οποιουδήποτε 
ιδιοκτησιακού δικαιώµατος από την πλευρά των βουλγαρικών αρχών535.  
 Σηµαντικό στοιχείο για την παρούσα ανάλυση αποτελεί ο διορισµός του 
εξαρχικού δικηγόρου Ιορδάνωφ και του λεβαντίνου Vernazza στη θέση των 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, στα προαναφερθέντα παραδείγµατα. Η επιλογή 
τους και η ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχειών του Φιµαρέλλη 
και των αδερφών Μηλιώνη, εικάζεται πως έγιναν µε γνώµονα την αποτελεσµατική 
                                                
533 Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 218. 
534 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 23, 06-01-1915. Προς: ΥΠΕΞ, Αθήνα  & Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
535 Στην πρώτη περίπτωση, χαρακτηριστική είναι η επαναλαµβανόµενη υποβολή ενστάσεων του έλληνα 
υποπροξένου στο Ντεντέ-Αγάτς προς τον οικονοµικό έφορο της πόλης –για το ζήτηµα των ελληνικών και 
οµογενειακών περιουσιών- µε αφορµή την περιουσία των αδερφών Μηλιώνη. Για τα αιτήµατα αυτά, ο 
έφορος, παρέπεµπε τον διπλωµατικό υπάλληλο απευθείας στο υπουργείο Γεωργίας. Στην πραγµατικότητα, 
µετατόπιζε τη διευθέτηση του ζητήµατος από το –περισσότερο προσιτό και άµεσο- τοπικό, στο 
γραφειοκρατικό κεντρικό διοικητικό επίπεδο λειτουργίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η ελληνική πρεσβεία στη 
Σόφια απέστειλε διάβηµα προς το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας την καταβολή του ενοικίου και τη 
διασφάλιση της περιουσίας του Π. Λεφάκη, η οποία στέγαζε το δηµαρχείο του Ντεντέ-Αγάτς. Αντίστοιχη 
διαδικασία είχε ακολουθηθεί νωρίτερα και για την περιουσία της οικογένειας Τελωνίδου. Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. 
Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας, αρ. πρωτ. 1955, Σόφια 22-11-1914. 
Προς: Βασιλικό Υποπροξενείο Ντεντέ-Αγάτς. 
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διάθεση για αποµάκρυνση του πλήθους των αλλοεθνών στοιχείων και ιδίως αυτών 
που συντάσσονταν µε την ελληνική εθνική ιδέα. Έτσι οι αδερφοί Μηλιώνη 
προτίµησαν να εµπιστευτούν τη διαχείριση των ακινήτων τους στον Vernazza και 
όχι στο γαµπρό του Ιωάννη και συνέταιρο του λεβαντίνου, Γεώρ. Γανόγγη536.  

Χάρη στην επιλογή αυτής –όπως και στο παράδειγµα της πατριαρχικής 
δηµογεροντίας της Ξάνθης µε την ανάθεση των υποθέσεών της στον Κιαµήλ 
Εφέντη (κεφάλαιο 1.vi, supra)- οι αποδηµούντες κινούνταν ευκολότερα 
αξιοποιώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των πληρεξούσιων αντιπροσώπων τους. Με 
τον τρόπο αυτό προσδοκούσαν την κατάκτηση της συµπάθειας των αρχών και 
προπάντων, δρούσαν µε γνώµονα τις τυχόν σχέσεις που είχαν ή θα ανέπτυσσαν µε 
τους θεσµούς της τοπικής πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. Παρ’ όλα αυτά η 
επιθυµία των βουλγαρικών αρχών να εφαρµόσουν τις πρακτικές χωρικής και 
συµβολικής οµογενοποίησης του τοπίου αποδείχτηκε ισχυρότερη των προβλέψεων 
από τη µεριά των ιδιοκτητών.  
 Με τα παραπάνω καταδεικνύεται η προσπάθεια για την κατάληψη 
µεγαλύτερης έκτασης του δοµηµένου και συµβολικού χώρου από την κυρίαρχη 
πολιτικά οµάδα της πόλης. Σε σχέση µε αυτήν, εξαιρετικά σηµαντική ήταν η 
στάση της κεντρικής πολιτικής εξουσίας µέσω των τοπικών φορέων της, η οποία 
φανερά υπαγόρευε τη στάση των προς εγκατάσταση πληθυσµών. Όσον αφορά τις 
υπόλοιπες κοινότητες, αυτές παρουσιάζονταν εντελώς αδύναµες, απέναντι στην 
υιοθέτηση οποιωνδήποτε πρακτικών, παρατηρώντας την απόσπαση των 
περιουσιών τους για τις ανάγκες του βουλγαρικού εποικιστικού προγράµµατος.  
 Πάντως στην εξάχρονη παρουσία της βουλγαρικής διακυβέρνησης έγιναν 
µεθοδικές προσπάθειες εισαγωγής λειτουργικών, θεσµικών, οργανωτικών και 
συµβολικών δοµών του βουλγαρικού κράτους. Σε αυτή την διαδικασία 
εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά οι διεργασίες µετάβασης και κατ’ επέκτασης 
ενσωµάτωσης από µια πολυ-εθνοτική επαρχία σε ένα εθνικό κράτος.  
 Η εν λόγω διαδικασία δεν έµελλε να ολοκληρωθεί, καθώς η ήττα των 
Κεντρικών Δυνάµεων και των συµµάχων τους ανέτρεψε τα εθνικιστικά οράµατα 
της Μεγάλης Βουλγαρίας. Η Μπελοµοριέ σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
καταλήφθηκε από τις συµµαχικές δυνάµεις της Αντάντ επιτρέποντας στις 
ελληνικές εθνικές βλέψεις να ατενίζουν µε αισιοδοξία το όραµα της ολοκλήρωσής 
του περισσότερο από ποτέ.     

                                                
536 Ι.Α.Υ.Ε. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Ντεντέ-Αγάτς. Ελληνικό Προξενείο Ντεντέ-Αγάτς, αρ. 
πρωτ. 60, 15-01-1915. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, Βασιλική Πρεσβεία Σόφιας. 
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3) Η βραχεία περίοδος της Διασυµµαχικής Θράκης 
 
3.i) Διπλωµατικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και η αντίδραση του 
τοπικού πληθυσµού στη νέα διοίκηση 
 
 Με το πέρας των πολεµικών συγκρούσεων, αρχίζουν οι ειρηνευτικές 
διαδικασίες στο Παρίσι µεταξύ των νικητών και ηττηµένων του Α΄ Παγκοσµίου 
Πόλεµου, που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ. Η Ελλάδα µε 
την πλευρά των νικητών, βγήκε κερδισµένη αναφορικά µε τις διεκδικήσεις της 
στην περιοχή της Θράκης, αντίθετα µε τη Βουλγαρία -που επέστρεψε στα σύνορα 
του 1878- και µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία που βίωσε, τη διανοµή των 
εδαφών της. Σύµφωνα µε τη διανοµή, οι ελληνικές δυνάµεις κατέλαβαν την 
περιοχή της Σµύρνης και οι ιταλικές τα νοτιοανατολικά παράλια της Ανατολίας. 
Οι γαλλικές δυνάµεις κατέλαβαν την περιοχή δυτικά του βουλγαρο-οθωµανικού 
συνόρου του 1915 µέχρι και τον ποταµό Νέστο, όπως η συνοριογραµµή οριζόταν 
από τον Έβρο ποταµό και οι συµµαχικές δυνάµεις εγκατέστησαν στρατιωτικές 
δυνάµεις σε ολόκληρη την περιοχή της Κωνσταντινούπολης καθώς και στην 
περιοχή των Δαρδανελλίων. 
 Οι οδηγίες του Ανώτατου Συµβουλίου των Μεγάλων Δυνάµεων προς τους 
συµµαχικούς στρατιωτικούς διοικητικές στη Θράκη για την εγκαθίδρυση µιας 
συµµαχικής διοίκησης (σταδιακά θα αντικαθιστούνταν από πολιτική διοίκηση, 
υπό συµµαχική εποπτεία) ήταν σαφείς. Ο νέος διοικητικός σχηµατισµός θα 
διασφάλιζε την ισόνοµη διαβίωση όλων των κατοίκων µε τη σύνθεση των 
οργάνων του να αντικατοπτρίζει την ισότιµη αντιπροσώπευσή τους537. Οι γαλλικές 
δυνάµεις εργάστηκαν προς την ικανοποίηση της παραπάνω απόφασης. 
Ταυτόχρονα, οι ενέργειές τους στόχευαν στην αποµάκρυνση της Βουλγαρίας και 
την αντικατάστασή της από τη συµµαχική ελληνική δύναµη, άποψη σύµφωνη µε 
τη γαλλική και τη βρετανική διπλωµατία538. 
 Στη συνδιάσκεψη του Παρισιού, η ελληνική διπλωµατική αποστολή υπό τον 
Βενιζέλο απαίτησε για τις περιοχές της βόρειας Ηπείρου, των Δωδεκανήσων, της 
δυτικής Ανατολίας, της Κύπρου, της δυτικής και ανατολικής Θράκης. Τελικά, 
κατάφερε να παράσχει εγγυήσεις για τον σεβασµό των µη ορθοδόξων πληθυσµών 
στα εδάφη που θα της παραχωρούνταν. Οµοίως, πείσθηκαν οι αλλοεθνείς οµάδες 
για τη διασφαλισµένη αυτονοµία και προστασία τους από την πλευρά των 
ελληνικών αρχών, από τον αρχηγό της ελληνικής διπλωµατικής αποστολής µέσω 

                                                
537 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σσ. 256-
257. 
538 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το 
Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 41-46. 
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του πολιτικού αντιπροσώπου της539. Ταυτόχρονα κατέθεσε τις προτάσεις της για 
αµοιβαία εθελοντική µετανάστευση µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας540. 
 Στα τέλη του Σεπτεµβρίου 1919 ο  Βενιζέλος τηλεγράφησε προς το 
στρατηγό Λεων. Παρασκευόπουλο, αναφέροντάς του την επικείµενη κατάληψη της 
Μπελοµοριέ από τις συµµαχικές δυνάµεις, µε την εµπλοκή και των ελληνικών 
στρατιωτικών τµηµάτων. Ο Βενιζέλος υπογράµµιζε πως η κατάληψη θα ήταν 
µόνιµη, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα προκαταλάµβανε την επιδιωκόµενη για 
τα ελληνικά συµφέροντα κατάσταση, εξαιτίας των γεγονότων που είχαν 
εκδηλωθεί στη Σµύρνη µετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού, το Μάιο του 
1919541.  
 Μια τέτοια παρέκκλιση θα σήµαινε την οριστική κατάρρευση των 
ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων. Αντιθέτως, µια καλά οργανωµένη κατάληψη θα 
θεµελίωνε την παρουσία και θα ενίσχυε τις ελληνικές θέσεις542. Σε κάθε 
περίπτωση η ελληνική παρουσία όφειλε να δηµιουργήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης 
στον τοπικό αλλοεθνή πληθυσµό και να κερδίσει την υποστήριξή του απέναντι 
στις Μεγάλες Δυνάµεις543. Η συγκεκριµένη παραδοχή αποτέλεσε τον άξονα 
δράσης και πολιτικής συµπεριφοράς της ελληνικής διπλωµατικής αποστολής στη 
νέα διοίκηση της περιοχής.  
 Ενορχηστρωτής αυτής της προσπάθειας αυτής ήταν ο πολιτικός 
αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα διοίκηση, Χαρίσιος 
Βαµβακάς544. Η δράση του προσανατολίστηκε πρωτίστως στην πολυπληθέστερη 
γηγενή οµάδα, τους µουσουλµάνους και τους ποµάκους, και σε δεύτερο επίπεδο 
στους γηγενείς βουλγαρόφωνους545. Οι εβραϊκές και αρµενικές κοινότητες λόγω 
του περιορισµένου µεγέθους τους και της απουσίας µιας γειτονικής -προστάτιδας- 
κρατικής εξουσίας, θεωρήθηκαν από την ελληνική αποστολή ως αδιαµφισβήτητοι 

                                                
539 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 592-601· Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), 
Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, σσ. 154-155, σ. 169, σ. 271· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 03-04-1920, Βαµβακάς προς την Ελληνική Αποστολή του Υπουργείου 
Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη. Αριθµός 3706, Επείγον. 
540 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan 
Co., σσ. 18-21. 
541 Κωστόπουλος Τ. (2007), Πόλεµος και Εθνοκάθαρση: Η Ξεχασµένη Πλευρά µιας Δεκαετούς Εθνικής 
Εξόρµησης, 1912-1922. Αθήνα: Βιβλιόραµα, σσ. 91-108· Σολωµονίδου Β. (1989), «Βενιζέλος-Στεργιάδης. 
Μύθος και Πραγµατικότητα», στο Βερέµης Θ. & Γουλιµης Γ. (επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-
Οικονοµία-Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση: 475-507, σσ. 470-485. 
542 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σ. 278. 
543 Τηλεγράφηµα του Βενιζέλου Ε. προς τον Χ. Βαµβακά, 28-02-1920, αρ. πρωτ. 11463/1797, όπως 
αναφέρεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 50.  
544 Χαρίσιος Βαµβακάς (Κοζάνη 1872), διετέλεσε βουλευτής Σερβίων και Κοζάνης στο οθωµανικό 
κοινοβούλιο, εκδότης και διευθυντής της γαλλόφωνης εφηµερίδας Tribune. Εξελέγη γερουσιαστής (Απρίλιος 
1929), διετέλεσε αντιπρόεδρος της Γερουσίας και δήµαρχος Θεσσαλονίκης µε το κόµµα των Φιλελευθέρων 
(1931-1933). 
545 Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες: Το Σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα: Νεφέλη, σσ. 167-169. 
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υποστηρικτές των εθνικών δικαίων546. 
 Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης  
µια από τις πρώτες ενέργειες του Βαµβακά ήταν η αποφυλάκιση των 
µουσουλµάνων κατοίκων της Γκιουµουλτζίνας που είχαν φυλακιστεί λόγω χρεών 
από τη βουλγαρική κυβέρνηση, πριν από τη γενική αµνηστία που χορήγησαν οι 
συµµαχικές αρχές547. 

Σταδιακά οι ενέργειες του απευθύνθηκαν σε όλο και ευρύτερα στρώµατα της 
µουσουλµανικής κοινότητας. Έτσι σε συνεργασία µε τους µουχτάρηδες των 
µουσουλµανικών µαχαλάδων, προέβη σε διανοµή αλεύρων στις άπορες 
οικογένειες της πόλης548. Στη συνέχεια και ενώ οι ποσότητες των αλεύρων 
πολυτελείας στη Θράκη είχαν εξαντληθεί, ζήτησε από τον υπουργό Ν. Πολίτη να 
λάβει µέριµνα για την αποστολή 200 σακιών λευκών αλεύρων για τις ανάγκες του 
ραµαζανιού549. Με την αναγνώριση της ανάγκης παρασκευής παραδοσιακών 
γλυκών και άρτων κατά τη διάρκεια της σηµαντικής µουσουλµανικής 
θρησκευτικής γιορτής, επιδιώχθηκε η προβολή της αγαθοεργίας της ελληνικής 
πλευράς και του σεβασµού της ιδιαιτερότητας και των αναγκών της 
µουσουλµανικής κοινότητας.  

Η επιρροή της προσωπικότητας και του έργου του Βαµβακά στον γηγενή 
µουσουλµανικό πληθυσµό κέρδιζε συνεχώς έδαφος στο πέρασµα του χρόνου. 
Αποκορύφωµά της αποτελεί η λευκή ψήφος του µουσουλµάνου αντιπροσώπου 
Χαφούζ Σαλή Μεµέτογλου (Hafız Salih Mehmetoğlu) –οµοίως και του εβραίου 
αντιπροσώπου Καράσου- στην κρίσιµη εκλογή του προέδρου στο Ανώτατο 
Διοικητικό Συµβούλιο της συµµαχικής διοίκησης (04-04-1920) και στην ανάδειξη 
του Εµµανουήλ Δούλα από το Κάρα-Αγάτς στη θέση αυτή550. Δεν  έλειψαν και οι 
αντιδράσεις όπως τα συλλαλητήρια διαµαρτυρίας από τους µουσουλµάνους και 
τους βουλγαρόφωνους κατοίκους στην Γκιουµουλτζίνα, στο Ντεντέ-Αγάτς, στην 
Ξάνθη και στο Σουφλί551. 

                                                
546 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 26-03-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς  Ν. Πολίτη αριθ, πρωτ. 3426, Προσωπική Επιστολή και Παπαθανάση-
Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 
51. 
547 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής 
Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 10, 10-01-1920, 
Γκιουµουλτζίνα. 
548 Έκθεση του Χ. Βαµβακά προς τον Βενιζέλου Ε., 10-01-1920, αρ. πρωτ. 678, όπως αναφέρεται στο 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 36-37. 
549 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 14-04-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αρ, πρωτ. 4180. 
550 Νικολακόπουλος Η. (1990-1991), "Πολιτικές Δυνάµεις και Εκλογική Συµπεριφορά της Μουσουλµανικής 
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη: 1923-1955", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σ. 175· 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1982), "Τα Οικονοµικά των Δήµων στη Διασυµµαχική Θράκη", Θρακικά 
Χρονικά, 37, σ. 145.  
551 Kalionski A. & Kolev V. (2004), «Οι Πρόσφυγες στην Βουλγαρία την Εποχή του Μεσοπολέµου», στο 
Γούναρης Β. & Μιχαηλίδης Ι. (επιµ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήµη και Ενσωµάτωση, Αθήνα, Ίδρυµα 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα & Εκδόσεις Πατάκη: 287-328, σσ. 308-309· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
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 Αντίστοιχη ήταν και η στάση του απέναντι στον ποµακικό πληθυσµό µέσω 
της πρακτικής της ανέγερσης µιναρέδων, της επισκευής τζαµιών και των σχολείων 
που είχαν κατά το παρελθόν πληγεί από τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάµεις 
κατά το παρελθόν552. Η συγκεκριµένη κίνηση -συµβολικού χαρακτήρα- είχε ως 
αποδέκτες τον ποµακικό πληθυσµό και τη συµµαχική διοίκηση. Από τη µια 
εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για τους τόπους λατρείας ενός αλλόθρησκου 
πληθυσµού και από την άλλη εκφράστηκε ο σεβασµός και η προώθηση της 
ιδιαιτερότητάς τους.  

Στη συνέχεια και έπειτα από αναταραχές στο βουλγαρικό έδαφος της 
Ροδόπης, εκτοπίστηκε προς τη Διασυµµαχική Θράκη µέρους του ποµακικού 
πληθυσµού553. Άµεσα 300 περίπου άτοµα, εγκαταστάθηκαν στην Ξάνθη και 
συγκλήθηκε επιτροπή περίθαλψης µε τη συνεργασία της ελληνικής 
αντιπροσωπείας και του γηγενούς µουσουλµανικού πληθυσµού554. 
 Η ελληνική αντιπροσωπεία υιοθέτησε διττή δράση απέναντι στους ποµάκους 
υπαγορευµένη από τις εξελίξεις στο διεθνές και τοπικό πεδίο. Από τη µια, ανέλαβε 
δράση για την περίθαλψή τους. Από την άλλη, πρώτον, σχεδίασε πρώτον την 
εγκατάστασή τους σε ασφαλείς περιοχές µακριά από τα σύνορα, όπως η Αν. 
Μακεδονία ή στα νότια του Τριγώνου της Ξάνθης και, δεύτερον προσπάθησε να 
απαγορεύσει την κάθοδο νέων ποµακικών οµάδων, φοβούµενη την είσοδο 
κακοποιών και κατασκόπων555. Έναν µήνα νωρίτερα η ελληνική διπλωµατική 
αποστολή είχε λάβει µέσω της αντιπροσωπείας της διασυµµαχικής διοίκησης 
υπόµνηµά της στο οποίο εξήραν την έκδηλη υποστήριξη της ελληνικής 
κυβερνητικής παρουσίας στη Θράκη556.  

Να σηµειωθεί ότι η σηµαντικότερη παρέµβαση του Βαµβακά για την 
απόκτηση της εύνοιας των µουσουλµάνων εντοπίζεται στα ζητήµατα που 
προέκυψαν από τη διευθέτηση µιας υπόθεσης µεταξύ αυτών και των γηγενών 
βουλγαρόφωνων. Νωρίτερα µε τη λήξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέµου και µέχρι η 

                                                                                                                                  
Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 07-04-1920, Ελληνική Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς Ν. Πολίτη, αρ. 
πρωτ. 3907.  
552 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 18-03-1920, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
ΙΙ, αρ. εµπ. πρωτ. 871. 
553 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 19-03-1920, [από Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης] προς  Ν. Πολίτη, αρ, πρωτ. 3183· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 
2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 13-03-1920, από στρατηγό Παρασκευόπουλο προς Χ. Βαµβακά, αρ. 2417.  
554 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 19-03-1920, ΙΧ Μεραρχία, από 
Γραφείο Στρατηγού προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 879. 
555 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 16-03-1920, από Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αριθ, πρωτ. 2960 και η απάντηση Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 27-03-1920, από  Ν. Πολίτη προς Χ. Βαµβακά· τηλεγράφηµα του Χ. 
Βαµβακά προς τον στρατηγό Ζυµβρακάκη µέσω του Μεράρχου Σερρών, 04-05-1920, αρ. πρωτ. 5114, όπως 
παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 161-162. 
556 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 09-04-1920, από Υπουργείο 
Εξωτερικών προς Χ. Βαµβακά, αρ. 457· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 
13-03-1920, από στρατηγό Παρασκευόπουλο προς Χ. Βαµβακά, αρ. 2417. 
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περιοχή να καταληφθεί από τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάµεις, ο οθωµανικός 
στρατός κατέστρεψε τρία µεγάλα χωριά στην περιοχή του καζά της 
Γκιουµουλτζίνας που κατοικούνταν αποκλειστικά από βουλγαρόφωνο 
πληθυσµό557. Η νέα διοίκηση διαµοίρασε τον προσφυγικό πληθυσµό σε 14 
µουσουλµανικά χωριά στα νότια των αρχικών εστιών των προσφύγων, 
προκαλώντας την αναγκαστική συµβίωση των δύο εθνοτικών οµάδων και στη 
συνέχεια την αποδηµία µέρους του µουσουλµανικού πληθυσµού.  

Αργότερα η διασυµµαχική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να 
διευθετήσει την κατάσταση. Τότε, ο έλληνας αντιπρόσωπος προώθησε τελικά µια 
συµβιβαστική λύση για τους αντιµαχόµενους. Σύµφωνα µε αυτήν, οι 
βουλγαρόφωνοι αποχώρησαν από τα παραπάνω χωριά µε το τέλος της γεωργικής 
συγκοµιδής (τέλη Σεπτεµβρίου-αρχές Οκτωβρίου) και µετέβησαν σε άλλα 
βουλγαρόφωνα χωριά της περιοχής. Με την αποµάκρυνσή τους θα αποζηµιωνόταν 
από τις µουσουλµανικές κοινότητες των χωριών όπου ήταν εγκατεστηµένοι για τις 
ζηµιές που είχαν γίνει, σε συνδυασµό µε την καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος 
από την ελληνική αντιπροσωπεία558.  
 Με τις παραπάνω ενέργειες του Βαµβακά η ελληνική διπλωµατία άφησε να 
διαφανεί στάση ουδετερότηταε προς τη βουλγαρόφωνη κοινότητα. Έτσι στα τέλη 
Φεβρουάριου 1920 η βουλγαρόφωνη κοινότητα της Ξάνθης οργάνωσε εκδήλωση 
για τον εορτασµό των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της εξαρχίας, οργάνωσε 
µια πολυπληθής εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε µεγάλο πλήθος από την πόλη 
και την περιφέρειά της, και τον προσκεκληµένο έλληνα αντιπρόσωπο559  

Η πραγµατοποίησή της µε θρησκευτική τελετή, απαγγελία ποιηµάτων και 
άσµατα, η οποία στην ουσία αφορά σε ένα από τα δοµικά συστατικά της 
βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας, όπως η θρησκεία, καταδεικνύει την προσπάθεια 
της ελληνικής αποστολής να τηρήσει µε κάθε δυνατό τρόπο την –επιβαλλόµενη 
από τις περιστάσεις- στάση ανοχής στην εθνοτική διαφορετικότητα των κατοίκων, 
ακόµα και του βασικότερου αντιπάλου της. Πολύ περισσότερο, όµως, ήταν η 
απουσία οποιασδήποτε µορφής αντιποίνων σε βάρος του βουλγαρόφωνου 
πληθυσµού (προσφύγων, εποίκων και γηγενών) από την πλευρά των ελληνικών 
στρατιωτικών δυνάµεων που βρίσκονταν στην περιοχή της Ξάνθης και η 
δηµιουργία του αισθήµατος ασφάλειας και σεβασµού της ιδιαιτερότητάς του560.  
 Όπως προαναφέρθηκε εκτός της ελληνικής αντιπροσωπείας στη νέα 
συµµαχική διοίκηση συµµετείχε και η αντίστοιχη βουλγαρική αντιπροσωπεία, υπό 
                                                
557 Πρόκειται για τα χωριά Sachanli (οικισµός βορειοανατολικά των σηµερινών Αρριανών) και Manastir 
(σηµερινό Μοναστήρι), το όνοµα του τρίτου χωριού δεν εντοπίστηκε.  
558 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
559 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Αχρονολόγητο έγγραφο που 
υπογράφει ο Βαµβακάς Χ. 
560 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 23-10-1919, σ. 2. 
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τη διεύθυνση του Αλ. Γκρέκωφ (Al. Grekoff) πρώην πρεσβευτή της Βουλγαρίας 
στο Βερολίνο561. Το έργο του τελευταίου ήταν σαφώς δυσκολότερο από το έργο 
του Βαµβακά. Η επίσηµη βουλγαρική θέση για τις αιγιακές κτήσεις -παρά τη 
δυσµενή της θέση µετά την ήττα του πολέµου- στηριζόταν στη διατήρηση των 
εδαφών ως διεξόδου στο Αιγαίο και στο πλήγµα που θα δεχόταν η βουλγαρική 
οικονοµία από την απώλεια του εµπορίου της Μεσογείου. Επιπλέον η απόσπαση 
των εδαφών θα διασπούσε την εθνοτική ενότητα της χώρας και θα δηµιουργούσε 
προβλήµατα στο εσωτερικό της από την παλιννόστηση και την εγκατάσταση των 
πληθυσµών που ζούσαν υπό τη συµµαχική διοίκηση562. 
 Οι θέσεις αυτές υπήρξαν βασικός στόχος της δράσης του έµπειρου 
βούλγαρου διπλωµάτη. Ταυτόχρονα έπρεπε να επιδείξει νέο πρόσωπο 
συµµόρφωσης και συνεργασίας µε τις συµµαχικές αρχές ωσότου ολοκληρωθούν οι 
διαπραγµατεύσεις στο Παρίσι. Αδιαµφισβήτητος υποστηρικτής του έργου του 
ήταν ο πληθυσµός των προσφύγων και των εποίκων, ο οποίος αντέταξε 
συλλαλητήρια υπέρ της βουλγαρικής παρουσίας (π.χ. στο Ντεντέ-Αγάτς 06-04-
1919), βλέποντας στην εδραίωση της ελληνικής παρουσίας την αποµάκρυνσή τους 
από την επαρχία του Αιγαίου563.  
 Ο µουσουλµανικός πληθυσµός απασχόλησε επίσης και τη βουλγαρική 
αποστολή, η οποία έδειξε ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για τον προσεταιρισµό του. Οι 
ενέργειες του Γκρέκωφ δεν χαρακτηρίζονται από την αποδοχή αυτών του 
Βαµβακά, λόγω της στάσης των βουλγαρικών αρχών κατά την περίοδο 1913-1919. 
Κατάφεραν, όµως, να επιτύχουν τη σύµπραξη µουσουλµανικών κοµιτάτων µε τα 
κοµιτάτα των βουλγαρόφωνων κατοίκων στοχεύοντας στην ίδρυση ενός 
αυτόνοµου κρατιδίου και δηµιούργησαν εντάσεις και συγκρούσεις στις περιοχές 
των συνόρων564.  
 Η στάση του µουσουλµανικού πληθυσµού δε µπορεί σε καµία περίπτωση να 
θεωρηθεί ενιαία και ταγµένη µε την ελληνική ή τη βουλγαρική πλευρά. Η 
διάσταση των απόψεων ήταν µεγαλύτερη. Έτσι µέρος του πληθυσµού τασσόταν 
µε τις µεταρρυθµίσεις που σταδιακά επιβάλλονταν από τους νεότουρκους και 
                                                
561 Αλεξάντερ Γκρέγκωφ, γιος του Ντιµ. Γκρέκωφ, σηµαντικού παράγοντα της βουλγαρικής πολιτικής ζωής 
του 19ου αιώνα. Κούκου Μ. Η. (1982), "Ο Ελληνικός Τύπος του 1920 για την Απελευθέρωση της Θράκης", 
Θρακικά Χρονικά, 37, σ. 154· Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: 
Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ, 47.  
562 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σ. 602· Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της 
Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σ. 
52· Djoumalieff S. (1936), L' Accès de la Bulgarie a la Mer Égée, Paris: Les Presses Modernes, σσ. 11-27.  
563 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 600-601. 
564 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 18-03-1920, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
ΙΙ. Αρ. Εµπ. Πρωτ. 871· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 03-04-1920, 
Βαµβακάς προς την Ελληνική Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη. Αριθµός 
3706, Επείγον· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-11-1919, 
Γκιουµουλτζίνα, Αντίγραφο αριθµός 17. Αναφορά του υπολοχαγού πυροβολικού Εµµανουήλ Βακκά προς την 
Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως.  
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συγκρούονταν µε τον ισλαµικό χαρακτήρα της υπό διάσπαση αυτοκρατορίας. Η 
ίδια µερίδα επιθυµούσε την παρουσία των Νεότουρκων στη Θράκη µε ή και χωρίς 
βουλγαρική υποστήριξη. Αντίθετα και υπέρ της ελληνικής πλευράς, τάχθηκε το 
σύνολο του ποµακικού πληθυσµού, ως αντίδραση στις πρακτικές εκβουλγαρισµού 
και ως αποτέλεσµα των διαβεβαιώσεων προστασίας της εθνοτικής ιδιαιτερότητάς 
τους από τον Βαµβακά565. Αργότερα, ένα άλλο µέρος του βουλγαρόφωνου και του 
µουσουλµανικού πληθυσµού τάχθηκε υπέρ της ιδέας γαλλικού προτεκτοράτου και 
ένα άλλο υπέρ της ίδρυσης αγγλικού προτεκτοράτου, θεωρώντας την παρουσία 
µιας από τις Μεγάλες Δυνάµεις καταλυτική για την ειρηνική και ισόνοµη 
διαβίωσή τους566.  

Εκτός αυτών, υπήρχε η σκέψη παραχώρησης αυτονοµίας στη Θράκη από 
το ελληνικό κράτος, όπως φαίνεται από τις συναντήσεις του πρώην βουλευτή στην 
οθωµανική βουλή, Γκιουµουλτζινελή Ισµαήλ Χακή Μπέη (Gümülcineli İsmail 
Hakkı Bey) µε τον Κανελλόπουλο567. Οι επαφές προχώρησαν σε τέτοιο βαθµό, 
ώστε η ελληνική πλευρά διά στόµατος Βενιζέλου πρότεινε ευρύτατη αυτονοµία, 
µε πρότυπο αυτήν που παραχωρήθηκε από την Τσεχοσλοβακία στην επαρχία των 
Ρουθέντων µετά την προσάρτησή της µε τη συνθήκη ειρήνης µε την 
Αυστροουγγαρία568.  

Στις παραπάνω δράσεις βασικός παράγοντας ήταν η συµπεριφορά των 
µελών της ανώτερης θρησκευτικής (µουφτήδες, ιεροδιδάσκαλοι), οικονοµικής 
(µεγάλοι γαιοκτήµονες, επιχειρηµατίες), πολιτικής (βουλευτές, ανώτατοι 
διοικητικοί υπάλληλοι) και στρατιωτικής (ανώτατοι αξιωµατικοί) οµάδας της 
µουσουλµανικής κοινότητας, όπως αποκαλύπτεται από το σύνολο των αρχειακών 
πηγών. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι 
προαναφερόµενοι δεν παρουσίαζαν µια σταθερή πολιτική στάση και ιδεολογία, 
αλλά συχνά φλέρταραν µε περισσότερες από µια ιδεολογίες ή τάσεις επί του 
θέµατος.  

Χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι το κίνηµα του οθωµανού πρώην 
στρατηγού Τζαφέρ Ταγιάρ (Cafer Tayyar): αυτός κήρυξε γενική επιστράτευση του 
µουσουλµανικού πληθυσµού (03-03-1920), κατέλυσε τη διοίκηση της 

                                                
565 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 18-03-1920, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
ΙΙ. Αρ. Εµπ. Πρωτ. 871· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 02-03-1920, ΙΧ 
Μεραρχία, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων Αριθ. 2901/1623/ΙΙ, Εµπιστευτικό προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών, κοινοποίηση εδραίωση. Βάµβακας.  
566 Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloglu. (Περιληπτική Μετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σ. 372· Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: 
Yale University Press, σ. 262.  
567 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/3/2322. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον. Ξάνθη, 01-11-1919, ώρα 4.30, αρ. 33, προς: Πολίτη.  
568 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/45α. Δράµα, 5/18-11-
1919, αρ. 7318, προς: Γενικό Διοικητή [Θεσσαλονίκης]· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, 
Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/38α. Παρίσι, 4/17-11-1919, προς: Γενικό Διοικητή Θεσσαλονίκης.  
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Αδριανούπολης και κήρυξε την αυτονοµία της περιοχής ανατολικά του Έβρου 
(21-03-1920), µε εθνοσυνέλευση που συγκλήθηκε στο Λουλέ-Μπουργκάς (Lule 
Bürgaz)569. Την ίδια στιγµή διαβεβαίωσε τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των 
Μεγάλων Δυνάµεων πως δεν επιθυµούσε τη µεταξύ τους σύγκρουση εφόσον το 
κίνηµά του εξέφραζε τη θέληση του µουσουλµανικού λαού για αυτονοµία και 
τήρηση της τάξης570. Για την ελληνική αποστολή, οι υποστηρικτές του ανήκαν 
στις οµάδες του πληθυσµού που εµφανίζονταν δυσαρεστηµένες από τις επιπτώσεις 
του πολέµου στην καθηµερινή ζωή τους και από την ελληνική πολιτική 
αντιπροσωπεία571.  
 Το εγχείρηµά του υποστηριζόταν από τη βουλγαρική κυβέρνηση καθώς και 
από τα κοµιτάτα των γηγενών βουλγαρόφωνων572. Δεν κατάφερε, όµως, να 
κερδίσει τη µαζική υποστήριξη των µουσουλµάνων της περιοχής για την 
ανασύσταση της Δηµοκρατίας της Γκιουµουλτζίνας. Τελικά το κίνηµα του Τζαφέρ 
Ταγιάρ καταστάλθηκε από τις ελληνικές δυνάµεις τον Ιούλιο του 1920573.  

Σε όλο το διάστηµα της συµµαχικής παρουσίας στην περιοχή 
συνεχίστηκαν οι διπλωµατικές επαφές των ενδιαφεροµένων µερών στο Σαν Ρέµο 
της Ιταλίας. Σύντοµα, η συνδιάσκεψη αποφάσισε (19-04-1920) την αποµάκρυνση 
των συµµαχικών δυνάµεων (αγγλικών, ιταλικών, γαλλικών) και την ταυτόχρονη 
κατάληψη της Θράκης (δυτικά και ανατολικά του ποταµού Έβρου) από τον 
ελληνικό στρατό574. Εξαίρεση αποτελούσε η περιοχής της Κωνσταντινούπολης και 
των Στενών, που θα παρέµεναν υπό συµµαχική διοίκηση.  
 Η γενική διαταγή του στρατηγού Λεοναρδόπουλου προς τις ελληνικές 
δυνάµεις που είχαν στρατοπεδεύσει στην περιοχή της Ξάνθης ήταν σαφής: τα 

                                                
569 Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή, Γραφείο Β΄, στρατηγός Πραντούνας προς Υπουργείο Εξωτερικών, 
Αθήνα, αρ. πρωτ. 913, 21-03-1920, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η 
Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 144-145. 
570 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 13-03-1920, Γενικό Στρατηγείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, Αριθ. 3539/2208/ΙΙ, Εµπιστευτικό-Κρυπτογραφικό· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., 
Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 10-03-1920, Γενικό Στρατηγείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα 
Πληροφοριών, Αριθ. 3408/2021/ΙΙ, Εµπιστευτικό. 
571 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το 
Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 63-64. 
572 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 07-06-1920, Γενικό Στρατηγείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, Αριθ. 9403/5837/ΙΙ, Εµπιστευτικό-Απόρρητο· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 06-04-1920, Γενικό Στρατηγείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, 
Αριθ. 4902/3044/ΙΙ, Εµπιστευτικό.  
573 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σ. 256· 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 07-04-1920, Γενικό Στρατηγείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων, Αριθ. 5060/3084/ΙΙ, Εµπιστευτικό· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 26-03-1920, Γενικό Στρατηγείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, 
Αριθ. 4316/2681/ΙΙ, Απόρρητο· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 14-03-
1920, Γενικό Στρατηγείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, Αριθ. 3593/2295/ΙΙ, Εµπιστευτικό· 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 13-03-1920, Γενικό Στρατηγείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, Αριθ. 3569/2094/ΙΙ, Εµπιστευτικό-Επείγον.  
574 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το 
Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 66-67. 
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τάγµατα του ελληνικού στρατού έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα ανατολικά575. 
Στις 15-05-1920 κατέλαβαν την Γκιουµουλτζίνα και συνέχισαν την πορεία τους 
για την κατάληψη των εδαφών ανατολικά του ποταµού Έβρου.  
 Στο χρονικό διάστηµα (φθινόπωρο 1919-άνοιξη 1920) η ελληνική πλευρά, 
έχοντας την υποστήριξη των Μεγάλων Δυνάµεων, ικανοποίησε τις απαιτήσεις 
τους για σεβασµό της ιδιαιτερότητας των κατοίκων, κέρδισε την εµπιστοσύνη 
µέρους αυτών ως µελλοντική προστάτιδα δύναµη της περιοχής. Η βουλγαρική 
πλευρά περιορίστηκε σε δευτερεύοντα ρόλο, εργαζόµενη προς τη διατήρηση της 
παρουσίας της και του προστατευόµενου πληθυσµού της στην αιγιακή ακτή. Οι 
αντικρουόµενοι στόχοι τους είχαν ως κοινό παρονοµαστή τον προσεταιρισµό της 
πολυπληθέστερης οµάδας, της µουσουλµανικής κοινότητας.  
 
3.ii) Δοµή και οργάνωση της Διασυµµαχικής Θράκης 
  
 Η δραστηριότητα των πολιτικών αντιπροσωπειών καθώς και των 
συµµαχικών στρατιωτικών δυνάµεων έλαβε χώρα εντός ενός διοικητικού πλαισίου 
εµπνευσµένου κατά κύριο λόγο από τις αποικίες των Μεγάλων Δυνάµεων576. Το 
νέο πλαίσιο διοίκησης ρύθµισε όλους τους τοµείς της δηµόσιας σφαίρας, 
αφήνοντας τελικά πρόσθετες συνεχείς ευκαιρίες επέµβασης.     

Αναλυτικότερα η απόφαση για τη συµµαχική παρουσία στην περιοχή της 
Θράκης λήφθηκε από τις Μεγάλες Δυνάµεις κατά τη διάρκεια των διπλωµατικών 
διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να γίνει δυνατή η πραγµατοποίηση των στόχων 
της συµµαχικής παρουσίας σχεδιάστηκε προσεκτικά η δοµή και η οργάνωση της 
νέας διοίκησης. Ο νέος διοικητικός µηχανισµός ήταν ανάγκη να διασφαλίσει εκτός 
της µετάβασης από τη µια εξουσία στην άλλη, τη σταδιακή παραχώρηση της σε 
µια σύµµαχο χώρα.    
 Έτσι, στα τέλη Σεπτεµβρίου 1919, διορίσθηκε η νέα πολιτική διοίκηση της 
πρώην βουλγαρικής επαρχίας του Αιγαίου υπό διασυµµαχική κυβέρνηση, µε την 
εγγύηση των γαλλικών στρατιωτικών δυνάµεων και τη συνεργασία των 
αντίστοιχων ελληνικών µόνο στην περιοχή της Ξάνθης (µέχρι και 30 χλµ. 
ανατολικά της πόλης). Λίγες ηµέρες αργότερα, ο γάλλος αρχιστράτηγος Φρανσέτ 
Ντ’ Εσπερέ (Franchet d’ Esperay) διέταξε τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάµεις 
να εγκαταλείψουν την περιοχή577. 
 Με την ολοκλήρωση της κατάληψης της περιοχής από τις γαλλικές δυνάµεις 

                                                
575 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 12-05-1920, ΙΧ Μεραρχία, αρ. εµπ. 
πρωτ. 2052, Απόρρητο-Γενική Διαταγή. 
576 Βλέπε ενδεικτικά, Popescu S. (2004), "Les français et la république de Kortcha (1916-1920)", Guerres 
Mondiales et Conflits Contemporains, 1(213): 77-87· Augris E. (2000), "Korçë dans la Grande Guerre, Le 
sud-est albanais sous administration française (1916-1918)", Balkanologie, IV(2): 1-11. 
577 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σσ. 286-288. 
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(ιταλικές δυνάµεις αναπτύχθηκαν µόνο στην περιοχή των Φερών και ένας λόχος 
Ινδών από τις βρετανικές αποικιοκρατικές δυνάµεις στην Κοµοτηνή), ιδρύθηκε η 
διασυµµαχική κυβέρνηση της Θράκης (20-10-1919) µε την ονοµασία 
Διασυµµαχική Θράκη (Thrace Interalliée), υπό τη διοίκηση του γάλλου στρατηγού, 
Γενικού Διοικητή, Σαρπύ (Charpy)578. Επίσηµες γλώσσες ορίσθηκαν τα γαλλικά, 
τα τουρκικά και τα ελληνικά. Επίσης, το σύµβολο της νέας διοίκησης, δηλαδή η 
σηµαία της είχε τρεις οριζόντιες γραµµές, µια µπλε στη µέση και δύο άσπρες στις 
άκρες και αναρτήθηκε στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών της579. Στη νέα 
διοίκηση, η ελληνική και η βουλγαρική κυβέρνηση διέθεταν πολιτικούς 
αντιπροσώπους, τον Βαµβακά και τον Γκρέκωφ αντίστοιχα, µε συµβουλευτικό 
ρόλο προς τον Σαρπύ. Οι κεντρικές υπηρεσίες της νέας διοίκησης έδρευαν στην 
Γκιουµουλτζίνα και συγκεκριµένα στο Μέγαρο Τσανακλή580.   

Σύµφωνα µε το σχέδιο «…περί τρόπου διοικήσεως Δυτικής Θράκης…», η 
περιοχή χωρίστηκε σε τρεις κύκλους που αποτελούνταν από τα αντίστοιχα 
διαµερίσµατα. Στην πραγµατικότητα, το διοικητικό σχήµα της Διασυµµαχικής 
Θράκης αποτελούνταν µόνο από δύο κύκλους, αυτούς του Κάρα-Αγάτς και της 
Γκιουµουλτζίνας, παρά την ύπαρξη στρατιωτικού διοικητή του κύκλου της 
Ξάνθης (στρατηγός Λεοναρδόπουλος). Οι λόγοι αναπροσαρµογής των αρχικών 
σχεδίων παραµένουν αδιευκρίνιστοι581.  

Οι βασικές γραµµές της νέας διοίκησης είχαν χαραχθεί µε απόφαση του 
γενικού διοικητή (28-10-1919) και εναπετίθενταν στο υφιστάµενο βουλγαρικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, µε κάποιες τροποποιήσεις που αντανακλούσαν το πνεύµα της 
νέας διοίκησης. Στον κύκλο της Ξάνθης η κατάσταση ήταν διαφοροποιηµένη. Εκεί 
εφαρµόστηκε συνδυασµός γαλλικών, βουλγαρικών και ελληνικών (σε 
πλειονότητα) νοµοθετικών ρυθµίσεων και στρατιωτικών αποφάσεων/διαταγών, 
όπως υποδηλώνει και η λειτουργία των διαρκών στρατοδικείων, υπό την προεδρία 
αξιωµατικών του ελληνικού στρατού, καθ’ όλη την περίοδο της συµµαχικής 
παρουσίας.    

Πάντως οι γαλλικές αρχές δεν κατήργησαν όλες τις βουλγαρικές 
νοµοθετικές διατάξεις και ρυθµίσεις αλλά επενέβησαν µόνο σε όσες προκαλούσαν 

                                                
578 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 601-602· Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale 
University Press, σ. 255. 
579 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σσ. 287-288· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 07-02-
1920, Εµπιστευτικό έγγραφο, Αριθµός 1468, Κυβερνητική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης, Γκιουµουλτζίνα 
προς το Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ).    
580 Dalègre J. (1999), "La Mission du General Charpy en Thrace Occidentale", Mèsogeios-Mediterranèe, 4, σ. 
68. 
581 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σσ. 255-
256. 
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απόλυτο κώλυµα στη λειτουργία τους582. Για παράδειγµα διατηρήθηκαν σε 
εφαρµογή η τελωνειακή και η αστική νοµοθεσία του βουλγαρικού κράτους583. 
Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί η περιορισµένη χρήση του βουλγαρικού 
στρατιωτικού νόµου (περίπου δύο µήνες), ωσότου θεµελιωθούν οι διοικητικοί, 
ελεγκτικοί και δικονοµικοί µηχανισµοί της νέας διοίκησης584.  

Αναλυτικότερα η κεντρική διοίκηση οργανώθηκε από τις συµµαχικές 
δυνάµεις µε την παρακάτω δοµή: α) Κεντρικό Γραφείο ή Κεντρική Διοίκηση, που 
περιελάµβανε την Διεύθυνση των Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, τις 
Διευθύνσεις των Μεγάλων Υπηρεσιών (Οικονοµικά, Δικαιοσύνη, Δηµόσια Έργα, 
Ταχυδροµεία, Τηλεγραφεία, Δηµόσια Υγιεινή, Χωροφυλακή), τις Περιφέρειες 
(Γραφείο Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων) και τις Επαρχίες, µε πολιτική 
και διοικητική λειτουργία, αποτελούµενη από στρατιωτικό και πολιτικό 
προσωπικό, β) το Ανώτατο Διοικητικό Συµβούλιο µε Διαρκή Επιτροπή, το οποίο 
λειτουργούσε παρά τω Σαρπύ µε καθαρά συµβουλευτικό χαρακτήρα και 
απαρτιζόταν από µέλη που επέλεγε ο ίδιος και διόριζε µε διάταγµά του ο 
αρχιστράτηγος Ντ’ Έσπερε που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη. Το συµβούλιο 
περιελάµβανε 15 µέλη εκλεγµένα µεταξύ των προκρίτων, αυτοχθόνων ή 
εγκατεστηµένων πριν από πολλά χρόνια, µε την παρακάτω αναλογία: «...5 µέλη 
µουσουλµάνοι, 4 ορθόδοξοι έλληνες, 2 βούλγαροι, 2 θράκες [;], 1 ισραηλίτης και 1 
αρµένιος...»585.  
 Το παράδειγµα της αναλογικής αντιπροσώπευσης των διαφορετικών 
κοινοτήτων στα συλλογικά διοικητικά όργανα εφαρµόστηκε και σε άλλες 
περιπτώσεις, αφού είχε πρώτα ζητηθεί από τις κοινότητες η υπόδειξη 
αντιπροσώπων586. Όπως φάνηκε από την πρώτη στιγµή η σύνθεση των οργάνων 
δεν κατάφερε να µείνει ανεπηρέαστη από εξωτερικούς παράγοντες και ενδογενείς 

                                                
582 Ι.Α.Υ.Ε. 1937/28/7/1 Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης από Βουλγαρία. Ζητήµατα Εγκυρότητας 
Δικαιοπραξιών. Βασίλειο της Ελλάδος, Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νοµική 
Υπηρεσία, αρ. πρωτ. 15096/ΙΒ/7, 26-04-1937, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών 
Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-11-
1919, Γκιουµουλτζίνα, Αντίγραφο αριθµός 17. Αναφορά του υπολοχαγού πυροβολικού Εµµανουήλ Βακκά 
προς την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως.  
583 Ι.Α.Υ.Ε. 1937/28/7/1 Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης από Βουλγαρία. Ζητήµατα Εγκυρότητας 
Δικαιοπραξιών. Βασίλειο της Ελλάδος, Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νοµική 
Υπηρεσία, αρ. πρωτ. 15096/ΙΒ/7, 26-04-1937, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών 
Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας· Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Οικονοµική Νοµοθεσία εν Θράκη. 
Τελωνειακαί Διατάξεις ΙΙ, Αδριανούπολις: Εκ του Τυπογραφείου της Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σ. 111.  
584 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σσ. 287-288. 
585 Dalègre J. (1999), "La Mission du General Charpy en Thrace Occidentale", Mèsogeios-Mediterranèe, 4, 
σσ. 68-69· Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού 
Περιεχοµένου και η Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αθήνα: 103η Συνάντηση των 
Ερευνητών του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 8· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-
Δεκέµβριος), ΙΧ. Γενικό Στρατηγείο, Επιτελείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων, Εµπιστευτικό, αρ. 
πρωτ. 18051/243, 28-12-1919. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών και Υπ. Στρατιωτικών, (Μετάφραση: 
Κυβέρνηση Δυτικής Θράκης, Επιτελείο, Πολιτικό Γραφείο & Πολιτικών Υποθέσεων, Γ.Σ. 18-12-1919). 
586 Ιωαννίδης Σ. (1980-81), "Ξάνθη 1870-1920. Στοιχεία της Ιστορίας της", Θρακικά Χρονικά, 36, σσ. 36-37. 
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πιέσεις587. 
Πάντως η διοίκηση ανατέθηκε σε συµµαχικό συνταγµατάρχη ή 

αντισυνταγµατάρχη, επιλογής του Σαρπύ και του Ντ’ Εσπερέ, και η πολιτική 
διοίκηση σε πολιτικό προσωπικό και βοηθό πολιτικού διοικητή. Με τον καιρό, οι 
στρατιωτικοί διοικητές ή Στρατιωτικοί Επιτηρητές της εκάστοτε επαρχίας, θα 
υποβιβάζονταν σε παρατηρητές της λειτουργίας και των διοικητικών 
ζητηµάτων588. Οι διαφορετικές κοινότητες αντιπροσωπεύτηκαν στη διοίκηση των 
υποδιοικήσεων από ένα βοηθό διοικητή. Ο διορισµός όλων των διοικητικών 
λειτουργών, έγινε βάσει των υπ’ αρ. 7 & 8 διαταγµάτων της Διασυµµαχικής 
Θράκης (08-12-1919) (βλέπε Πίνακες 5, 6 και 7 & Χάρτη 27)589.  

Οι επικείµενες αλλαγές είχαν στόχο τους να αποµακρύνουν τους 
υπαλλήλους που κατά πλειονότητα προέρχονταν από τον χώρο των εποίκων και να 
επαναφέρουν τους υπαλλήλους της περιόδου πριν από το 1913 ή και τον διορισµό 
νέων590. Για την ελληνική αποστολή οι νέοι υπάλληλοι δεν έπρεπε να εµφανίζουν 
κανενός είδους συνεργασίας µε το προηγούµενο καθεστώς, ενώ λιγοστές 
περιπτώσεις υπαλλήλων θα διατηρούσαν τη θέση τους591. Για τη γαλλική διοίκηση 
επιβαλόταν να είναι θρακιώτες, να εµφανίζουν µια σχετική πείρα στις υπηρεσίες 
στις οποίες διορίζονταν και να έχουν γνώσεις γαλλικών και βουλγαρικών ή 
ελληνικών.  

Η πραγµατικότητα ήταν διαφορετική. Η απουσία κατάλληλων υποψηφίων 
ήταν δεδοµένη εφόσον µορφωµένη τάξη δεν υπήρχε στην περιοχή, παρά µόνο 
καλλιεργητές και µικρέµποροι οι οποίοι δεν ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις των 
συµµαχικών αρχών. Μετά από συµφωνία των συµµαχικών αρχών µε την 
βουλγαρική πλευρά, αποφασίστηκε η παραµονή µέρους των βουλγάρων ανώτατων 
υπαλλήλων, οι οποίοι παρέµειναν µέχρι και την αποχώρηση των γαλλικών 

                                                
587 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αντιπροσώπευσης στο Εµπορικό Επιµελητήριο Γκιουµουλτζίνας 
(01-02-1920). Παρά τη µεγαλύτερη αριθµητικά παρουσία των µουσουλµάνων κατοίκων, στο διοικητικό 
συµβούλιο διορίστηκαν πέντε πατριαρχικοί, πέντε µουσουλµάνοι, δύο εξαρχικοί, ένας χριστιανός λεβαντίνος, 
ένας εβραίος και ένας αρµένιος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση του Σαρπύ. Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., 
Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής Θράκης, Κεντρική 
Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 18,  24-01-1920, Γκιουµουλτζίνα. 
588 Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και 
η Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 7· Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale 
University Press, σσ. 255-256· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Γενικό 
Στρατηγείο, Επιτελείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων, Εµπιστευτικό, αρ. πρωτ. 18051/243, 28-12-
1919. Προς: Υπουργείο Εξωτερικών και Υπ. Στρατιωτικών, (Μετάφραση: Κυβέρνηση Δυτικής Θράκης, 
Επιτελείο, Πολιτικό Γραφείο & Πολιτικών Υποθέσεων, Γ.Σ. 18-12-1919).  
589 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 60-62.  
590 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 48-49. 
591 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 
111· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, http://alex.eled.duth.gr/, (23-10-2004, 15:07)· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 
1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-11-1919, Γκιουµουλτζίνα, αντίγραφο αρ. 17. Αναφορά του υπολοχαγού 
πυροβολικού Εµµανουήλ Βακκά προς την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως· Αι 
Βουλγαρικαί Ωµότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1912-1913. Γεγονότα, Εκθέσεις, Έγγραφα, 
Επίσηµοι Μαρτυρίαι, (1914), Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, σ. 311.  
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δυνάµεων592.   
Οι επιλογές των προσώπων που στελέχωσαν τις πολιτικές υπηρεσίες της 

διασυµµαχικής κυβέρνησης από την ελληνική αντιπροσωπεία, ήταν κάτι 
περισσότερο από την απλή υπόδειξη ενός προσώπου στη συµµετοχή των εθνοτικά 
µικτών φορέων. Ο Βαµβακάς βασίστηκε σε επιλογές προσωπικοτήτων από το 
χώρο των ανώτερων τάξεων της πατριαρχικής και κυρίως της µουσουλµανικής 
κοινότητας της Θράκης. Τα επιλεγµένα άτοµα χαρακτηρίζονταν από ισχυρές 
συνδέσεις και επαφές µε τα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, 
προσφέροντας πάντοτε µελλοντικά ανταλλάγµατα593. 

Την οργάνωση της διοίκησης και τη στελέχωση των τµηµάτων της 
διασυµµαχικής κυβέρνησης ακολούθησε η διευθέτηση των οικονοµικών 
ζητηµάτων της µέσω της λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονοµικών594. Ο απόλυτος 
έλεγχος της τοπικής οικονοµίας είχε γίνει σαφής προκειµένου να συγκεντρωθούν 
τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνταν για την πλήρη αυτοδιοίκηση του νέου 
κρατιδίου.  

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε η καταγραφή των λέβα που χρησιµοποιούνταν 
στην τοπική οικονοµία. Οι αρχές προχώρησαν στη σφράγισή των βουλγαρικών 
χαρτονοµισµάτων (και των γραµµατοσήµων) µε το σύµβολο της νέας κυβέρνησης, 
για να µπορούν να τα χρησιµοποιηθούν στις συναλλαγές, χωρίς η τιµή τους να 
συµπίπτει µε το επίσηµο βουλγαρικό νοµίσµατο595. Το µέτρο διαχώρισε τη 
χρηµατοοικονοµική αξία του τοπικού νοµίσµατος από το αντίστοιχο επίσηµο 
βουλγαρικό και απέκλισε την εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.  

Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι αποφάσεις και τα διατάγµατα τα οποία 
άπτονταν του ελέγχου της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας, της αξιοποίησης 

                                                
592 Οι γαλλικές αρχές έκαναν έκλυση προς το εξωτερικό µιας και µε δυσκολία θα προσέλκυαν 
αποστρατευµένους γάλλους ακόµη και µε υψηλές υποδοχές. Στην Οθωµανική Αυτοκρατορία οι µισθοί ήταν 
σε χαµηλά επίπεδα, αλλά υπήρχε έντονο το πρόβληµα του χρηµατισµού τους, το οποίο έπρεπε να ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν. Η ελληνική αντιπροσωπεία χάρη στη δράση του Βάµβακα προσέφερε πολλούς υπαλλήλους, 
συχνά νέους και άπειρους µιας και οι εξειδικευµένοι δίσταζαν την απόσπαση τους στη Θράκη. Σε αυτούς 
µπορούµε να προσθέσουµε µερικούς ισραηλίτες, αρµένιους και λεβαντίνους, µε µοναδικό σηµαντικό προσόν 
την πολυγλωσσία, οι οποίοι προωθήθηκαν για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας από την ελληνική αποστολή. 
Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και η 
Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 10· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα 
Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ενταύθα. 
593 Εµπιστευτική επιστολή Χ. Βαµβακά, προς Υπουργό Εξωτερικών  Ν. Πολίτη, 14/27-11-1919, όπως 
παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 67-69. 
594 Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και 
η Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 9. 
595 Η ισοτιµία γαλλικού φράγκου (µε τιµές της 15-04-1920), βουλγαρικού λέβα, ελληνικής δραχµής και 
τουρκικής λίρας ήταν: 100 φράγµα= 73 δρχ.= 530 λέβα =820 λίρες. Ibid σ. 15· Μ. Μ. Αρχείο Ε. 
Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/27/2341. Κρυπτογράφηµα, Επείγον. Δράµα, 
03-11-1919, αρ. 39. Προς: Πολίτη· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 19-
10-1919, ΙΧ Μεραρχία, αριθ. πρωτ. 14742/8603/2, Κρυπτογραφικό µήνυµα· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Αχρονολόγητο έγγραφο που υπογράφει ο Χ. Βαµβακά. 
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των δηµόσιων αγαθών και γαιών, της αποδοτικότερης διαχείρισης των 
µονοπωλίων, των δασµολογικών και φορολογικών εισφορών (έµµεσοι, άµεσοι 
φόροι, τελωνειακοί δασµοί), των εσόδων των δηµοσίων υπηρεσιών (πρόστιµα, 
τέλη, κατασχέσεις) και, τέλος, των τηλεπικοινωνιών. Πραγµατικά τα έσοδα της 
διασυµµαχικής κυβέρνησης για ένα διάστηµα τεσσάρων µηνών ήταν πολλαπλάσια 
αυτών που είχε εισπράξει το βουλγαρικό κράτος σε µια περίοδο τριών χρόνων596.  

Φωτογραφία 3ii.17: Σφραγισµένα βουλγαρικά λέβα και γραµµατόσηµα από τη 
Διασυµµαχική Θράκη 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
                                                
596 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σ. 259. 
Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα έσοδα της Διασυµµαχικής Θράκης τον Απρίλιο του 1920, 

Κατηγορία εσόδων Έσοδα σε 
λέβα 

Άµεσοι φόροι 364.716 
Έµµεσοι φόροι 714.755 
Μονοπώλια 1.854.619 
Πρόστιµα και Δηµεύσεις 80.901 
Έσοδα Δηµοσίων Υπηρεσιών 119.104 
Κρατική Περιουσία 651.986 
Έκτακτα Έσοδα 19.100 
Τελωνεία 1.827.415 
Κοινοτική Περιουσία 196.551 
Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και η 
Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 11. 
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Για την αξιοποίηση δηµοσίων αγαθών υιοθετήθηκε το σύστηµα που είχε 
εφαρµόσει επιτυχώς η βουλγαρική διοίκηση, δηλαδή η ενοικίαση των 
δικαιωµάτων χρήσης µέσω πλειοδοτικών διαγωνισµών οργανωµένων από τις κατά 
τόπους Επιτροπές Δηµοπρασιών υπό την επιτήρηση της Διεύθυνσης 
Οικονοµικών597.  Για κάποια άλλα δηµόσια αγαθά, όπως οι αλυκές αποφασίστηκε 
(υπ’ αρ. 29 απόφασή του Σαρπύ, 01-04-1920) η θέσπιση µονοπωλίου αλατιού598.  
 Με την εφαρµογή αυτών, η διασυµµαχική κυβέρνηση επεδίωξε περισσότερο 
να αυξήσει τα έσοδά της και λιγότερο να δώσει τέλος στον εθνοτικό ανταγωνισµό 
που ξεδιπλωνόταν σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας599. Οι ίδιες οι δηµοπρασίες 
αποτέλεσαν πεδίο για τη συνέχιση του εθνοτικού ανταγωνισµού των δύο βασικών 
αντιπάλων, που εκπροσωπούνταν από την ελληνική και τη βουλγαρική 
αντιπροσωπεία. Και οι δύο επιθυµούσαν την ισχυροποίηση των θέσεών τους µέσω 
του ελέγχου βασικών τοµέων της οικονοµίας, µε την ελληνική πλευρά να 
αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσµατική, ιδίως στην περιοχή της Ξάνθης που 
έλεγχε ο ελληνικός στρατός (βλέπε κεφάλαιο 3.vi, infra)600. 

 Την ίδια στιγµή η δικαιοσύνη µετά την κατάργηση του στρατιωτικού 
νοµού και τη διακοπή λειτουργίας των στρατοδικείων, απονεµόταν από ένα 
Κεντρικό Δικαστήριο στην Γκιουµουλτζίνα, και ένα Ειρηνοδικείο στην έδρα κάθε 
υποδιοίκησης (διάταγµα της 02-12-1919). Όσον αφορά τη σύνθεση του 
δικαστικού σώµατος έγινε µε βάσει τις υποδείξεις της βουλγαρικής και της 
ελληνικής πολιτικής αντιπροσωπείας601. Επίσης βάσει της ίδιας ρύθµισης 
λειτουργούσαν τα ποινικά δικαστήρια στο όνοµα της διασυµµαχικής κυβέρνησης 
µε γαλλικούς κώδικες και νόµους. Εξαίρεση αποτελούσαν τα θρησκευτικά 
ζητήµατα, τα οποία διαχειρίζονταν οι ίδιες οι κοινότητες, βάσει των κανονισµών 
τους και του εθιµικού τους δικαίου602.  

Αναφορικά µε τις διαφορετικές κοινότητες, η νέα κυβέρνηση έδωσε 
ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των εθνοτικών-θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων. Με 

                                                
597 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 34/Β. Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, Διάφορα Ατακτοποίητα, Έκθεση υποπρόξενου Ξάνθης, 
Χαλκιόπουλου Αθ., 101/20-04-1911, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1991), Θράκη, 
Μορφές & Γεγονότα 1902-1922, Αθήνα: Πίτσιλος, σ. 71· Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: 
Imprimeriè de la Cour, σ. 102. 
598 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 98-99. 
599 Ibid, σ. 103. 
600 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1982), "Τα Οικονοµικά των Δήµων στη Διασυµµαχική Θράκη", Θρακικά 
Χρονικά, 37, σσ. 146-147. 
601 Κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί ανέκτησαν τις θέσεις που κατείχαν κατά την οθωµανική διοίκηση ή 
προήχθησαν σε υψηλότερες. Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). 
Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, 
Απόφαση Νο. 17,  24-01-1920, Γκιουµουλτζίνα· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 
(1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών 
Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 8, 07-01-1920, Γκιουµουλτζίνα.  
602 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 61. 
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διάταγµά της (26-11-1919), επέτρεψε την ελεύθερη εξάσκηση κάθε θρησκευτικής 
πίστης, την ίδρυση σχολείων και ιερών ναών µε µια απλή αίτηση στον τοπικό 
διοικητή και την υποχρέωση κάθε κοινότητας να εξασφαλίζει όλα τα έξοδα των 
σχολείων και των θρησκευτικών ιδρυµάτων της603. 

Τέλος ιδιαίτερη µέριµνα λήφθηκε από τη γαλλική διοίκηση για την 
παλιννόστηση των γηγενών από τις περιοχές δυτικά του Νέστου και ανατολικά 
του Έβρου ποταµού.  Ειδικότερα, το έργο της παλιννόστησης από τις περιοχές του 
ελληνικού κράτους οργανώθηκε από την Επιτροπή Περιθάλψεως 
Παλιννοστούντων µε τη συµβολή της ελληνικής αντιπροσωπείας µέσω της 
Υπηρεσίας Περίθαλψης (διευθύνσεις Γεωργίας και Εποικισµού)604.   
 Υπεύθυνες για την παλιννόστηση σε κάθε υποδιοίκηση ήταν πενταµελείς 
επιτροπές, µε έλληνα και βούλγαρο αντιπρόσωπο605. Οι επιτροπές ήταν υπεύθυνες 
για την κατά οµάδες επιστροφή των προσφυγικών πληθυσµών και για την 
εξασφάλιση κατοικίας. Για τη φροντίδα επισιτισµού τους ήταν υπεύθυνη η 
ελληνική αποστολή και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός µέσω των Επιτροπών 
Επισιτισµού του606. Τα µέλη των επιτροπών διορίζονταν ελεύθερα από τους 
πολιτικούς αντιπροσώπους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, χωρίς να λείπουν οι 
αντιδράσεις των γαλλικών αρχών σε ορισµένες επιλογές607.  

Γρήγορα η γαλλική διοίκηση κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των 
κατοίκων, σε σηµείο που οι βρετανικοί στρατιωτικοί κύκλοι χαρακτήριζαν τη νέα 
διοίκηση ως δηµοφιλή608. Ήταν εµφανής οι προσπάθειες του Βαµβακά να 
διακοπούν οι δεσµοί µε την προηγούµενη διοίκηση, να ενισχυθεί η οµοεθνής 
συγκέντρωση στην παρούσα διοίκηση και να κυρίως να υιοθετηθούν ρυθµίσεις και 
λειτουργίες οι οποίες ως προγεφυρώµατα µπορούσαν να προετοιµάσουν την 
επικείµενη ελληνική διοικητική παρουσία στη Θράκη.  

                                                
603 Ιωαννίδης Σ. (1987-88), "Η Ελληνική Δηµογεροντία και τα Εκπαιδευτήρια Ξάνθης κατά τα Πρώτα Χρόνια 
του Ελεύθερου Βίου της Πόλης", Θρακικά Χρονικά, 42, σ. 99. 
604 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σ. 202· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα 
Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ενταύθα  
605 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/11/2328. 
Κρυπτογράφηµα, Αθήνα, 02-11-1919, αρ. 10454. Από Διοµήδη προς  Ν. Πολίτη. 
606 Ibid. 
607 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 7/20-11-1919. 
Επιστολή Χ. Βαµβακά προς Λεων. Παρασκευόπουλο· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 
(1919-1920). 06/19-11-1919, Επιστολή Βαµβακά προς τον στρατηγό Λεοναρδόπουλο, αρ. 40.  
608 P.R.O./F.O. 421/298. Έκθεση του ταγµατάρχη Neate για την κατάσταση στην Δ. Θράκη προς το War 
Office (31-01-1920), συνηµµένη στην αναφορά του Dearing προς τον Curzon. Σόφια, αρ. 36, 02-02-1920 και 
αρ. 37, 06-02-1920, όπως παρατίθεται στο Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην 
Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), 
Αθήνα: Gutenberg, σ. 62. 
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3.iii) Παλιννόστηση γηγενών, η αντίδραση των εποίκων, η στάση της ελληνικής, 
της βουλγαρικής και της γαλλικής πλευράς 

 
Η παλιννόστηση των προσφύγων από τις περιοχές του ελληνικού και 

οθωµανικού κράτους ήταν µια από τις βασικές µέριµνες της διασυµµαχικής 
κυβέρνησης και των ενδιαφεροµένων µερών. Το ζήτηµα δε σχετιζόταν 
αποκλειστικά µε την αποκατάσταση της εθνοτικής ισορροπίας, αλλά περισσότερο 
µε τις διεργασίες εθνικής ολοκλήρωσης των δύο βασικών κρατικών σχηµατισµών, 
του βουλγαρικού και του ελληνικού.  

Στα πλαίσια των διπλωµατικών εργασιών του Παρισιού διευθετήθηκε το 
ζήτηµα των ελληνικών και βουλγαρικών εθνοτικά πληθυσµών. Έτσι, το άρθρο 56 
της Συνθήκη του Νεϊγύ (14/25-11-1919) προέβλεπε την αµοιβαία εθελοντική 
ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας όπως και όρισε η 
Σύµβαση Ελληνοβουλγαρικής Ανταλλαγής του Νεϊγύ (27-11-1919)609 (βλέπε Μέρος 
Β΄, κεφάλαιο 1γ.i, infra).  

Η εθελοντική ανταλλαγή έλαβε χώρα σχεδόν τρία χρόνια αργότερα αφού 
πρώτα ρυθµίστηκαν η αποµάκρυνση των βουλγαρόφωνων προσφύγων, των 
εποίκων της περιόδου 1913-1919 και η επιστροφή των γηγενών από τα ελληνικά 
και οθωµανικά εδάφη610. Τα σχετικά ζητήµατα δηµιούργησαν πεδίο 
αντιπαραθέσεις αναµεταξύ των εµπλεκοµένων πλευρών, κυρίως από την 
προσπάθειά τους να συµπεριλάβουν ή να αποκλείσουν οµάδες στους 
παραµένοντες, στους προς αποχώρηση και στους προς επαναπατρισµό 
πληθυσµούς.  

Την περίοδο εκείνη στη Θράκη ο εξαρχικός πληθυσµός, σύµφωνα µε τον 
Σαρπύ χωριζόταν σε τρεις κατηγορίες: στους γηγενείς, που δεν έπρεπε να θιγούν, 
στους καταγόµενους από τη Βουλγαρία, που έπρεπε να επιστρέψουν εκτός και αν 
είχαν περιουσίες ή ήταν ενοικιαστές, και στους πρόσφυγες από την ελληνική και 
τη σερβική Μακεδονία, τη Μικρά Ασία, τη Δοβρουτζά και τις περιοχές ανατολικά 
του Έβρου ποταµού, οι οποίοι θα µπορούσαν να µείνουν στα βουλγαρόφωνα 
χωριά ή να ιδρύσουν νέους συνοικισµούς µε έξοδα της βουλγαρικής 
κυβέρνησης611. 

                                                
609 Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες: Το Σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα: Νεφέλη, σ. 58· Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: 
Payot, σσ. 33-34. 
610 Φ.Ε.Κ., 07-06-1922, αρ. φύλλου 86, Νόµος 2780, «Περί εκτελέσεως της µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας 
συνοµολογηθείσης εν Νεϊγύ συµβάσεως περί εθελουσίας µεταναστεύσεως από 14/27 Νοεµβρίου 1919»· 
Φ.Ε.Κ., 24-07-1920, αρ. φύλλου 163, Νόµος 2434, «Περί κυρώσεως της µεταξύ της Ελλάδος και Βουλγαρίας 
Συµβάσεως περί αµοιβαίας και εθελοντικής µεταναστεύσεως των φυλετικών µειονοτήτων της 14/27 
Νοεµβρίου 1919».  
611 Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σ. 107. 
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Για την ελληνική πλευρά, και συγκεκριµένα για τον Βαµβακά, µόνο ο 
γηγενής πληθυσµός έπρεπε να παραµείνει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κατέρρεε το 
επιχείρηµα παλιννόστησης των γηγενών που αποµακρύνθηκαν από το 1913 και 
έπειτα, εφόσον εκκρεµούσε η επιστροφή των περιουσιών τους612. Από τον πρώτο 
κιόλας µήνα διακυβέρνησης της Διασυµµαχικής Θράκης, εκδόθηκαν 
ανακοινώσεις για αποµάκρυνση των εγκατεστηµένων προσφύγων και εποίκων, µε 
την ταυτόχρονη επιστροφή των ακίνητων περιουσιών που τους είχαν 
διανεµηθεί613. Έτσι, άλλωστε, είχε υποσχεθεί στην ελληνική αντιπροσωπεία ο 
Σαρπύ ως Γενικός Διοικητής614.   

Ειδική µέριµνα ελήφθη για τους καλλιεργητές που αναγκάζονταν να 
αποµακρυνθούν, ανάλογα µε την κατάσταση της καλλιέργειας που εγκατέλειπαν, 
καθώς είχαν το δικαίωµα είσπραξης αποζηµίωσης από την Επιτροπή Απόδοσης 
Αγαθών615. Ωστόσο η απόφαση δηµιούργησε καθυστερήσεις από την πλευρά 
τουεκ του υπό αποµάκρυνση πληθυσµού, ο οποίος προσπαθούσε να εξασφαλίσει 
τη διατροφή του κατά την αποδηµία του.  

Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τον Βαµβακά να µεριµνήσει 
κατάλληλα για την άµεση αποµάκρυνση 3.000 εποίκων που είχαν εγκατασταθεί 
στην Γκιουµουλτζίνα µετά το 1913616. Στην πραγµατικότητα το µεγαλύτερο µέρος 
τους απαρτιζόταν από διοικητικά στελέχη του βουλγαρικού κρατικού µηχανισµού, 
τα οποία αποµακρύνονταν σταδιακά, αφού πρώτα εκποιούσαν την κινητή 
περιουσία τους617. Εντελώς διαφορετική ήταν η κατάσταση στην πόλη της Ξάνθης, 
όπου βρίσκονταν εγκατεστηµένες περίπου 500 οικογένειες από τα τέλη του 19ου 
αιώνα και είχαν δηλώσει την επιθυµία παραµονής τους618. Ο πραγµατικός 
πληθυσµός τους ήταν µεγαλύτερος, εφόσον προστεθούν και οι αποχωρήσαντες 
του φθινοπώρου του 1919.   

Στην κατηγορία των εν δυνάµει µετακινούµενων προς τη Βουλγαρία, 
συµπεριλήφθηκαν και οι πληθυσµοί που εγκαταστάθηκαν στην επαρχία του 
Αιγαίου µετά το 1913. Στους προαναφερόµενους πληθυσµούς προστέθηκαν και οι 

                                                
612 Εµπιστευτική έκθεση του Βαµβακά προς τον Ν. Πολίτη την ηµέρα υπογραφής της ελληνοβουλγαρικής 
σύµβασης ανταλλαγής, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της 
Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήναι, σσ. 63-64. 
613 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 06/19-11-1919, Επιστολή Βαµβακά 
προς το στρατηγό Λεοναρδόπουλο, αριθµός 40. 
614 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 20-11-1919, Τηλεγράφηµα 
στρατηγού Μηλιώτη Κοµνηνού προς Χ. Βαµβακά, αρ. 16474, ΙΧ Μεραρχία. 
615 Σε περιπτώσεις ολοκλήρωσης της σοδειάς, αποζηµιώνονταν µε τα 4/5 της παραγόµενης ποσότητας. 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής 
Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 9,  11-01-1920, 
Γκιουµουλτζίνα. 
616 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 01-01-1920, Κρυπτογραφηµένο 
Τηλεγράφηµα του  Ν. Πολίτη προς τον Χ. Βαµβακά Αριθµός τηλεγραφήµατος 13134. 
617 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Δελτίο Πληροφοριών της 15-04-
1920. Ντεντέ-Αγάτς, αριθ. 151. Συντάκτης Ανθυπολοχαγός Ν. Κοϊδής, Ηµεροµηνία Παραλαβής, 17-04-1920, 
Αρ. πρωτ. 4386. 
618 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 07-10-1919, σ. 2. 
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βουλγαρόφωνοι πρόσφυγες από τις περιοχές ανατολικά του Έβρου ποταµού και 
της Ανατολίας, που είχαν προσωρινά εγκατασταθεί στη Διασυµµαχική Θράκη –
σύµφωνα µε διαταγή του Σαρπύ- στην πορεία µετάβασής τους προς την Παλιά 
Βουλγαρία619. Η ελληνική πλευρά φοβόταν, ότι η Βουλγαρία δεν θα επέτρεπε την 
είσοδό τους στη χώρα, αποσκοπώντας στη συγκέντρωσή τους στα βουλγαρόφωνα 
χωριά υπό διασυµµαχική διοίκηση. Η κίνηση αυτή θα είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµογραφική τους ενίσχυση δηµιουργώντας νέους ισχυρότερους πυρήνες 
παρουσίας στις περιοχές δυτικά του Έβρου620.  

Ένα άλλο κοµµάτι τους επέλεξε την παραµονή στο ελληνικό κράτος. Για 
τον λόγο αυτόν ζήτησε από στην ελληνική αντιπροσωπεία να επιστρέψει την 
παλιννόστηση του και µετά από σχετική άδεια, επαναπατρίσθηκε ελεύθερα στις 
αρχικές εστίες του, στη Μακεδονία621. Προηγουµένως η επάνοδός του είχε 
επιτραπεί από τις γαλλικές αρχές, ως µια προσπάθεια προβολής στη γαλλική κοινή 
γνώµη των αγαθών προθέσεων του ελληνικού κράτους622.  

Η ελληνική κυβέρνηση ήταν αναγκασµένη να αποδεχτεί την παραµονή ή 
την επιστροφή του συγκεκριµένου πληθυσµού στην επικράτειά της, ακόµα και 
όσων που είχαν ήδη αποκτήσει τη βουλγαρική υπηκοότητα, υπό το φόβο 
πρόκλησης ενδεχόµενων προβληµάτων623. Έτσι η οποιαδήποτε επιστροφή δεν 
έπρεπε να γίνει σε ευρεία κλίµακα, αλλά για κάθε πρόσωπο απαιτούταν η 
εµπεριστατωµένη έρευνα για τη διαγωγή και τα εθνικά αισθήµατά του/της624. Για 
την ελληνική κεντρική διοίκηση, η επιστροφή τους, τη στιγµή που είχε ήδη 
αρχίσει η προσπάθεια εδραίωσης του ελληνικού εθνοτικά στοιχείου στη 
Μακεδονία λειτουργούσε ανασταλτικά.  

Επίσης ένα άλλο µέρος του πληθυσµού αυτού στην ύπαιθρο της 
Γκιουµουλτζίνας (τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα) είχε αποφασίσει, για 
λόγους συλλογικής επιβίωσης –κάτω από τις συνεχόµενες πιέσεις των βαλκανικών 
εθνικισµών, να ασπαστεί τη βουλγαρική εξαρχία. Εκείνη την περίοδο έσπευσε να 
δηλώσει την επιστροφή του στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και την 
οριστική επιλογή της ελληνικής υπηκοότητας. Υιοθετώντας αυτή την πρακτιτή 
επεδίωξε την παραµονή του στην περιοχή ή την επιστροφή στις περιοχές της 
                                                
619 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 13-11-1919, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
ΙΙ, αριθ. εµπ. πρωτ. 2713. 
620 Ibid· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 05-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αριθ, πρωτ. 596. 
621 Εµπιστευτική επιστολή Χ. Βαµβακά, προς Υπουργό Εξωτερικών Ν. Πολίτη, 14/27-11-1919, όπως 
παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 64. 
622 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2346. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Ξάνθη, 04-11-1919, ώρα 03.40, αρ. 43. Από Χαλκιόπουλο Α. προς  Ν. 
Πολίτη 
623 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 22-11-1919, Υπουργείο Εξωτερικών, 
αντίγραφο τηλεγραφήµατος  Ν. Πολίτη προς Χ. Βαµβακά, αριθ. 11504. 
624 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 13-11-1919, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
ΙΙ, αριθ. εµπ. πρωτ. 2713. 
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ελληνικής Μακεδονίας.  
Ο έλληνας πολιτικός αντιπρόσωπος ζήτησε τη συνδροµή της ελληνικής 

κυβέρνησης επί του θέµατος, µε δεδοµένη όµως την αρχική του θέση για 
παραµονή αποκλειστικά των γηγενών βουλγαρόφωνων, ζήτησε επίσης τη 
συµβολή του Ντ’ Εσπερέ. Ο γάλλος αρχιστράτηγος υπακούοντας πιστά τις 
αποφάσεις των συµµαχικών δυνάµεων, όπως και ο υφιστάµενός του, Σαρπύ, 
τάχθηκε υπέρ της αποµάκρυνσης όλων των πληθυσµών που εγκαταστάθηκαν στη 
Μπελοµοριέ µετά το 1913625. Όµως η παραπάνω θέση αναφέρεται αποκλειστικά 
στον πληθυσµό που τασσόταν υπέρ της βουλγαρικής θέσης από εκεί και πέρα, η 
προσήλωσή τους στην ορθοδοξία τους έστρεφε υπέρ των ελληνικών θέσεων. Το 
πιθανότερο ήταν οι βουλγαρόφωνοι νεοφώτιστοι γηγενείς να παρέµειναν επί 
τόπου και οι υπόλοιποι να επέστρεφαν στις πριν από το 1913 εστίες τους, όπως και 
έγινε.  

Σχεδόν πέντε µήνες αργότερα η ελληνική αντιπροσωπεία ήρθε αντιµέτωπη 
για µια ακόµη φορά µε το ίδιο ακριβώς πρόβληµα. Οι εξαρχικοί πληθυσµοί της 
περιοχής του Ντεντέ-Αγάτς επιθυµούσαν την επί τόπου παραµονή τους, 
δηλώνοντας τον εθελοντικό εξελληνισµό τους626. Ο τοποτηρητής της Μητρόπολης 
Αίνου για το Ντεντέ-Αγάτς, Νεόφυτος, σε επιστολή του προς τον υπουργό 
Περιθάλψεως, Απ. Δοξιάδη, αναφέρει ότι ακόµη και ιερείς της εξαρχίας στη 
Θράκη δήλωναν πίστη στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης627.  

Από τα παραπάνω µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η πρακτική είχε 
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα για τον εαυτόν τον πληθυσµό. Έτσι, λοιπόν, 
υπήρχε η ίδια ελπίδα και για τους κατοίκους του Ντεντέ-Αγάτς. Τελικά η 
πρακτική συνέχισε να εφαρµόζεται µέχρι τα τέλη σχεδόν της διασυµµαχικής 
παρουσίας628. Σε κάθε περίπτωση η παραµονή του πληθυσµού και η προσήλωση 
του στην ελληνική εθνική ιδέα, δεν εξασφάλιζε το µέλλον τους, όπως θα φανεί 
µερικά χρόνια αργότερα και υπό τις πιέσεις νέων πληθυσµιακών µετακινήσεων.  

Εντός αυτών των αποτελεσµάτων εντάσσεται κατά πάσα πιθανότητα και η 
παραµονή 1.258 βουλγαρόφωνων προσφυγικών οικογενειών (νεοφώτιστοι), που 
εγκαταστάθηκαν από τη βουλγαρική διοίκηση (1914) και παρέµειναν για µια 
περίπου δεκαετία, τουλάχιστον ως ενεργοποίηση της ελληνοβουλγαρικής 
ανταλλαγής πληθυσµών.  
 
                                                
625 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 06/19-11-1919, Επιστολή Βαµβακά 
προς το στρατηγό Λεοναρδόπουλο, αριθµός 40. 
626  Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Δελτίο Πληροφοριών της 15-04-
1920. Ντεντέ-Αγάτς, αριθ. 151. Συντάκτης Ανθυπολοχαγός Ν. Κοϊδής, Ηµεροµηνία Παραλαβής, 17-04-1920, 
Αρ. πρωτ. 4386. 
627 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1. αριθ. εγγράφου 256/38. Ιερά Μητρόπολη Αίνου, Τοποτηρητεία 
Ντεντέ-Αγάτς, Νεόφυτος. Ντεντέ-Αγάτς, 18-11-1919. Προς: Α. Δοξιάδη. 
628 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 29-04-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αριθ, πρωτ. 4359. 
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Πίνακας 3iii.5. Παραµένοντες πληθυσµοί νεοφώτιστων βουλγαρόφωνων 
Κύκλος Διαµέρισµα Οικισµός Οικογένειες 

Κάρα-
Αγάτς 

Κάρα-Αγάτς Μαράσια (Μαράς) (;) 
Κάρα-Αγάτς Κόµαρα (Κορµαλί) (;) 
Σουφλίου Δαδιά (Τζάµ-Κιόι)  20 
Σουφλίου Τσακαρτζί (;) 20 
Σουφλίου Χάντζα (;) 5 
Σουφλίου Τσικούρ Ουρέν (;) 25 
Σουφλίου Φυλακτό (Σεϊµενλή) 25 

Γκιουµουλ
τζίνας 

Ντεντέ-Αγάτς Μέλια (Μπαλή-Κιόι) 68 
Ντεντέ-Αγάτς Δωρικό (Ντοραλή-Κιόι) 23 
Ντεντέ-Αγάτς Δίκελλα (Ντικελλή-Τάς) 37 
Ντεντέ-Αγάτς Αλεξανδρούπολη (Ντεντέ-Αγάτς) 98 
Γκιουµουλτζίνας Λοφάριο (Λεφετζηλέρ) 44 
Γκιουµουλτζίνας Αρίσβη (Ιρτζάν) 53 
Γκιουµουλτζίνας Σάππες (Σαπτζή) 134 
Γκιουµουλτζίνας Άµφια (Χατζή Μουστά[φα]-Κιόι) 62 
Γκιουµουλτζίνας Καϊµπάκ-Κιόι (;) 74 
Γκιουµουλτζίνας Αρσάκειο (Ασά-Κιόι) 30 
Γκιουµουλτζίνας Βέλκιο (Μ[π]εκήρ-Κιόι) 10 
Γκιουµουλτζίνας Πρωτάτο (Τσιριµπάς-Κιόι) 103 
Γκιουµουλτζίνας Κίζερι (Κιζλάρ) 32 
Γκιουµουλτζίνας Eβρενός (Εβρέν-Κιόι) 25 
Γκιουµουλτζίνας Ίασµος (Γιασή-Κιόι) 60 
Γκιουµουλτζίνας Ασκητές (Σοφουλάρ) 60 
Γκιουµουλτζίνας Μαυροµµάτι (Καρακούτζαλη) 105 
Γκιουµουλτζίνας Πελαγία (Ντενιζλέρ) 42 

Γκιουµουλτζίνας Καλαµόκαστρο (Καργαλή ή 
Καργαλή Σαρίτζα) 68 

Ξάνθης Γενισέα (Γενιτζέ) 35 
Σύνολο 1.258 

Πηγή: Trifonov S. (1989), Antantata v Trakija. 1919-1920 [Entente in Thrace], Sofia, σσ. 225-226· Γέραγας 
Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 94-95 
Παρατήρηση: Από τον Πίνακα 2i.4 (supra) διαφαίνεται ότι η συγκεκριµένη πρακτική δεν υιοθετήθηκε από το 
σύνολο των βουλγαρόφωνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στον ίδιο οικισµό αλλά από µέρος αυτών 

 
Φαίνεται, πάντως, ότι ένα µεγάλο µέρος των γηγενών βουλγαρόφωνων 

ασπάστηκε το ορθόδοξο πατριαρχείο, εφόσον ο Βαµβακάς µερίµνησε για την 
αποστολή 45 ιερέων και αγνώστου αριθµού δασκάλων και ιεροψαλτών (από την 
Κρήτη, Μυτιλήνη και Χίο) στα χωριά τους έπειτα από επίµονες εκκλήσεις προς 
την ελληνική αντιπροσωπεία. Όσοι βέβαια από αυτούς διέθεταν την ικανότητα, 
ήταν  ταυτόχρονα και δάσκαλοι στα χωριά εγκατάστασής τους. Στα ίδια σχολεία 
µερίµνησαν και για το διορισµό και δασκάλας για την εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας στις ενήλικες γυναίκες, σε συνδυασµό µε τη ραπτική και τη 
χειροτεχνία629. Οι πρακτικές του Βαµβακά στηρίχτηκαν σε ήδη δοκιµασµένες 
πρακτικές που είχαν εφαρµοστεί από τα βαλκανικά κράτη στην ύστερη οθωµανική 
περίοδο.  

Η βουλγαρική πλευρά, µέσω του πολιτικού αντιπροσώπου της, αντέδρασε 
στις παραπάνω ενέργειες, µε συνεχείς διαµαρτυρίες προς τις γαλλικές 
                                                
629 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
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στρατιωτικές αρχές630. Οι αντιδράσεις της δεν εκδηλώθηκαν αποκλειστικά µέσω 
της επίσηµης οδού, αλλά, όπως και οι ελληνικές, είχαν έντονο παρασκηνιακό 
χαρακτήρα. Με µεθοδικές κινήσεις, οι Βούλγαροι επιδίωξαν τη µετεγκατάσταση 
των προσφύγων από την ελληνική και σερβική Μακεδονία στις εγκαταλελειµµένες 
µουσουλµανικές οικίες των αστικών κέντρων631.  

Ταυτόχρονα µε την προσπάθεια αποµάκρυνσης των βουλγαρόφωνων 
προσφύγων και εποίκων τέθηκε σε εφαρµογή το σχέδιο επαναπατρισµού των 
γηγενών. Νωρίτερα και µε την ανακοίνωση της αποµάκρυνσης του βουλγαρικού 
στρατού από τη Μπελοµοριέ, είχε συγκεντρωθεί προσφυγικός πληθυσµός στα 
δυτικά του Νέστου και στα σηµαντικότερα λιµάνια της χώρας ήδη από τις αρχές 
Οκτωβρίου του 1919632. Η µεταφορά είχε αποφασιστεί να γίνει αποκλειστικά µε 
ακτοπλοϊκά µέσα και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις σιδηροδροµικά (π.χ. οι 
παλιννοστούντες στο Ντεντέ-Αγάτς)633. 
 Οι παλιννοστούντες δε χρειάζονταν διαβατήρια, αντιθέτως 
επαναπατρίζονταν βάσει µιας απλής κατάστασης που εκδιδόταν επί τόπου από τις 
αρχές προέλευσης και τις προσφυγικές οργανώσεις634. Στη συνέχεια, ο κατάλογος 
επικυρωνόταν από την ελληνική αντιπροσωπεία, µε τη βεβαίωση ότι όλοι 
κατάγονταν από τη Θράκη, και τελικά λάµβανε έγκριση από τη γαλλική 
διοίκηση635. Με την παραπάνω διαδικασία η ελληνική πλευρά είχε τη δυνατότητα 
να µεταφέρει και να εγκαθιστά επί τόπου πληθυσµό, αρκεί να αποδεικνυόταν η 
παρουσία ακίνητης περιουσίας τους στη Διασυµµαχική Θράκη µε την κατοχή των 

                                                
630 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 29-01-1920. 
Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ), αρ. εγραφ. 1058. 
631 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-11-1919, Γκιουµουλτζίνα, 
Αντίγραφο αρ. 17. Αναφορά του υπολοχαγού πυροβολικού Εµµανουήλ Βακκά προς την Ελληνική 
Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως. 
632 Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σσ. 102-103, σ. 122, σ. 215· Μ. Μ. Αρχείο Ε. 
Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.25, Νοέµβριος-Δεκέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2558. Κρυπτογράφηµα, Λίαν 
Επείγον, Δράµα, 21-11-1919, αρ. 71, Από Χαλκιόπουλο προς: Ελληνική Πρεσβεία [Παρισίων] υπ’ όψιν κ.  Ν. 
Πολίτη. 
633 Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 216· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. 
Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 06/19-11-1919, Επιστολή Βαµβακά προς τον στρατηγό 
Λεοναρδόπουλο, αρ. 40· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 
173/33/2346. Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Ξάνθη, 04-11-1919, ώρα 03.40, αρ. 43. Από Χαλκιόπουλο Α. 
προς  Ν. Πολίτη.  
634 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο «...Πρώτος Κατάλογος [25] Προκρίτων Προσφύγων Θρακών Ευπορούντων 
[του] Καζά Γκιουµουλτζίνας...» που συντάχθηκε από τον Θρακικό Πολιτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης και 
εστάλη στον Βαµβακά (18-10-1919). Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1981), "Η Παλιννόστηση των 
Προσφύγων στη Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 2, σσ. 11-12· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 
1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Θρακικός Πολιτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 15-01-1920, αρ. εγγράφου 168. 
Προς: Γενικό Στρατηγείο.  
635 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2346. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Ξάνθη, 04-11-1919, ώρα 03.40, αρ. 43. Από Α. Χαλκιόπουλο προς  Ν. 
Πολίτη· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/11/2328. 
Κρυπτογράφηµα, Αθήνα, 02-11-1919, αρ. 10454. Από Διοµήδη προς  Ν. Πολίτη.   
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αντίστοιχων τίτλων ιδιοκτησίας636.   
 Το σύνολο των θρακιωτών επέστρεψε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και 
παροχών της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ υπήρχε και µικρό µέρος τους που 
επαναπατρίστηκε µε δικά του µέσα και έξοδα. Η µειοψηφία περιελάµβανε τους 
θρακιώτες που είχαν καταφέρει να διατηρήσουν την οικονοµική τους δύναµη κατά 
την παραµονή τους στην Ελλάδα637. Για αυτούς οι προαναφερόµενες παροχές και 
υπηρεσίες προέβλεπαν τη µεταφορά και κυρίως την οικονοµική ενίσχυση, για να 
καλυφθούν το κόστος παλιννόστησης, τα πρώτα έξοδα και οι αρχικές ανάγκες 
εγκατάστασής τους (χορήγηση ζάχαρης και αλεύρων) και σε περιπτώσεις 
παλιννοστούντων επιχειρήσεων τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων και του 
εξοπλισµού τους638.  
 Τα χρηµατικά επιδόµατα των πρώτων εξόδων εγκατάστασης (500 δρχ. έως 
1.000 δρχ.), δίνονταν στους δικαιούχους µέσω της Υπηρεσίας Δανείων της Γενικής 
Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και των υποκαταστηµάτων της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος639. Σηµειώνεται ότι τα χρηµατικά βοηθήµατα περιέλαβαν 
στις κατηγορίες των δικαιούχων και τον παραµένοντα άπορο πληθυσµό της 
συµµαχικής Θράκης640. Παράλληλα, και αφού πρώτα εγκαταστάθηκαν στις εστίες 
τους, χορηγήθηκε γεωργικό επίδοµα στους αγροτικούς πληθυσµούς των περιοχών 
Ξάνθης, Γκιουµουλτζίνας και Ντεντέ-Αγάτς για την έναρξη των καλλιεργειών 
                                                
636 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 220-221. 
637 Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 130. 
638 Ibid, σ. 218· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 26-11-1919, ΙΧ 
Μεραρχία, Γραφείο ΙΙ, αριθ. πρωτ. 1195· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. 
Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως 
Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 19-03-
1920, Υπουργείο Περιθάλψεως, αριθ. πρωτ. 17877, [τηλεγράφηµα υπουργού Περιθάλψεως Σίµου Σ.] προς τον 
Χ. Βαµβακά· Φ.Ε.Κ., 14-03-1919, Αριθµός Φύλλου 57. Νοµοθετικό Διάταγµα: περί παλιννοστήσεως των 
προσφύγων οµογενών.  
639 Δόθηκαν χαµηλότοκα δάνεια µέχρι 5.000 δρχ., µε τόκο 6% και διετές διάστηµα αποπληρωµής 
αποκλειστικά σε φερέγγυους δανειολήπτες. Φ.Ε.Κ., 12-04-1918, Βασιλικό Διάταγµα: περί συστάσεως 
επιτροπών χορηγήσεων δανείων εις πρόσφυγας· Φ.Ε.Κ., 21-03-1918, Αριθµός Φύλλου 59. Νόµος 1170: περί 
εγγυήσεων του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις πρόσφυγας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται, α) Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/6. Περίπτωση Τελωνίδη Κωνσταντίνου, Ιωάννινα. Ειδικό 
Δάνειο 5.000 δρχ., αρ. 8474 και το πρακτικό έγκρισης, Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Επιτροπή επι των 
Δανείων εις τους Εκ Μ. Ασίας, Θράκης και Βουλγαρίας Καταγόµενους Φερέγγυους Πρόσφυγες, Τµήµα 
Θρακών και Βουλγαρίας, αρ. πρωτ. 586, αύξων αριθµός 94, β) Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/10. Περίπτωση 
Μυστακόπουλου Πέτρου και Κυριακού Νυµφοδώρας. Ειδικό Δάνειο 2.000 δρχ., αρ. 56910, 22-07-1919, 
Βόλος και το πρακτικό έγκρισης, Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Επιτροπή επι των Δανείων εις τους Εκ Μ. 
Ασίας, Θράκης και Βουλγαρίας Καταγόµενους Φερέγγυους Πρόσφυγες, Τµήµα Θρακών και Βουλγαρίας, αρ. 
πρωτ. 1135, αύξων αριθµός 92, γ) Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/5. Περίπτωση Βουτιάδη Δηµητρίου 
δικηγόρου, Θεσσαλονίκη. Ειδικό Δάνειο 2.500 δρχ., αρ. 7285 και το πρακτικό έγκρισης, 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Επιτροπή επι των Δανείων εις τους Εκ Μ. Ασίας, Θράκης και Βουλγαρίας 
Καταγόµενους Φερέγγυους Πρόσφυγες, Τµήµα Θρακών και Βουλγαρίας, αρ. πρωτ. 586, αύξων αριθµός 94 
και δ) Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22. Περίπτωση Μαλλιόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου, έµπορος. 
Ειδικό Δάνειο 4.000 δρχ., αρ. 6940, 21-02-1919 και το πρακτικό έγκρισης 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Επιτροπή επι των Δανείων εις τους Εκ Μ. Ασίας, Θράκης και Βουλγαρίας 
Καταγόµενους Φερέγγυους Πρόσφυγες, Τµήµα Θρακών και Βουλγαρίας, αρ. πρωτ. 259, αύξων αριθµός 89. 
640 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.3 (1919-1920). Κυβερνητική Αντιπροσωπεία Δ. 
Θράκης, Γκιουµουλτζίνα, 17-03-1920, αρ. πρωτ. 2990, προς Υπ. Περιθάλψεως, κ. Σίµο, Αθήνα. 
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τους641.  
 Αξιοσηµείωτη είναι και µια ακόµη παράλληλη δράση της ελληνικής 
πολιτικής αντιπροσωπείας. Ήδη από τον Νοέµβριο του 1919 η νέα χάραξη των 
συνόρων είχε συµπεριλάβει το Ορτά-Κιόι και άλλα δέκα χωριά στην περιφέρειά 
του εντός της βουλγαρικής επικράτειας. Στις περιοχές αυτές υπήρχε γηγενής 
πατριαρχικός πληθυσµός, που αµέσως εκδιώχθηκε από τη βουλγαρική διοίκηση. 
Αυτός εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Διασυµµαχικής Θράκης -µε την 
υποστήριξη του Ντ’ Εσπερέ-  και ευεργετήθηκε από τα σχετικά µέτρα στήριξης642. 
 Παράλληλα µετά την εγκαθίδρυση της γαλλικής διοίκησης ξεκίνησε η 
παλιννόστηση των µουσουλµανικών πληθυσµών που είχαν αποδηµήσει προς τα 
οθωµανικά εδάφη. Νωρίτερα και µε τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πόλεµου είχαν 
ζητήσει µε υπόµνηµα τους προς τις Μεγάλες Δυνάµεις την επάνοδο τους στις 
περιοχές δυτικά του Έβρου ποταµού και το σεβασµό της θρησκευτικής τους 
ιδιαιτερότητας από την παρούσα διοίκηση643. 
 Η παλιννόστηση των 45.000 µουσουλµάνων γηγενών από τις περιοχές 
ανατολικά του Έβρου ποταµού -σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Τζαφέρ Ταγιάρ- 
συνάντησε τα ίδια προβλήµατα µε αυτά των υπολοίπων γηγενών που 
περιεγράφησαν644. Παρά την εναντίωση της συγκεκριµένης ενέργειας στα 
ελληνικά συµφέροντα στην περιοχή, η απόφαση θεωρήθηκε απαραίτητη ως 
έµπρακτο δείγµα καλής θέλησης προς τους συµµάχους και σεβασµού της 
ιδιαιτερότητας προς τους ίδιους645. Οι οθωµανικές αρχές θεώρησαν τις ενέργειές 
της ως προσπάθεια αλλοίωσης της εθνοτικής ισορροπίας του βιλαετιού της 
Αδριανούπολης646.  

                                                
641 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 05-04-1920, [τηλεγράφηµα 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας Δ. Θράκης] προς Υπουργείο Περιθάλψεως, Αθήνα, αρ. 3740.   
642 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1. αριθ. εγγράφου 256/41. Αθήνα, 28-11-1919, προς: Δοξιάδη Α. 
643 Aydinli A. (1971), “Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü” Istanbul: Aydinli Cagaloğlu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 311-456), σ. 369-371. 
644 Ο προσεγγιστικός αριθµός των 45.000 µουσουλµάνων προσφύγων που βρίσκονταν ανατολικά του Έβρου 
δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στον πληθυσµό που εγκατέλειψε ή εκτοπίστηκε από τη Μπελοµοριέ µετά το 
1913. Ο Πίνακας 3iii.6. µε τα αποτελέσµατα των δύο απογραφών 1919 & 1920 (βλέπε infra) εκθέτει έναν 
µικρότερο πληθυσµό παλιννοστούντων µουσουλµάνων στη Διασυµµαχική Θράκη. Άρα, η γαλλική πηγή 
αναφέρεται στο σύνολο των µουσουλµάνων προσφύγων που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στις περιοχές 
ανατολικά της όχθης του Έβρου.  
645 Ι.Α.Υ.Ε. 1919/Α/5/10. Μουσουλµάνοι (Κτήµατα Μουσουλµάνων-Ψηφίσµατα Μουσουλµάνων), Ελληνική 
Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντινούπολη, 22-09-1919, αρ. πρωτ. 3826, Απόλυτα 
Απόρρητο, Προς: την Ύπατη Αρµοστεία Κωνσταντινουπόλεως, Ενταύθα 
646 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Başer E. (2000), Mütareke’den Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya 
Politikaları, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, σσ. 135-140, όπως παρατίθεται στο Bonos Y. 
(forthcoming), "Crossing the Borders in Reality and in Press: the Case of the Muslims in Greek Thrace during 
the 1920s", European Journal of Turkish Studies· Ι.Α.Υ.Ε. 1919/Α/5/10 Μουσουλµάνοι (Κτήµατα 
Μουσουλµάνων-Ψηφίσµατα Μουσουλµάνων), Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως, 
Κωνσταντινούπολη, 22-09-1919, αρ. πρωτ. 3826, Απόλυτα Απόρρητο, Προς: την Ύπατη Αρµοστεία 
Κωνσταντινουπόλεως, Ενταύθα, [συνηµµένο 2ο] Υψηλή Πύλη, Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση 
Χωροφυλακής, Τµήµα 1, Παράρτηµα 3, αριθ. ειδ. 33732, αριθ. Γεν. 19829, 15-09-1919 και [συνηµµένο 3ο] 
Υψηλή Πύλη, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Προσφύγων, Τµήµα Παλιννόστησης, Προς: 
Νοµαρχία Αδριανοπόλεως, Προς: Γενική Διεύθυνση των Προσφύγων, περιεχόµενο περί προσφύγων της 
Μακεδονίας, 25-09-1919.  
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 Εκτός της παλιννόστησης των µουσουλµάνων προσφύγων η διασυµµαχική 
διοίκηση µερίµνησε για την επιστροφή των φυλακισµένων και των στρατιωτών 
στις τάξεις του βουλγαρικού στρατού. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή τους ήταν 
σε θέση να ικανοποιήσει τα αιτήµατα επιστροφής των οικογενειών τους και πολύ 
περισσότερο (αναφορικά µε την περιοχή της Ξάνθης) να συµβάλει στην ενίσχυση 
της καπνοπαραγωγής µε έµπειρο εργατικό δυναµικό, το οποίο είχε µειωθεί µε τις 
τελευταίες πληθυσµιακές µετακινήσεις647.    
 Η µοναδική περίπτωση παρέµβασης των συµµαχικών αρχών στις 
πληθυσµιακές µετακινήσεις της περιόδου ήταν αυτή της εποχικής µετακίνησης 
των σαρακατσάνων νοµάδων. Με τον καθορισµό του ποταµού Έβρου ως 
οριοθετική γραµµή, προκλήθηκε η αναπροσαρµογή των παραδοσιακών ηµι-
νοµαδικών δικτύων που είχαν αναπτυχθεί ήδη από την οθωµανική περίοδο.  
 Την άνοιξη του 1920 σαρακατσάνοι µετακινήθηκαν από τα χειµαδιά στα 
ανατολικά του Έβρου προς τα ορεινά βοσκοτόπια της Ροδόπης. Κατά τη διάβαση 
του ποταµού στην περιοχή των Φερών τους απαγορεύτηκε η διέλυεση από τον 
ιταλό στρατιωτικό διοικητή. Έτσι, άλλαξαν την πορεία τους και µέσω των 
βουλγαρικών εδαφών κατέληξαν στα καλοκαιρινά βοσκοτόπια τους648.   
 Ανακεφαλαιωτικά και παρά τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν από την 
ελληνική αποστολή, δεν είχε επιλυθεί ικανοποιητικά το ζήτηµα της δηµογραφικής 
ενίσχυσης του πληθυσµού που τασσόταν ιδεολογικά µε την ελληνική εθνική ιδέα. 
Οι διασυµµαχικές αρχές επέτρεψαν µόνο την παλιννόστηση των κατοίκων της 
Θράκης, όταν η βουλγαρική αντιπροσωπεία παρακολουθούσε προσεκτικά τον 
εισερχόµενο πληθυσµό. Η ελληνική πλευρά χρειαζόταν να δράσει µε τρόπο που δε 
θα προκαλούσε αντιδράσεις εργαζόµενη πυρετωδώς προς την πορεία της 
αριθµητικής υπεροχής της. 

Για την ικανοποίηση αυτού του στόχου, από τις πρώτες ηµέρες της 
γαλλικής παρουσίας στη Θράκη, η ελληνική αντιπροσωπεία προχώρησε στην 
ίδρυση του ορφανοτροφείου αρρένων Ελευθερία στην Γκιουµουλτζίνα για τα 
ορφανά που βρίσκονταν στη Θράκη και στη Βουλγαρία, το οποίο στεγάστηκε στο 
Μέγαρο Τσανακλή649. Στη συνέχεια, το ελληνικό υπ. Περιθάλψεως προέβη στην 
ίδρυση ενός ακόµη ορφανοτροφείου/βιοτεχνικής σχολής στην Ξάνθη650. Έτσι στο 

                                                
647 Service Historique de l' Αrmée de Terre (S.H.A.T)/Carton 4.N.129: Κυβέρνηση Διασυµµαχικής Θράκης, 
αρ. 324, 01-12-1919, Θέµα: Απελευθέρωση Αιχµαλώτων Πολέµου µε καταγωγή από τη Διασυµµαχική 
Θράκη, Από Στρατηγό Σαρπύ Διοικητή Διασυµµαχικής Θράκης, Προς Αρχηγό των Συµµαχικών Δυνάµεων 
στην Κωνσταντινούπολη.    
648 Γεωργάκα Δ. Ι. (1945-46), "Περί των Σαρακατσάνων της Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού 
και Γλωσσικού Θησαυρού, 12, σ. 65· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 30-
03-1920, ΙΧ Μεραρχία, τηλεγράφηµα, αρ. εµπ. πρωτ. 1665, προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.  
649 Εφηµερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, 28-01-1920, όπως παρατίθεται στο Κούκου Μ. Η. (1982), "Ο 
Ελληνικός Τύπος του 1920 για την Απελευθέρωση της Θράκης", Θρακικά Χρονικά, 37, σ. 150· 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 12-12-1919, Ελληνική Αντιπροσωπεία 
Δυτικής Θράκης προς Λ. Παρασκευόπουλο, αρ. 1817.   
650 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
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ίδρυµα της Γκιουµουλτζίνας στεγάστηκαν 145 ορφανά και στο αντίστοιχο της 
Ξάνθης 75 ορφανά από τις περιοχές των Νέων Χωρών651. Επιπλέον αιτήθηκε την 
ίδρυση οικοτροφείων για τις ανάγκες των µαθητών του Γυµνασίου της Ξάνθης, για 
τους µαθητές της Γεωργικής Σχολής στην Γκιουµουλτζίνα και για τις µαθήτριες 
του διδασκαλείου και του νηπιαγωγείου στο Ντεντέ-Αγάτς, µε άγνωστη όµως 
έκβαση652.  

Βέβαια, η βουλγαρική αντιπροσωπεία δεν παρέµεινε αδρανής και προέβη 
σε έντονες διαµαρτυρίες προς τις διασυµµαχικές αρχές. Στο κείµενό της τόνιζε ότι 
η ίδρυση εικονικών σχολειών και ορφανοτροφείων στη Θράκη στόχευε στην 
αλλοίωση των αποτελεσµάτων της επικείµενης συµµαχικής απογραφής653. Η 
πορεία των γεγονότων έδειξε ότι οι βουλγαρικές αντιδράσεις δεν λήφθηκαν 
σοβαρά υπ’ όψιν. Έτσι οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην ίδρυση νυχτερινών 
σχολείων στην Γκιουµουλτζίνα, στο Ντεντέ-Αγάτς, στην Ξάνθη και στο Κάρα-
Αγάτς για τα άπορα παιδιά που εργάζονταν στα καπνεργοστάσια και στις 
επιχειρήσεις, ενισχύοντας αριθµητικά τον πληθυσµό σε περιοχές µε µειοψηφία654.  

Φωτογραφία 3iii.18: Τα εγκαίνια του ορφανοτροφείου Ελευθερία στην 
Γκιουµουλτζίνα (16-12-1919) 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices
_Realized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=PICTURE%20POSTCARDS&category
=THRACE&single= (22-07-2010, 09:35) 
 
 Μέχρι εκείνη τη στιγµή (Μάιος 1920), η ελληνική διπλωµατική αποστολή 

                                                                                                                                  
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920.Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα· Ε.Β.Ε., 
Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 10-10-1919,  σ. 3. 
651 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 84. Η 
χρηµατοδότηση τους προερχόταν «...δια 10 λεπτά φόρου επι των παραγοµένου καπνού Αν. Μακεδονίας και 
χρηµατ. πιχορηγήσεως 200.000 δρχ. ετησιώς…». Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.23, 
Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/10/2138. Κρυπτογραφικό τηλεγράφηµα, αρ. 8128, Αθήναι, 03-09-1919. Προς 
Α.Ε. κ. Βενιζέλον. 
652 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 12-12-1919, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Παρασκευόπουλο Λ., αρ. 1817.   
653 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 84. 
654 Ibid, σ. 8· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα 
Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ενταύθα· Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.3 (1918-1920). Κυβερνητική Αντιπροσωπεία Δ. 
Θράκης, Γκιουµουλτζίνα, 24-04-1920, απόφαση υπ’ αριθµό 41.  



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Α΄-Κεφάλαιο 3 

207  

είχε επιτύχει µέρος των στόχων της, εκκρεµούσε όµως η αποδυνάµωση του 
βουλγαρόφωνου στοιχείου και κυρίως η συνολικότερη αριθµητική ενίσχυση του 
ελληνικού εθνικά στοιχειού για την αλλοίωση των εθνολογικών ισορροπιών. Ο 
ίδιος ο Βάµβακας, αρκετά αισιόδοξος για την έκβαση των ενεργειών του, σε µια 
συνολική αναφορά για το έργο του στη Διασυµµαχική Θράκη προς τον Βενιζέλο 
αναφέρει ότι οι περιφέρειες Κάρα-Αγάτς, Σουφλίου και Διδυµότειχου 
επανέκτησαν τον «...ελληνικό...» χαρακτήρα τους, παρ’ όλο που δε συνέβαινε το 
ίδιο µε την περιφέρεια του Ντεντέ-Αγάτς, όπου υπερίσχυαν οι «...βούλγαροι...» και 
τις περιφέρειες Γκιουµουλτζίνας και Ξάνθης, όπου υπερέχουν οι «...τούρκοι...». Η 
αναφορά καταλήγει πως µπορεί ακόµη να υποστηριχτεί ότι στις πόλεις από άποψη 
εµφάνισης υπερτερούν οι «...έλληνες...»655.  

Η επίσηµη απογραφή της Διασυµµαχικής Θράκης (30-03-1920) ήρθε να 
επιβεβαιώσει τη θέση του Βαµβακά και την αναγκαιότητα διατήρησης της 
συγκεκριµένης πολιτικής αναφορικά µε το ζήτηµα της Θράκης656. Η απογραφή 
πραγµατοποιήθηκε σε µια χρονική περίοδο όπου η παλιννόστηση των γηγενών και 
η αποµάκρυνση των βουλγαρόφωνων προσφύγων και εποίκων βρισκόταν εν 
εξελίξει657. Ο συνολικός πληθυσµός που κατεγράφη ανήλθε στα 206.690 άτοµα, 
εάν και µετέπειτα µελετητές τον παρουσίασαν αυξηµένο κατά 5.932 άτοµα 
(συνολικά 212.622 άτοµα)658.  
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε η βουλγαρική αντιπροσωπεία, 
το φθινόπωρο του 1919, καταγράφηκε αισθητή συνολική µείωση του πληθυσµού 
κατά 14.000 περίπου άτοµα. Στα διαµερίσµατα Ξάνθης, Σουφλίου και Καρά-
Αγάτς σηµειώθηκε µείωση, ενώ στα αντίστοιχα Γκιουµουλτζίνας, Ντεντέ-Αγάτς 
και Διδυµοτείχου αύξηση. Συνολικά, ο βουλγαρόφωνος πληθυσµός µειώθηκε, ο 
ελληνόφωνος αυξήθηκε και ο µουσουλµανικός παρουσίασε µείωση στα 
διαµερίσµατα Γκιουµουλτζίνας και Διδυµοτείχου και αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα.   
 Τα στοιχεία αµφισβητήθηκαν από την ελληνική πλευρά, καθώς δεν 

                                                
655 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
656 Τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν είχαν συγκεντρωθεί από τη συµµαχική διοίκηση καθώς και από τις ίδιες 
τις κοινότητες, οι οποίες εσκεµµένα -µε εξαίρεση τη βουλγαρόφωνη- έδωσαν αυξηµένα στοιχεία για τον 
πληθυσµό τους. Την παρατήρηση κάνει ο στρατιωτικός διοικητικής του διαµερίσµατος Ξάνθης, 
συνταγµατάρχης Vicq, κατά την περιγραφή του τρόπου συγκέντρωσης των δεδοµένων καθώς και της 
ορθότητάς τους (10-04-1920). Dalègre J. (1999), "La Mission du General Charpy en Thrace Occidentale", 
Mèsogeios-Mediterranèe, 4, σσ. 69-72. Πάντως, η ελληνική αποστολή επιχειρηµατολογεί για την ορθότητα 
των στοιχείων που παρέδωσε στις συµµαχικές δυνάµεις. Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 
2.1 (1919-1920). [Χωρίς Ηµεροµηνία] ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο ΙΙ Αριθµός Εµπιστευτικού πρωτ. 1007, προς το 
Στρατιωτικό Συµβούλιο Εθνικής Άµυνας, Γραφείο ΙΙ στην Θεσσαλονίκη. 
657 Το πραγµατικό κίνητρο της γενικής απογραφής πληθυσµού προερχόταν µε την ελπίδα των συµµαχικών 
αρχών ότι θα καθορίζαν µε ακρίβεια την εθνοτική σύνθεση του Ανώτατου Συµβουλίου της Διασυµµαχικής 
Θράκης, όπως δήλωσαν κατά τους πρώτους µήνες της παρουσίας τους. Trifonov S. (1989), Antantata v 
Trakija. 1919-1920, Sofia, σσ. 69-70. 
658 Αναλυτικότερα βλέπε, Dalègre J. (1999), "La Mission du General Charpy en Thrace Occidentale", 
Mèsogeios-Mediterranèe, 4, σσ. 70-72· Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, 
Yale: Yale University Press, σ. 255· Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, 
σσ. 167-170. 
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παρουσίαζαν θετικά αποτελέσµατα ως προς τις ελληνικές επιδιώξεις, παρά το 
γεγονός πως, κατά τη γαλλική άποψη, ένα κοµµάτι του πληθυσµού που εισήλθε 
στην περιοχή από την Ελλάδα, δεν κατοικούσε ποτέ πριν στην περιοχή659. Η 
Dalègre, ορθώς, χαρακτηρίζει τη διασυµµαχική απογραφή ως την περισσότερο 
τίµια προσπάθεια καταγραφής του πραγµατικού πληθυσµού της περιοχής660 
(βλέπε Χάρτη 28). 
 

                                                
659 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το 
Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σ. 63· 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 24-04-1920, ΙΧ Μεραρχία, Γραφείο 
Στρατηγού. Στρατηγός Πραντούνας προς τον Χ. Βάµβακα.  
660 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 52. Ο 
Καλατζής θεωρεί πως η γαλλική απογραφή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και τους όρους αξιοπιστίας µιας 
τέτοιας δραστηριότητας. Καλαντζής Γ. Ξ. (2008), "Η Aπογραφή των Πληθυσµών της Δυτικής Θράκης από το 
Διασυµµαχικό Καθεστώς το 1919" Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, IE', σ. 353.  
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Πίνακας 3iii.6. Εθνοτική κατανοµή της Διασυµµαχικής Θράκης από τα στοιχεία της βουλγαρικής αντιπροσωπείας (Οκτώβριος-Νοέµβριος 
1919) και από την απογραφή της γαλλικής διοίκησης (30-03-1920) 

 
Παρατηρήσεις: α) οι πληθυσµιακές κατηγορίες αναγράφονται όπως και στην αντίστοιχη πηγή,  β) η πρώτη ονοµασία των πληθυσµιακών κατηγοριών προέρχεται από τον Trifonov και η 
δεύτερη από τον Βαµβακά 
Πηγή: Trifonov S. (1989), Antantata v Trakija. 1919-1920, Sofia, σσ. 107-108· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χαρ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920), 30-03-1920 
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Τούρκοι 77.726 74.730 20.350 30.438 55.754 39.601 625 642 339 2.770 6.581 1.274 - 5 
Βούλγαροι 
Μουσουλµάνοι 
ή Ποµάκοι 

20.390 11.848 9.500 9.507 10.802 2.341 - - - - - - - - 

Βούλγαροι 
Χριστιανοί ή  
Βούλγαροι 

81.457 54.092 11.025 1.591 21.789 14.794 17.036 11.543 12.280 10.998 6.070 4.958 12.874 10.210 

Έλληνες 32.553 56.114 85 6.650 364 4.773 18 3.355 4.097 7.435 16.856 18.856 11.133 15.043 

Εβραίοι ή 
Ισραηλίτες 3.066 2.985 250 280 1.200 1.292 164 165 9 - 1.152 878 284 370 

Αρµένιοι 3.369 1.880 100 200 650 561 465 512 21 - 298 157 835 450 
Άλλοι 2.000 3.041 - - 1.579 1.589 72 100 2 47 47 192 443 1.113 

Σύνολο 220.561 206.690 41.310 48.666 92.138 64.951 18.380 16.317 16.748 21.250 31004 26.315 25.669 27.191 
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 Ανεξάρτητα από τις επίσηµες στατιστικές της ελληνικής και της 
βουλγαρικής πλευράς, που µέχρι το 1919 ασχολούνταν αποκλειστικά µε το ζήτηµα 
της Μακεδονίας, η πραγµατικότητα ήταν διαφορετική από αυτήν που επιθυµούσαν 
οι αντιµαχόµενοι661.  
 Συνολικά, οι πληθυσµιακές µετακινήσεις της περιόδου επέφεραν αλλαγές 
στο ανθρώπινο υπόβαθρο της Διασυµµαχικής Θράκης, ανατρέποντας την 
κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί κατά την περίοδο της βουλγαρικής παρουσίας. 
Οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τον Βαµβακά µε την ανοχή των γαλλικών 
δυνάµεων ενίσχυσαν τις βλέψεις της ελληνικής πλευράς. Από την πλευρά της η 
βουλγαρική πλευρά δεν έµεινε αδρανής. Προώθησε τις βλέψεις της χωρίς, όµως 
ιδιαίτερη επιτυχία. 
 
3.iv) Χωρικές επιπτώσεις των πληθυσµιακών µετακινήσεων κατά την περίοδο 
της Διασυµµαχικής Θράκης  
 

Οι πληθυσµιακές ροές επέφεραν αναµορφώσεις στο δηµογραφικό προφίλ 
της περιοχής καθώς και στο θρακικό τοπίο. Έτσι, οι χωρικές µεταβολές που 
συνόδευσαν την παλιννόστηση των γηγενών κατοίκων και την αποχώρηση των 
εποίκων συνδέονται άµεσα µε τη δράση της ελληνικής και της βουλγαρικής 
πολιτικής αντιπροσωπείας στη Διασυµµαχική Θράκη.   
 Συγκεκριµένα οι γαλλικές αρχές -µε διαταγή του Ντ’ Εσπερέ- επέτρεπαν την 
παλιννόστηση των γηγενών, εφόσον οι οικίες τους είχαν προηγουµένως εκκενωθεί 
από τους παλιούς κατοίκους τους, επιδιώκοντας την αποφυγή των προβληµάτων 
που θα δηµιουργούσε η ενδεχόµενη συνοίκηση τους. Η διαταγή του Ντ’ Εσπερέ 
δεν εµπόδισε τις ελληνικές αρχές να συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό 
παλιννοστούντων στη συνορεύουσα περιοχή του Νέστου ποταµού ασκώντας 
πιέσεις για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των εποίκων.  

Στην περίπτωση των παλιννοστούντων της Ξάνθης, ο Χαλκιόπουλους σε 
επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών, N. Πολίτη, αναφέρει ότι η αδυναµία 
επιστροφής οφειλόταν στη χαρακτηριστική βραδύτητα µε την οποία ο τοπικός 
στρατιωτικός διοικητής (συνταγµατάρχης Μορ) πραγµατοποιούσε την απόδοση 
των οµογενειακών οικιών662. Αργότερα δηµιουργήθηκε ένα προσωρινό οικιστικό 
απόθεµα, όταν η ροή και ο ρυθµός αποµάκρυνσης των βουλγαρόφωνων 
                                                
661 Μποζίνωφ Μ. (1978), Ζάπαντνα Τράκια β Ντιλοµατίτσεσκατα Μπορµπά 1918-1924 [Η Δυτική Θράκη στη 
Διπλωµατική Διαµάχη], Ιζλεντβάχια πο Μπούλγκαρσκα Ιστόρια, Τόµος 3, σ. 252, όπως παρατίθεται στο 
Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σ. 110· αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en 
Thrace Grecque Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-
Nanterre, σ. 42· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 
92. 
662 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.25, Νοέµβριος-Δεκέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2558. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Δράµα, 21-11-1919, αρ. 71. Από Χαλκιόπουλο προς Ελληνική Πρεσβεία 
[Παρισίων] υπ’ όψιν κ.  Ν. Πολίτη. 
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προσφύγων και εποίκων ξεπέρασε κατά πολύ την αντίστοιχη ροή 
παλιννόστησης663.    

Τελικά και παρά τις οδηγίες του Ντ’ Εσπερέ η ελληνική αντιπροσωπεία, 
µέσω της Επιτροπής Παλιννόστησης Γκιουµουλτζίνας, πέτυχε την είσοδο 
περιορισµένου αριθµού θρακιωτών από τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Οι 
επιστρέψαντες βρήκαν στέγη στις κοινοτικές περιουσίες, οι οποίες είχαν εν τω 
µεταξύ επιστραφεί στην κοινότητα, όπως το Τσανάκλειο Μέγαρο (φιλοξένησε 15 
οικογένειες)664. Η αξιοποίηση των κοινοτικών περιουσιών ενέτεινε ακόµη 
περισσότερο οι πιέσεις προς τις αρχές της Διασυµµαχικής Θράκης για την 
αποµάκρυνση των εποίκων.   

Σύντοµα επιτεύχθηκε η συστηµατικότερη εγκατάσταση παλιννοστούντων 
στις οικίες τους παρά την ταυτόχρονη παρουσία βουλγαρόφωνων προσφύγων και 
εποίκων που δεν είχαν ακόµη αποχωρήσει665. Οι de facto ιδιοκτήτες υπό την πίεση 
της παρουσίας των de jure ιδιοκτητών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες 
που κατείχαν, όπως είχε και νωρίτερα γίνει κατά τη βουλγαρική διοίκηση. Η 
πρακτική των συνοικήσεων, εκδηλώθηκε κατά την έναρξη της συµµαχικής 
διοίκησης όταν µέλη της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στην Ξάνθη, 
ενοικίασαν ένα δωµάτιο στην οικία επιφανούς εβραίου666.  

Η δράση της ελληνικής πλευράς δε στόχευσε αποκλειστικά στην 
αποµάκρυνση των εγκατεστηµένων πληθυσµών µετά το 1913 και στην επιστροφή 
της ακίνητης περιουσίας στους  αρχικούς ιδιοκτήτες. Μερίµνησε επιπλέον για την 
αξιοποίηση των οικοδοµικών υλικών από τα χαρακώµατα και τα υπόστεγα που 
είχε εγκαταλείψει ο βουλγαρικός στρατός. Τα υλικά χορηγήθηκαν για στην 
επισκευή 4.000 ακινήτων που είχαν υποστεί καταστροφές ή σηµαντικές φθορές667. 
Τα αντίστοιχα οικοδοµικά υλικά και τα παραπήγµατα που εκποιούσαν οι γαλλικές 
και βρετανικές δυνάµεις κατά την αποχώρησή τους από την Αν. Μακεδονία 
αξιοποιήθηκαν για τις επισκευές των ζηµιών που είχαν προκαλέσει οι 
στρατιωτικές συγκρούσεις της προηγούµενης περιόδου, καθώς και για την 

                                                
663 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 29-01-1920, 
Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ), αρ. εγγράφου 1058. 
664 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.25, Νοέµβριος-Δεκέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2558. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Δράµα, 21-11-1919, αρ. 71. Από Χαλκιόπουλο προς Ελληνική Πρεσβεία 
[Παρισίων] υπ’ όψιν κ.  Ν. Πολίτη. 
665 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-11-1919, Γκιουµουλτζίνα, 
αντίγραφο αρ. 17. Αναφορά του υπολοχαγού πυροβολικού Εµµανουήλ Βακκά προς την Ελληνική 
Στρατιωτική Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως. 
666 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 30-01-1920, ΙΧ Μεραρχία-Γραφείο Ι 
προς Γενικό Στρατηγείο-Γραφείο ΙΒ, αρ. εµπ. πρωτ. 211. 
667 Υπουργείον Περιθάλψεως (1920), Η Περίθαλψις των Προσφύγων 1917-1920: Δυτική Θράκη, Ανατολική 
Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσσία, Πόντος, Ρουµανία, Δωδεκάνησα, 
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωρόπουλου, σ. 223· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ 
Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 76. Πρόκειται για 3.473 οικίες κατεστραµµένες 
ολοσχερώς και 409 οικίες µε εκτεταµένες ζηµίες σε όλη την επικράτεια της συµµαχικής διοίκησης.  
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οικοδόµηση των υπό σχεδιασµό οικισµών668.  
Στη δραστηριότητα της ελληνικής αντιπροσωπείας η αντίστοιχη 

βουλγαρική δεν έµεινε αδρανής. Οι ενέργειες της επικεντρώθηκαν κατά βάσει 
στον πληθυσµό των προσφύγων και των εποίκων, στην προσπάθεια συγκράτησης 
του στη Διασυµµαχική Θράκη. Έτσι, η βουλγαρική κυβέρνηση απέστειλε το ποσό 
των 5.000.000 λέβα στον πολιτικό αντιπρόσωπό της. Το χρηµατικό ποσό 
προβλεπόταν να διατεθεί για την αγορά ξυλείας και την κατασκευή παραπηγµάτων 
(πρόχειρων οικιών) και για την εγκατάσταση του πληθυσµού που επιθυµούσε να 
παραµείνει στην περιοχή της Γκιουµουλτζίνας και αλλού669. Ο εν λόγω πληθυσµός 
ήταν άστεγος αφού είχε ήδη εκδιωχθεί από τις οικίες, όπου προηγουµένως 
κατοικούσε. Η παροχή στέγης σε συνδυασµό µε τη χρηµατική βοήθεια ήταν σε 
θέση να λειτουργήσει ως κίνητρο για την παράταση της παρουσίας τους στην 
περιοχή. Επιπλέον έδινε πίστωση χρόνου στη βουλγαρική αποστολή ώστε να 
σχεδιάσει µια πιο οριστική λύση. Τελικά η υλοποίηση του σχεδίου διακόπηκε 
σύντοµα έπειτα από επίµονες προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας670.  

Η αναφερόµενη πρακτική δεν είναι η µόνη προσπάθεια της βουλγαρικής 
πλευράς να συγκρατήσει τον πληθυσµό που εγκαταστάθηκε µετά το 1913 στην 
περιοχή. Κατέφυγε σε µια δοκιµασµένη λύση: χορήγησε χρηµατικά ποσά 
απευθείας στους εγκαταστηµένους πληθυσµούς της και οι ίδιοι προχώρησαν σε 
αγορές µουσουλµανικών περιουσιών ισχυροποιώντας την εγκατάστασή τους671.  

Η πρακτική απόκτησης γης µέσω αγοροπωλησίας δύσκολα µπορούσε να 
αµφισβητηθεί και δηµιουργούσε εµπόδια στην αποµάκρυνση των νέων 
ιδιοκτητών, ιδιαίτερα όταν είχε προηγηθεί η τυπικά νόµιµη διαδικασία. Μέχρι τότε 
η αποµάκρυνση των εποίκων της περιόδου 1913-1919 γινόταν εύκολα, επειδή 
βασιζόταν σε απόφαση των βουλγαρικών εποικιστικών αρχών για εγκατάσταση σε 
εγκαταλελειµµένες οικίες και όχι σε ενοικιαστήριο ή πωλητήριο συµβόλαιο 
µεταξύ των εποίκων και των ιδιοκτητών.  
 Συνολικά οι πληθυσµιακές µετακινήσεις προς και από τη Διασυµµαχική 
Θράκη άφησαν, έστω και βραχυχρόνια, το αποτύπωµα τους στον γεωγραφικό 
χώρο. Οι δύο πλευρές εργάστηκαν µε όλα τα διαθέσιµα µέσα προκειµένου να 
ενισχύσουν τη θέση τους και να καταλάβουν συµβολικούς τόπους για λογαριασµό 
των προστατευόµενων πληθυσµών τους. Η διαφορά δυναµικού προσέδωσε στην 

                                                
668 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α., Καυκούλα Κ., Καλογήρου Ν., Παπαµίχος Β. και Χαστάογλου Β. (1985), 
«Πόλη και Πολεοδοµία στην Βόρεια Ελλάδα µετά το 1912», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές 
Κληρονοµιές και Ελληνικό Κράτος, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 397-421, σ. 410. 
669 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-01-1920, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Β` Επιτελικό Γραφείο, Τµήµα Πληροφοριών, αρ. εγγράφου 292/ΙΙ-Εµπιστευτικό. 
670 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 29-01-1920. 
Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ), αρ. εγγράφου 1047. 
671 Έκθεση του Χ. Βαµβακά προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, Γκιουµουλτζίνα, 10-01-1920, 
αριθ. πρωτ. 678, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής 
Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 42. 
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ελληνική πλευρά την ικανότητα αµεσότερης παρέµβασης στο γεωγραφικό χώρο, 
την οποία υλοποίησε µε µεγαλύτερη ευκολία σε συνδυασµό µε τις χωρικές 
επεµβάσεις των συµµαχικών αρχών.      
 
3.v) Χωρικές επεµβάσεις της γαλλικής διοίκησης και παρεµβάσεις της 
ελληνικής αντιπροσωπείας  

  
Οι φθορές και οι καταστροφές που προξενήσαν οι πολεµικές συγκρούσεις 

κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και η προσπάθεια της συµµαχικής διοίκησης να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της περιόδου εκδηλώθηκαν µέσω κατασκευαστικής 
δραστηριότητας στον τοµέα των δηµοσίων υποδοµών. Αρκετές από αυτές, όπως 
προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκαν µετά από πιέσεις των ενδιαφεροµένων µερών. Οι 
πήγες παρουσιάζουν ασθενή τη βουλγαρική δράση, θέση που υιοθετείται µε 
µεγάλη επιφύλαξη. 

Έτσι λίγες ήµερες µετά την παγίωση της παρουσίας των συµµαχικών 
δυνάµεων, µε διαταγή του ίδιου του Ντ’ Εσπερέ αποµακρύνθηκε η επιγραφή στα 
βουλγαρικά του δηµαρχείου της Γκιουµουλτζίνας και αναρτήθηκε νέα µε 
ελληνική γραφή. Το ίδιο µέτρο επεκτάθηκε στις επιγραφές όλων των δηµόσιων 
υπηρεσιών και κτισµάτων, των δηµόσιων χώρων, καθώς και όλων των εµπορικών 
καταστηµάτων672.  

Οι µετονοµασίες δεν άλλαξαν από τη µια στιγµή στην άλλη, το αστικό 
τοπίο µε τη νέα εισαγώµενη εθνική γραφή. Το νέο τοπίο έχει ήδη περιορίσει τις 
αναφορές της προηγούµενης διοίκησης µε την προβολή της επικείµενης 
παρουσίας ενός εθνικού κράτους από µια θεωρητικά ουδέτερη διοίκηση.  

Η ελληνική αντιπροσωπεία επενέβη µε δύο πρακτικές που επηρέασαν την 
υφιστάµενη σηµειολογία του αστικού τοπίου καθώς και στη µελλοντική του. Στην 
πρώτη περίπτωση, αποφασίστηκε ο σηµαιοστολισµός των κυριότερων σηµείων 
και κτιρίων της Ξάνθης, έπειτα από τις ευνοϊκές αποφάσεις για την ελληνική 
πλευρά της συνδιάσκεψης του Σαν Ρέµο673. Η τοποθέτηση σηµαιών και άλλων 
συµβόλων της ελληνικής κρατικής οντότητας σε δηµόσιους χώρους και, πολύ 
περισσότερο, σε δηµόσια κτίρια έχει διττό χαρακτήρα, από τη µία υποδηλώνει την 
υποταγή του θεσµού που στεγάζεται στο κτίριο ή του θεσµού που κάνει χρήση του 
χώρου και, από την άλλη, την ένταξη της τοπικής κοινωνίας στο έθνος κράτος674. 

                                                
672 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/33/2346. 
Κρυπτογράφηµα, Λίαν Επείγον, Ξάνθη, 04-11-1919, ώρα 03.40, αρ. 43. Από Α. Χαλκιόπουλο προς  Ν. 
Πολίτη. 
673 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 02-03-1920, Κυβερνητική 
Αντιπροσωπεία Θράκης, Αρ. πρωτ. 2325. Προς το Γενικό Στρατηγείο, Τµήµα ΙΙ. 
674 Billig M. (1995), Banal Nationalism, London: Routledge, σσ. 39-43· Baker A. R. H. (1992), «Collective 
Consciousness and the Local Landscape: National Ideology and the Commune Council of Mesland (Loir-et-
Cher) as landscape Architect During the 19th Century», in Baker A. R. H. and Biger G. (eds.), Ideology and 
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Το εγχείρηµα στέφθηκε µε επιτυχία όταν αργότερα, κατά την ανάληψη της 
διοίκησης από το ελληνικό κράτος, οι αλλοεθνείς, και ιδίως οι µουσουλµάνοι, 
αφού πρώτα πείσθηκαν από τις υποσχέσεις του Βαµβακά, χαιρέτισαν την 
ανάρτηση της ελληνικής σηµαίας στο Διοικητήριο της Γκιουµουλτζίνας και 
δήλωσαν συµβολικά την υποταγή τους στο ελληνικό κράτος675.  

Στην δεύτερη περίπτωση, στις φωτογραφικές λήψεις που πραγµατοποίησε 
ο γάλλος στρατιωτικός ιερέας για τις ανάγκες της τοπικής διοίκησης και τη 
συγκρότηση αρχειακού υλικού της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής, 
τυπώνονταν λεζάντες στα γαλλικά, βουλγαρικά, τουρκικά και ελληνικά ως τα τέλη 
Δεκεµβρίου του 1919. Στις αρχές του 1920, ο φωτογράφος ειδοποιήθηκε ότι δεν 
υπήρχαν πια τουρκικά και βουλγαρικά στοιχεία στο τυπογραφείο, και στο εξής η 
εκτύπωση των φωτογραφιών θα γινόταν αποκλειστικά στα γαλλικά και στα 
ελληνικά676.  

Η εξαφάνιση των τουρκικών και βουλγαρικών στοιχείων από το 
τυπογραφείο που χρησιµοποιούσε η γαλλική διοίκηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
τυχαία ενέργεια, τη στιγµή που εντείνονταν οι προσπάθειες της ελληνικής 
αντιπροσωπείας για ενίσχυση της ελληνικής σηµειολογικής παρουσίας στον χώρο. 
Η ιδιαιτερότητα αυτής της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός της εξάλειψης 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των ανταγωνιζόµενων τα ελληνικά –εθνικιστικών 
χαρακτηριστικών των υπολοίπων εθνοτήτων. Για τους αποδέκτες των 
φωτογραφιών, και πολύ περισσότερο για τους µελλοντικούς χρήστες τους, ο πολυ-
εθνοτικός χαρακτήρας της τοπικής κοινωνίας θα ήταν είτε αµφισβητούµενος είτε 
υποταγµένος στην επιβαλλόµενη ελληνικότητα, όταν προσπαθούσε να 
αντιπαρατεθεί στην ιστορική αλήθεια677.  
 Σύντοµα η ελληνική αντιπροσωπεία προέβη στην αγορά του επίσηµου 
τυπογραφείου της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην Γκιουµουλτζίνα. Η αγορά 
επιτευχθεί µε τη συνεργασία ενός γνωστού αρµένιου της πόλης, ο οποίος προέβη 
στην αγορά του για λογαριασµό της ελληνικής αποστολής. Με την απόκτηση του 
τυπογραφείου ο Βαµβακάς ειδοποίησε τον Σαρπύ για την έκδοση µιας 
ελληνόφωνης και µιας τουρκόφωνης εφηµερίδας, µιας δεκαπενθήµερης 
γαλλόφωνης, καθώς και για έναρξη λειτουργίας ελληνικού πρακτορείου 

                                                                                                                                  
Landscape in Historical Perspective: Essays on the Meanings of Some Places in the Past, Cambridge, 
Cambridge University Press, 18: 255-288, σ. 265. 
675 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), Ι. Τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 7656, 08-
06-1920, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
676 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Αχρονολόγητο έγγραφο που 
υπογράφει ο Χ. Βαµβακάς. 
677 Ρέντζος Γ. (2006), Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης: Διεπιστηµονική, Διαθεµατική και Διαπολιτισµική 
Προσέγγιση του Αστικού Φαινοµένου, Αθήνα: Τυποθήτω-Δαρδάνος Γ., σ. 115. 
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ειδήσεων678.  
Η σηµαντικότερη ίσως εµφανής επέµβαση της διασυµµαχικής 

διακυβέρνησης στον αστικό χώρο ήταν η κατασκευή γέφυρας στην 
Γκιουµουλτζίνα. Η επονοµαζόµενη Γέφυρα των Γάλλων στις δυτικές παρυφές της 
κεντρικής πλατείας και πλησίον της έδρας της συµµαχικής διοίκησης (Μέγαρο 
Τσανακλή), ένωσε τη βόρεια και νότια πλευρά του Μπουκλουτζά, το φρούριο και 
το µαχαλά του Αγ. Γεωργίου679. Η γέφυρα λειτούργησε δευτερευόντως για το 
δίκτυο µετακινήσεων του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης, καθώς προϋπήρχε –
λίγα µέτρα ανατολικότερα- η γέφυρα έναντι του δηµαρχείου και ανατολικότερα η 
σκεπαστή γέφυρα680.  

 

Φωτογραφία 3v.19: Η θεµελίωση της Γέφυρας των Γάλλων 

 
Πηγή: Κουτλογεωργίου Σ. (2006), Η Κοµοτηνή του Παρελθόντος: Φωτογραφικό Οδοιπορικό (1920 έως 
σήµερα), Κοµοτηνή: Δήµος Κοµοτηνής-Δ.Ε.Π.Α.Κ., σ. 78. 
 

Το έργο ενίσχυσης του µεταφορικού δικτύου της πόλης, εκπονήθηκε από 
τη Διεύθυνση Δηµόσιων Έργων και χωροθετήθηκε σε σηµείο που χρωµατιζόταν 
από την παραδοσιακή συγκέντρωση των πατριαρχικών κατοίκων και την 
παρουσία των γαλλικών δυνάµεων. Η κατασκευή ενός έργου κοινής ωφέλειας 
στην περιοχή που εθνοτικά χαρακτηριζόταν από τη συγκέντρωση µιας οµάδας, 
θεωρείται συνδεδεµένη µε την εύνοια των γαλλικών δυνάµεων. Ενδεχοµένως, το 
έργο να πραγµατοποιήθηκε έπειτα από πιέσεις της ελληνικής αποστολής για την 
ικανοποίηση των αναγκών µετακίνησης της συγκεκριµένης κοινότητας. Πάντως η 
αποπεράτωσή του συνοδεύτηκε από αγιασµό των υδάτων από τον οικείο 

                                                
678 Τσαϊλάς Λ. (1978), "Αναµνήσεις από την Απελευθέρωσιν της Κοµοτηνής την 14η Μαΐου 1920", Θρακικά, 
2(1), σ. 224· Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 73.  
679 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 131. 
680 Τσαϊλάς Λ. (1978), "Αναµνήσεις από την Απελευθέρωση της Κοµοτηνής την 14η Μαΐου 1920", Θρακικά, 
1, σσ. 223-225. 



Βασίλης Κουτσούκος     Μέρος Α-Κεφάλαιο 3 

216 

µητροπολίτη681. 
Σηµαντική ήταν η συµβολή της Διεύθυνσης Δηµόσιων Έργων στην 

επισκευή των µεταφορικών δικτύων/υποδοµών της χώρας, όπως οι εργασίες στο 
λιµάνι του Ντεντέ-Αγάτς και η ξύλινη γέφυρα στον δρόµο από το Κάρα-Αγάτς 
προς το Ορτά-Κιόι (σηµερινό Ιβάζλοβγκραντ)682. Τα έργα κατασκευάστηκαν από 
την εν λόγω υπηρεσία σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών και τη 
Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Διασυµµαχικής Θράκης.  

Επίσης, η εν λόγω διεύθυνση εργάστηκε για την επέκταση και για τη 
συντήρηση του υφιστάµενου βασικού δικτύου µεταφορών και επικοινωνιών. 
Ειδικότερα µερίµνησε για τη χάραξη του οδικού δίκτυου Ντεντέ-Αγάτς – 
Σουφλίου και Καρά-Αγάτς - Διδυµοτείχου, µήκους 37 και 71 χιλιοµέτρων 
αντίστοιχα. Οι εργασίες κατασκευής τους ξεκίνησαν αργότερα. Επίσης, σε 
µικρότερο βαθµό, υλοποιήθηκαν ενισχυτικά έργα σε τµήµατα της οδού 
Διδυµοτείχου - Ορτά-Κιόι και Ορτά-Κιόι - Καρά-Αγάτς683.   

Τόσο η συντήρηση όσο και η χάραξη νέων οδών καθώς και τα ποσά που 
δαπανήθηκαν από τη διεύθυνση, φανερώνουν την αντίληψη των γαλλικών 
στρατιωτικών αρχών αναφορικά µε τα δίκτυα επικοινωνιών και µεταφορών της 
περιοχής: αυτές ασχολήθηκαν µε έργα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 
στρατιωτικών τους δυνάµεων και, κατά δεύτερο λόγο, µε τη βελτίωση της 
µετακίνησης των κατοίκων και των εµπορευµάτων684.   

Η κατάσταση δεν ήταν πολύ καλύτερη εντός των βασικών οικισµών της 
συµµαχικής Θράκης. Οι δρόµοι της Γκιουµουλτζίνας καλύπτονταν µε λάσπη, 
χωρίς φωτισµό και ο βασικός άξονας, προς το σιδηροδροµικό σταθµό, διέσχιζε 
κάθετα τον Μπουκλουτζά685. Πάντως, η κατάσταση στο Ντεντέ-Αγάτς ήταν 
περισσότερο κρίσιµη από άποψης υποδοµών ιδίως µετά το βοµβαρδισµό του από 
τη βρετανική αεροπορία κατά τη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων (07-10-
1915)686. Η διοίκηση του οµώνυµου κύκλου, για να πρχωρήσει σε επισκευές, 
αναγκάστηκε να δανειστεί 100.000 λέβα από τον βούλγαρο οικονοµικό έφορο της 
περιοχής, τα οποία στη συνέχεια αποπλήρωσε687. Οι επισκευές και η ενίσχυση των 

                                                
681 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σσ. 261-
262. 
682 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής 
Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 14, 11-01-1920, 
Γκιουµουλτζίνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου 
Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, 
ενταύθα. 
683 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 135-136. 
684 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σ. 260. 
685 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 130-131. 
686 Παπαδηµητρίου Δ. Ι. (2005), Οι Σιδηρόδροµοι στον Βορειοελλαδικό Χώρο, 1871-1965, Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Μουσείου Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεµκέρης" Δήµου Καλαµαριάς, σ. 258.  
687 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής 
Θράκης, Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 7, 07-01-1920, 
Γκιουµουλτζίνα. 
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υποδοµών (σιδηροδροµικές γραµµές, λιµάνι) κρίθηκαν αναγκαίες για το 
σηµαντικότερο και µεγαλύτερο λιµάνι της Διασυµµαχικής Θράκης.  

Στο έργο της Διεύθυνσης Δηµοσίων Έργων εντάσσονται και οι δράσεις 
καταπολέµησης των ενδηµικών ασθενειών όπως η µαλάρια. Αυτές περιελάµβαναν 
µελέτες για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των υδάτων και την 
προγραµµατισµένη αποξήρανση των ελών, µε περιορισµένα αποτελέσµατα λόγω 
της µετάβασης της εξουσίας κατά την περίοδο υλοποίησής τους688.   

Αξιοσηµείωτη θεωρείται η πρόταση του Σαρπύ προς τον Βαµβακά για την 
ίδρυση ελληνόφωνου κινηµατογράφου στην Γκιουµουλτζίνα για λόγους εθνικού 
συµφέροντος. Το εγχείρηµα τελικά δεν ευοδώθηκε689. Αντιθέτως, στην Ξάνθη ο 
κινηµατογράφος του εβραίου Φερντάντεζ και το Θέατρο Απόλλων της οικογένειας 
Δηµητρακόπουλου, µε τις κατάλληλες επεµβάσεις φιλοξένησε τις 
κινηµατογραφικές προβολές690· 
 Η αναγκαιότητα διάθεσης ενός αγαθού που απευθυνόταν σε µεγάλο µέρος 
του τοπικού πληθυσµού µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της 
ελληνοµάθειας των κατοίκων, καθώς για το σύνολο των κατοίκων των πόλεων 
ήταν πιο ελκυστικό απ’ ότι οι θεατρικές παραστάσεις691. Κυρίως, όµως, ήταν η 
µετάδοση των ελληνικών πολιτικών θέσεων και ιδεών µε τη µορφή ενηµέρωσης 
µέσω της προβολής των κινηµατογραφικών Επίκαιρων692. Επιπλέον, η 
κινηµατογραφική αίθουσα µπορούσε να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στην εικόνα 
της παραδοσιακής Γκιουµουλτζίνας, λαµβάνοντας εκσυγχρονιστικές επεµβάσεις 
σύµφωνα µε τη γενικότερη τάση της εποχής (αντικατάσταση θεατρικών από 
κινηµατογραφικές αίθουσες)693.  

Ενδιαφέρον είναι το παράδειγµα της συµπεριφοράς ορισµένων ελλήνων 
στρατιωτών και αξιωµατικών απέναντι στους θρησκευτικά συµβολικούς τόπους 
της µουσουλµανικής κοινότητας ως προποµπός της µελλοντικής τους στάσης. Οι 
στρατιωτικές δυνάµεις χρησιµοποίησαν τα µουσουλµανικά νεκροταφεία της 
Ξάνθης ως τόπο σταβλισµού των υποζυγίων τους694. Η πράξη τους σχετίζεται 

                                                
688 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 136-137.  
689 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 7/20-11-1919. 
Επιστολή Χ. Βαµβακά προς Λεων. Παρασκευόπουλο·  Ιγγλέσης Ν. Γ. (1920-1921), Οδηγός της Ελλάδος, 
Μεταπολεµική Περίοδος, Αθήναι, σσ. 135-136.  
690 Εξάρχου Θ. (2003), Νησίδες Πόλεως Ξάνθης II: Τα Οικοδοµικά Τετράγωνα που Ορίζουν οι Οδοί 
Μαυροµιχάλη, Παλαιολόγου, Ορφέως, Αντίκα, Αισχύλου, Πινδάρου, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ, σσ. 
28-30. 
691 Στασινοπούλου Μ. (2000), «Ο Κινηµατογράφος στον Ελληνικό Αστικό Χώρο και η Κινηµατογραφική 
Εικονογραφία της Ελληνικής Πόλης στον Μεσοπόλεµο. Ασύµβατες Πορείες, Διαφορετικές Ταχύτητες», στο 
Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις, 19ος-20ος Αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία 
Μελέτης Νέου Ελληνισµού: 353-368, σσ. 354-355. 
692 Δελβερούδη Ε.-Α. (χ.η.), «Κινηµατογράφος», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
αιώνα 1900-1922: Οι Απαρχές, Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλιόραµα, Α2: 388-399, σ. 391. 
693 Λούκος (χ.η.), «Μικρές και Μεγάλες Πόλεις», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 133-155, σ. 151. 
694 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 3/Υποφ. 3.1 (1919-1920). Αχρονολόγητο έγγραφο που 
υπογράφει ο Χ. Βαµβακάς. 
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περισσότερο µε την απαξίωση της θρησκευτικότητας ενός τόπου παρά µε τις 
ανάγκες σταβλισµού του στρατεύµατος. Η επέµβαση της ελληνικής 
αντιπροσωπείας ήταν άµεση, όχι όµως και αρκετή ώστε να συγκαλύψει την 
επικείµενη στάση της προς τους τόπους θρησκευτικής σηµασίας της 
µουσουλµανικής κοινότητας.  

Όλες οι παραπάνω επεµβάσεις έδωσαν το στίγµα της νέας διοίκησης στο 
χώρο της Διασυµµαχικής Θράκης. Καµία από αυτές δε µπορεί να θεωρηθεί 
αποκοµµένη από τις βλέψεις της ελληνικής αποστολής για κυριαρχία στο θρακικό 
τοπίο και για αποµάκρυνση της βουλγαρικής σηµειολογικής παρουσίας. 

 
3.vi) Εκφάνσεις του εθνοτικού ανταγωνισµού υπό το καθεστώς της γαλλικής 
ουδετερότητας  

 
Ο ανταγωνισµός µεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής πλευράς δεν 

εκδηλώθηκε αποκλειστικά στη θρακική σηµειολογία και στο τοπίο. Για τους 
αντιµαχόµενους ήταν η γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας τους υπό 
το µεταπολεµικό καθεστώς της Συνθήκης του Νεϊγύ. Η τοπική οικονοµία 
αποτέλεσε ένα πρόσφορο πεδίο αντιπαράθεσης.   

Από την πρώτη ηµέρα σχεδόν της εγκαθίδρυσης του νέου καθεστώτος, η 
ελληνική αποστολή ξεκίνησε ενέργειες µε συνεχή διαβήµατα προς το Γενικό 
Διοικητή για την αλλαγή του νοµίσµατος, όπως είχε ήδη γίνει από τη βρετανική 
στρατιωτική διοίκηση της Μεσοποταµίας695. Είχαν κριθεί αναγκαίες η 
αποµάκρυνση του λέβα και η εισαγωγή της δραχµής, προκειµένου να µειωθεί η 
βουλγαρική επίδραση, να µη ζηµιωθεί η τοπική οικονοµία από την παρουσία 
νοµισµάτων διαφορετικής αξίας και προπάντων να λειτουργήσει οµαλά η εθνική 
αγορά µε τις µελλοντικές προσαρτήσεις των νέων εδαφών/οικονοµιών696.  

Η βουλγαρική απάντηση ήρθε µε τη σύσταση εµπορικού συνδέσµου, 
δηµιουργούµενου από ίδια χρηµατικά κεφάλαια. Σκοπός του, κατά κύριο λόγο, 
ήταν η ενίσχυση της αντίστοιχης κοινοτικής εµπορικής δραστηριότητας και, κατά 
δεύτερο λόγο, η ανταγωνιστικότητα των οικονοµικών κύκλων τους οποίους 
αντιπροσώπευε. Στην παρούσα φάση το ελληνικό κεφάλαιο δεν ήταν σε θέση να 
πράξει αντίστοιχα για τους δικούς του µικρούς επιχειρηµατίες697. Η παροχή 
οποιασδήποτε µορφής βοήθειας προς τις εµπορικές και επαγγελµατικές τάξεις της 

                                                
695 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 15-10-1919, ΙΧ Μεραρχία, αρ. πρωτ. 
14482/8837/2, Κρυπτογραφικό Μήνυµα.  
696 Πρόντζας Ε. Δ., (2005), "Οικονοµικός Χώρος και Διεθνής Οικονοµική Ιστορία. Η Οικονοµική 
Ολοκλήρωση για το Ελληνικό Κράτος " στο Δουκέλλης Π., (επιµ.), Το Ελληνικό Τοπίο: Μελέτες Ιστορικής 
Γεωγραφίας και Πρόσληψης του Τόπου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας: 365-385, σσ. 379-381· Βερέµης 
Θ., Κωστής Κ. (1984), Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, σσ. 56-57. 
697 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.4 (1919-1920). 16-12-1919, Ελληνική Στρατιωτική 
Αποστολή Κωνσταντινουπόλεως, αρ. πρωτ. 5692, Επείγον, προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Αθήνα. 
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Θράκης και των αγροτικών περιοχών του Σουφλίου, τoυ Διδυµοτείχου και του 
Κάρα-Αγάτς, που δεν είχαν λάβει τα αντίστοιχα χρηµατικά επιδόµατα 
διαγραφόταν περισσότερο από αναγκαία698.  

Ως αποδοτική λύση, εµφανίστηκε η πρόταση του Ντ’ Εσπερέ για τη 
δηµιουργία υποκαταστήµατος µιας τράπεζας ελληνικών συµφερόντων στην 
περιοχή699. Δύο εβδοµάδες αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών πληροφορεί τον 
Βαµβακά για την επικείµενη ίδρυση νέων τραπεζικών υποκαταστηµάτων στην 
Ξάνθη και στο Ντεντέ-Αγάτς700.  

Η βουλγαρική πλευρά δεν έµεινε αδρανής και ενήργησε ανάλογα για την 
επέκταση του κύκλου εργασιών των υφιστάµενων υποκαταστηµάτων της Εθνικής 
Τράπεζάς της701. Η οργάνωση της διασυµµαχικής διοίκησης απαιτούσε τη 
λειτουργίας µιας κεντρικής τράπεζας και η µόνη που µπορούσε να προσφέρει αυτή 
τη δυνατότητα ήταν η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας που διέθετε αναπτυγµένο 
δίκτυο υποκαταστηµάτων σε όλες σχεδόν τις µεγάλες πόλεις της Διασυµµαχικής 
Θράκης. Πραγµατικά βάσει σχετικής συµφωνίας των δύο µερών (24-01-1920) η 
τράπεζα ανέλαβε τη µεταφορά χρηµατικών κεφαλαίων της συµµαχικής διοίκησης 
στα διάφορα σηµεία της επικράτειας της. Η λειτουργία της δεν επεκτάθηκε ποτέ 
στο διαµέρισµα της Ξάνθης λόγω της άρνησης του ελληνικού στρατού να 
επιτρέψει µια τέτοια δραστηριότητα702.    

Η διαµάχη για επικράτηση στον τραπεζικό χάρτη της Διασυµµαχικής 
Θράκης συνεχίστηκε µε τις προσπάθειες απαγόρευσης της επέκτασης της 
Οθωµανικής Τράπεζας και την εξαγορά του υποκαταστήµατος της 
Γκιουµουλτζίνας από την ελληνική και τη βουλγαρική αντιπροσωπεία µέσω των 
αντίστοιχων τραπεζών τους. Τελικά η Ταµειακή Υπηρεσία Οικονοµικών της 
Διασυµµαχικής Θράκης ανέλαβε τη λειτουργία της Οθωµανικής Τράπεζας. 
Ωστόσο σηµειώνεται ότι η Οθωµανική Τράπεζα κατάφερε, εκτός του 
υποκαταστήµατος της Γκιουµουλτζίνας, να λειτουργήσει και δεύτερο 
υποκατάστηµα στο Ντεντέ-Αγάτς703. 

Στο ίδιο θέµα µεγάλα επιτεύγµατα της ελληνικής αντιπροσωπείας στο ίδιο 
θέµα αποτέλεσαν η έξωση της βουλγαρικής τράπεζας από την οικία του γιατρού 
Ματσόπουλου στην Γκιουµουλτζίνα, ο οποίος εν τω µεταξύ, την είχε ήδη 
παραχωρήσει για τις µελλοντικές ανάγκες στέγασης της Ε.Τ.Ε. και την ανάληψη 
                                                
698 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.3 (1919-1920). Κυβερνητική Αντιπροσωπεία Δ. 
Θράκης, Γκιουµουλτζίνα, 17-03-1920, αρ. πρωτ. 2990, προς Υπ. Περιθάλψεως, κ. Σίµο, Αθήνα. 
699 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 16-12-1919, Επείγον Αναφορά του 
αρχηγού της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη, συνταγµατάρχη Κατεχάκη Γ. 
700 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 04-01-1920, Εµπιστευτικό 
Αντίγραφο. Γενικό Στρατηγείο, Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων, Αριθ. 41/ΙΙ. 
701 Επιστολή Χ. Βαµβακά προς το Υπ. Εξωτερικών, 24-01-1920, αρ. 968 όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-
Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 
203. 
702 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ. 72-73. 
703 Ibid, σ. 71. 
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της διοίκησης της Ταµειακής Υπηρεσίας από τους διευθυντές των 
υποκαταστηµάτων της Ε.Τ.Ε. στο Ντεντέ-Αγάτς (Α. Κανέτσιος) και στην Ξάνθη 
(Κ. Μωραΐτης)704.  

Η επικράτηση των ελληνικών θέσεων στο τραπεζικό σύστηµα, µε την 
εισαγωγή της Ε.Τ.Ε., έθετε τις βάσεις για τη µετέπειτα εδραίωση της ελληνικής 
παρουσίας στην υπό γαλλική διοίκηση Θράκη. Συµπληρωµατικά θα ενίσχυε το 
έργο της ελληνικής διπλωµατικής αποστολής όπως έπραττε και το αντίστοιχο 
υποκατάστηµα στη Σµύρνη705. Πραγµατικά, µε την ίδρυση των υποκαταστηµάτων 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εγκαινιάστηκε µια σταθερή και αυξανόµενη 
προσπάθεια ενίσχυσης των εθνικά προσκείµενων εµπορικών επιχειρήσεων, παρά 
την αδιαµφισβήτητη πρωτοκαθεδρία των εβραϊκών εµπορικών οίκων706. Οι 
πιστώσεις της τράπεζας προς τους εµπορικούς οίκους των περιοχών στις οποίες 
δραστηριοποιείτο αποδεικνύουν ευκρινώς την παραπάνω θέση707.   

Φωτογραφία 3vi.20: Το υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε. στην Ξάνθη  

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 215.  
 

Οι δράσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας επεκτάθηκαν σε όλες τις 
κοινότητες που θεωρούσε ότι καταλάµβαναν τοµείς παραδοσιακής οµογενειακής 
οικονοµικής δραστηριότητας. Βασικός ανταγωνιστής της παρέµενε η εβραϊκή 

                                                
704 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 19-03-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, αρ, πρωτ. 3181· Τηλεγράφηµα  Ν. Πολίτη, 
αρ. πρωτ 120, 10/23-02-1920, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η 
Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 90. 
705 Βερέµης Θ., Κωστής Κ. (1984), Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), Αθήνα: Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, σσ. 53-55. Επίσης, αναλυτικότερα στο ίδιο Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εν 
Σµύρνη, Έκθεσις προς την Διοίκησιν του Γενικού Επιθεωρητού Α. Κοριζή. Εν Σµύρνη τη 16/29 Σεπτεµβρίου 
1919. Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εις Αθήνας, σσ. 137-142. 
706 Στις 08-04-1920 ιδρύθηκαν σε Ξάνθη και Γκιουµουλτζίνα τα πρώτα υποκαταστήµατα της Ε.Τ.Ε., και στις 
30-07-1920 στο Ντεντέ-Αγάτς. Συνοδινός Ζ. (χ.η.), Χρονολόγιο Ίδρυσης των Υποκαταστηµάτων της Εθνικής 
Τράπεζας (1842-1988), Αθήνα: Ε.Τ.Ε.-Τµήµα Ιστορικού Αρχείου. 
707 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Σ. Καραπάνος, Αθήνα, 15-
09-1923, προς: τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα. 
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κοινότητα και ιδίως οι επιχειρηµατικές και οι παραγωγικές δραστηριότητες που 
ανέπτυξε η τελευταία κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής διακυβέρνησης. Έτσι, 
εκτός των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων που είχαν παραχωρηθεί στον 
πληθυσµό ο οποίος εγκαταστάθηκε από τη βουλγαρική διοίκηση και ανήκε στους 
κατοίκους που αποδήµησαν, ένα µέρος τους βρίσκονταν τώρα στα χέρια εβραίων 
ιδιοκτητών708. Η κατάσταση αυτή έπρεπε να ανατραπεί. 

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες εγκαταλελειµµένες 
επιχειρήσεις βρέθηκαν στη διαχείριση µελών της εβραϊκής κοινότητας ή άλλων 
παραµενόντων οικονοµικών παραγόντων. Πιθανή είναι η απόκτησή τους όπως το 
παράδειγµα των αδερφών Πρωτόπαπα στο Ντεντέ-Αγάτς (βλέπε κεφάλαιο 2.vi, 
supra) µέσω πλειοδοτικών δηµοπρασιών, που δεν αναγνώρισε στη συνέχεια η 
ελληνική αντιπροσωπεία, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο.  

Ο ανταγωνισµός µε τη συγκεκριµένη οµάδα επεκτάθηκε και σε µια 
παραγωγική δραστηριότητα στην οποία και οι δύο οµάδες εµφάνιζαν παραδοσιακή 
ενασχόληση, τη σηροτροφία. Με την παλιννόστηση των γηγενών από την Ελλάδα, 
γρήγορα διαπιστώθηκε η κυριαρχία των ξένων και εβραϊκών κεφαλαίων709. Η 
έλλειψη κεφαλαίων εκ µέρους των πρώτων και η επέκταση του κύκλου των 
εργασιών των παραγωγικών µονάδων, που δε διέκοψαν την καλλιέργεια και 
παραγωγή κατά την περίοδο 1913-1919, επέβαλαν γρήγορη επανένταξη των 
παλιννοστούντων στις οικονοµίες των τόπων καταγωγής τους.  
 Εντός της σφαίρας της τοπικής οικονοµίας, σηµειώνεται η προσπάθεια 
αύξησης των εσόδων της Διασυµµαχικής Θράκης. Η γαλλική διοίκηση προχώρησε 
σε πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του µονοπωλίου καπνού για µια 
βραχύβια περίοδο (τρεις µήνες). Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε σε εβραϊκό 
καπνικό οίκο (αρχές Δεκεµβρίου 1919), στην καπνοβιοµηχανία του Δ. Ι. Αρδίττη. 
Ο Βαµβακάς άµεσα δραστηριοποιήθηκε σε συνεργασία µε το στρατηγό 
Ζυµβρακάκη, ώστε µε τη λήξη της σύµβασης, το εν λόγω µονοπώλιο να ανατεθεί 
σε εγγυηµένο για τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα καπνικό οίκο. Μέσα από µια 
έντονη διπλωµατική διαδικασία, έγινε η ανάθεση του µονοπωλίου σε επιθυµητό 
καπνικό οίκο, ο οποίος έδρευε εκτός Θράκης710.  

Παρόµοια θεωρείται και η περίπτωση της ενοικίασης του φόρου αλιείας 
καθώς και των δικαιωµάτων αλιείας από τις συµµαχικές αρχές. Έτσι το 1920 ο 
φόρος αλιείας παραχωρήθηκε στον Πέρζιεφ (Perzieff) αντί 164.444 λέβα και 
                                                
708 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-01-1920, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Β` Επιτελικό Γραφείο, Τµήµα Πληροφοριών, αρ. εγγράφου 292/ΙΙ-Εµπιστευτικό. 
709 Επιστολή Χ. Βαµβακά προς το Υπουργείο Εξωτερικών 29-04-1920, αρ. πρωτ. 4999, όπως παρατίθεται στο 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σ. 217. 
710 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 19-02-1920, αρ 1849. Σηµείωµα 
τηλεγραφήµατος του Χ. Βαµβακά προς τον αρχιστράτηγο Παπασκευόπουλο Λ., Θεσσαλονίκη, 
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). [Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής 
Θράκης], 13-03-1920, αρ. εγγράφου 2869. Προς Στρατηγό Ζυµβρακάκη. 
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προκάλεσε την αντίδραση της ελληνικής αντιπροσωπείας, επειδή την 
προηγούµενη χρονιά είχε διατεθεί έναντι 170.000 λέβα711.  

Όµως, το ζήτηµα των δικαιωµάτων αλιείας όπως θα φανεί, απέβη ακόµη 
σηµαντικότερο για την ελληνική αποστολή. Αναλυτικότερα, η Διασυµµαχική 
Θράκη κήρυξε δεκαετή πλειοδοτική δηµοπρασία για την ενοικίαση των 
δικαιωµάτων αλιείας της Βιστωνίδας. Η βουλγαρική αντιπροσωπεία, για να 
αυξήσει τις πιθανότητες ανάθεσής της, προχώρησε στο σχηµατισµό οµίλου 
αποτελούµενου από οµογενειακά επιχειρηµατικά στοιχεία (αλιείς και 
κεφαλαιούχους)712. Στη δηµιουργία του οµίλου η ελληνική πλευρά αντέδρασε και 
οι συνεταιρισµένοι εκπρόσωποί της δηλώσαν συµµετοχή στη δηµοπρασία.  

Η περιοχή της λιµνοθάλασσας ήδη από την εποχή της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, βρισκόταν στην ιδιοκτησία της Μονής Βατοπεδίου -µετά από 
σχετικό φιρµάνι- και τη διαχειριζόταν το µετόχι του Αγ. Νικολάου713. Αρχικά, ο 
Βαµβακάς δεν αντέδρασε στη δήλωση ανεξάρτητης συµµετοχής του µοναστηριού 
στη δηµοπρασία. Στη φάση αυτή, η βουλγαρική υποψηφιότητα βρισκόταν 
αντιµέτωπη µε δύο άλλες, εξίσου ισχυρές, που εντάσσονταν ιδεολογικά στην 
ελληνική πλευρά. Όταν όµως έγινε γνωστό ότι το µοναστήρι ήταν διατεθειµένο να 
προσφέρει 5% περισσότερο επί της εκάστοτε τελευταίας προσφοράς, τα δεδοµένα 
άλλαξαν και ο Βάµβακας, έπειτα από συνεννόηση, κατάφερε την υποβολή κοινής 
συµµετοχής τους στη δηµοπρασία714.  

Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας η υποψηφιότητα που υποστηρίχθηκε 
από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία κέρδισε την ενοικίαση των δικαιωµάτων 
αλιείας για έξι έτη. Η τελική προσφορά της υπερέβαινε το ποσό που ήταν 
διατεθειµένοι να καταβάλουν οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι. Η ελληνική 
αντιπροσωπεία προέβη σε σειρά διαβηµάτων διαµαρτυρίας για την έκβαση της 
δηµοπρασίας προς το Γενικό Διοικητή, ο οποίος ακύρωσε τελικά τη 
δηµοπρασία715. Έπειτα µεταβίβασε τα δικαιώµατα ενοικίασης στον συνασπισµένο 
όµιλο των ελληνικών συµφερόντων, για–µειωµένο πλέον- διάστηµα τριών ετών716.      

                                                
711 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). 18-01-1920, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Β` Επιτελικό Γραφείο, Τµήµα Πληροφοριών, αρ. εγγράφου 292/ΙΙ-Εµπιστευτικό. 
712 Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 105. 
713 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. 34/Β. Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, Διάφορα Ατακτοποίητα, Έκθεση υποπρόξενου Ξάνθης, 
Χαλκιόπουλου Αθ., 101/20-04-1911, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. (1991), Θράκη, 
Μορφές & Γεγονότα 1902-1922, Αθήνα: Πίτσιλος, σ. 71. 
714 Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale University Press, σσ. 259-
26· Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 106. 
715 Παρόµοια ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε όταν ο Χαλκιόπουλος (µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας) 
πέτυχε την ακύρωση διαγωνισµού για την εκµετάλλευση του ελαιώνα της Μάκρης, ώστε να κηρυχθεί νέος 
στον οποίο θα είχαν τη δυνατότητα συµµετοχής οµογενείς δηµοπράτες. Ο διαγωνισµός έγινε λίγο πριν την 
παραχώρηση της διοίκησης στις συµµαχικές δυνάµεις από τις βουλγαρικές αρχές. Βάσει αυτού ο 
βουλγαρόφωνος πλειοδότης ανέλαβε την εκµετάλλευση αντί 30.000 λέβα όταν η πραγµατική αξία του, 
σύµφωνα µε τον Χαλκιόπουλο, ανέρχονταν σε 2.000.000 λέβα. Μ. Μ. Αρχείο Βενιζέλου Ε./Υπ. Εξωτερικών 
Φ.24, Νοέµβριος 1919/Έγγραφο 173/101/2414 Κρυπτογράφηµα, αρ. 45, Δράµα 11-11-1919, Προς Ελλ. 
Πρεσβείαν Παρισίων-Λίαν Επείγον-Προτεραιότης. 
716 Το σχετικό γεγονός περιγράφηκε όπως παρουσιάζετε στο Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 



Βασίλης Κουτσούκος     Μέρος Α-Κεφάλαιο 3 

223 

Διαφορετική πρακτική ακολούθησε ο Βαµβακάς σχετικά µε την 
εκµετάλλευση των αλυκών στα νοτιοανατολικά της Βιστωνίδας που 
εκµεταλλευόταν η εταιρεία του λεβαντίνου Basso. Με συνεχείς διαµαρτυρίες προς 
το Γενικό Διοικητή, πέτυχε την ηµερολογιακή µείωση της σύµβασης 
εκµετάλλευσης και την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας της εταιρείας, από 
µονοπωλιακού σε εµπορικού τύπου. Στη συνέχεια, ο έλληνας αντιπρόσωπος βάσει 
των νέων αλλαγών, έπεισε τον ιδιοκτήτη να δεχθεί την κατάργηση της σύµβασης 
µε τη Διασυµµαχική Θράκη και την αποζηµίωσή του για όσα έργα υποδοµής είχε 
εκπονήσει µέχρι τότε717. 

Εκτός αυτών η ελληνική αντιπροσωπεία επεδίωξε τον έλεγχο της 
δυναµικότερης παραγωγικής λειτουργίας της Ξάνθης, της επεξεργασίας του 
καπνού. Για την επίτευξη του στόχου της θεώρησε ως κλειδί τη χειραγώγηση του 
σωµατείου των καπνεργατών -του Ζάστιτα-Zashtita- σε µια περίοδο όπου η ίδρυση 
του Σ.Ε.Κ.Ε (1918) και η φήµη της Φεντερασιόν είχαν επεκταθεί από τη 
Θεσσαλονίκη στις καπνοπαραγωγικές πόλεις της Αν. Μακεδονίας και Θράκης718. 
Έτσι έλαβαν χώρα η διάλυση του Ζάτιστα και ο διορισµός µιας νέας επιτροπής 
προάσπισης των καπνεργατικών δικαιωµάτων υπό την εποπτεία του ελληνικού 
στρατού, ο οποίος έλεγχε το διαµέρισµα της Ξάνθης719. Η οµαλότητα της καπνικής 
οικονοµίας ήταν αναγκαία ώστε να διασφαλιστούν τα πολύτιµα έσοδα της στην 
τοπική και αργότερα στην εθνική οικονοµία. Σηµειώνεται πως το παράδειγµα 
χειραγώγησης του σωµατείου των καπνεργατών αποτελεί τη µοναδική ενέργεια 
της ελληνικής αντιπροσωπείας εκτός οποιονδήποτε εθνοτικών ορίων. 

Στη διαµάχη νικήτρια δε στεφόταν αποκλειστικά η ελληνική πλευρά. Ως 
αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα θεωρείται η εξέλιξη της υπόθεσης των 
εισαγόµενων ποσοτήτων δηµητριακών προς τη Διασυµµαχική Θράκη από τη 
βουλγαρική επικράτεια, όταν ο Βουλγαρικός Σύνδεσµος Εξαγωγών κατέθεσε την 
πιο συµφέρουσα προσφορά από όλους τους διαγωνιζόµενους720. Η τοπική 
παραγωγή ειδών (διατροφής) πρώτης ανάγκης είχε πληγεί από τις πολεµικές 
συγκρούσεις και τις ποσότητες που µετέφεραν µαζί τους κατά την αποχώρησή 
τους οι αποχωρήσαντες βουλγαρόφωνοι.  

Ήταν τόσο µεγάλη η ανάγκη εισαγωγής των απαιτούµενων ποσοτήτων, 

                                                                                                                                  
2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 17-04-1920, Ελληνική Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αρ. πρωτ. 4422. 
717 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
718 Μοσκώφ Κ. (1979), Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης. Η Διαµόρφωση της 
Εθνικής και Κοινωνικής Συνείδησης στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, σσ. 348-350.  
719 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά,  Φ. 1/Υποφ. 1.3 (1919-1920). 23-04-1920, αναφορά του 
ανθυπολοχαγού Ορφανουδάκη Εµµανουήλ προς το Απόσπασµα Χωροφυλακής Ξάνθης.  
720 Η πρόταση του προέβλεπε παραίτηση από οποιαδήποτε φορολογία και πληρωµή σε λέβα ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε συναλλαγµατική πράξη. Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και 
Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και η Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αθήνα: 
103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 13. 
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ώστε ο γάλλος αρχιστράτηγος απέρριπτε τα συνεχή διαβήµατα της ελληνικής 
αντιπροσωπείας για αποµάκρυνση του βούλγαρου πολιτικού αντιπροσώπου 
Γκρέκωφ721. Η αποµάκρυνσή του από τη διασυµµαχική διοίκηση θα οδηγούσε σε 
διακοπή ή περιορισµό των εισαγωγών ειδών πρώτης ανάγκης.  
 Η βουλγαρική πλευρά δεν κατάφερε τελικά να ικανοποιήσει την εισαγωγή 
των απαιτούµενων ποσοτήτων σιτηρών και οσπρίων λόγω απεργίας των 
εργαζοµένων στους σιδηροδρόµους, δυσκολεύοντας την ίδια περίοδο τον 
επισιτισµό της περιοχής722. Παράλληλα η βρετανική πλευρά µετά την εκδήλωση 
του κινήµατος του Τζαφέρ Ταγιάρ είχε απαγορεύσει την εξαγωγή σιτηρών και 
αλεύρων723. Τότε, ως αντάλλαγµα αποφασίζεται η παραµονή µέρους των αγροτών 
προσφύγων και εποίκων, µε το αιτιολογικό της τόνωσης της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής724. Τοιουτοτρόπως µέσω του ελέγχου των εξαγωγών προς τη Θράκη, 
επιτεύχθηκε η παραµονή ενός µέρους του εθνοτικά βουλγαρικού πληθυσµού, 
δηµιουργώντας ελπίδες για αποφυγή της µεταβολής της εθνοτικής ισορροπίας.  

Σύντοµα, η ελληνική αντιπροσωπεία πέτυχε την επιβολή σειράς 
ενισχυτικών -για τις εθνικές αξιώσεις της- εξελίξεων στην τοπική οικονοµία, µε 
την ανοχή των γαλλικών δυνάµεων και συγκεκριµένα του Γενικού Διοικητή. Το 
έργο της υλοποιήθηκε δραστικότερα στην περιοχή του διαµερίσµατος της Ξάνθης 
όπου η ελληνική στρατιωτική διοίκηση εµπόδιζε τακτικά την οποιαδήποτε κίνηση 
των αντιπάλων της. Η στάση της βουλγαρικής αντιπροσωπείας κατάφερε να 
παρεµποδίσει, έστω και προσωρινά, κάποιες δράσεις της αντίστοιχης ελληνικής 
και κυρίως να υποστηρίξει τους συνδεόµενους µε αυτήν θεσµούς µέχρι την 
αποχώρηση των συµµαχικών δυνάµενων. 
 Εν κατακλείδι µια νέα περίοδος ξεκινούσε για τη Θράκη. Μέρος των 
ενεργειών της ελληνικής πλευράς είχε αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τα 
οποία συνοψίζονται στον χαρακτηρισµό του Βαµβακά για το κύριος έργο του: να 
εδραιώσει τον ελληνικό διοικητικό χαρακτήρα σε µια περιοχή που δεν ήταν υπό 
ελληνική κυριαρχία725.  
 Ωστόσο πολλά ήταν ανάγκη να πραγµατοποιηθούν ακόµη για την εδραίωση 
της ελληνικής παρουσίας. Εξάλλου, η περίοδος της γαλλικής παρουσίας, όπως 
αποδείχθηκε στη συνέχεια, αποτέλεσε στην ουσία ένα προπαρασκευαστικό στάδιο 
της ελληνικής κυριαρχίας σε ολόκληρη την περιοχή ανατολικά και δυτικά του 
                                                
721 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 20-01-1920, Υπουργείο Εξωτερικών, 
Κρυπτογραφικό Γραφείο. 
722 Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και 
η Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 13. 
723 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 13-03-1920, Γενικό Στρατηγείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πληροφοριών, Αριθ. 3569/2094/ΙΙ, Εµπιστευτικό-Επείγον. 
724 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 25-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς Ν. Πολίτη, τηλεγράφηµα, Κρυπτογραφηµένο, Εµπιστευτικό, αρ., πρωτ. 925. 
725 Petsalis-Diomidis N. (1978), Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, σ. 288. 
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Έβρου ποταµού. 
 
3.vii) Επαναφορά του οθωµανικού τοπίου ή προεργασίες ενσωµάτωσής του 
στην ελληνική επικράτεια; 
 
 Αναφορικά µε το θρακικό τοπίο η διευθέτηση των ζητηµάτων κυριότητας 
και κατοχής της ακίνητης περιουσίας σκιαγραφεί µε τον καλύτερο τρόπο τις 
αλλαγές που τελέστηκαν υπό τις επιταγές της γαλλικής διοίκησης. Βασικό 
ζητούµενο της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η αποκατάσταση των ακίνητων 
περιουσιών των παλιννοστούντων οµογενών και των κοινοτήτων τους από τους 
εποίκους και τους παραµένοντες στη Θράκη. Η επιστροφή των περιουσιών -
ιδιωτικών και κοινοτικών- ήταν επιβεβληµένη, τόσο για την εγκατάσταση του 
πληθυσµού στις αρχικές εστίες του όσο και για την αποκατάσταση της κοινότητας 
των οµοεθνών στο τοπίο των θρακικών οικιστικών πλεγµάτων.  
 Σε γενικές γραµµές η επιστροφή των ιδιωτικών περιουσιών ήταν µια τυπική 
διαδικασία. Σύµφωνα µε αυτήν, οι αρχικοί ιδιοκτήτες ανακτούσαν την κυριότητα 
των περιουσιών που είχαν εγκαταλείψει, έπειτα από σχετική αίτηση –και µε την 
υπόδειξη των τίτλων ιδιοκτησίας- προς τις διασυµµαχικές αρχές. Σε κάθε 
περίπτωση οι γαλλικές αρχές είχαν ακυρώσει αρκετές επιβεβληµένες από τη 
βουλγαρική διοίκηση διατάξεις και τις είχαν αντικαταστήσει µε νέες. Η επίλυση 
των ζητηµάτων που προέκυπταν, γινόταν µέσω αποφάσεων που εξέδιδε η 
Διεύθυνση Διοικητικών και Πολιτικών Υποθέσεων, έπειτα από εντολή του 
Γενικού Διοικητή. 
 Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παλιννοστούντες δεν ήταν σε θέση να 
παρουσιάσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους στις υπηρεσίες, είτε γιατί είχαν 
καταστραφεί είτε γιατί είχαν χαθεί κατά το διάστηµα της αποµάκρυνσής τους726. Η 
δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας και προστασίας των οµοεθνών και η 
επανεγκατάστασή τους δηµιουργούσαν πιέσεις για την εξεύρεση λύσης. Η 
κατάσταση περιπλεκόταν σε αρκετές περιπτώσεις, δηµιουργώντας εντάσεις 
µεταξύ των διαφιλονικούντων ιδιοκτητών µιας περιουσίας.  
 Η νέα διοίκηση, ήδη από τα τέλη Νοεµβρίου 1919, προχώρησε στη θέσπιση 
Διαιτητικών Επιτροπών και Επιτροπών Απόδοσης Περιουσιών, προσπαθώντας να 
κατευνάσει τα πνεύµατα και να επιλύσει τα ζητήµατα κυριότητας των ιδιοκτησιών 
που προέκυπταν. Αυτές οι επιτροπές, µε δικαστικές και διοικητικές αρµοδιότητες, 
απαρτίζονταν από γάλλους αξιωµατικούς (προεδρεύοντες) και από µέλη των 
ενδιαφερόµενων κοινοτήτων. Στην πλειονότητα εξέδιδαν καταδικαστικές 

                                                
726 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί 
Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
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αποφάσεις σε βάρος των βουλγαρόφωνων προσφύγων και εποίκων727. Τα µέλη 
των συγκεκριµένων επιτροπών υποδεικνύονταν από τις αντίστοιχες πολιτικές 
αντιπροσωπείες στη Διασυµµαχική Θράκη και είχαν καθαρά συµβουλευτικό 
χαρακτήρα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
 Στο πνεύµα της επανάκτησης και της διαχείρισης των περιουσιών από τους 
αρχικούς ιδιοκτήτες, η γαλλική στρατιωτική διοίκηση προέβαινε σε καταγραφή 
των εγκαταλελειµµένων από τους εγκατεστηµένους εποίκους και πρόσφυγες 
ιδιοκτησιών, που ανήκαν στους παλιννοστούντες728. Νωρίτερα, µε απόφαση του 
Σαρπύ, είχαν επιταχθεί κατοικίες, οικήµατα, τροφές, καύσιµα, σκεπάσµατα, 
ιµατισµός, µεταφορικά µέσα, µύλοι, φούρνοι, οικοδοµικές ύλες, υπαλληλικό 
προσωπικό, εργάτες και αχθοφόροι, στο πλαίσιο προσπάθειας να ελεγχθούν 
κεντρικά οι υποδοµές, οι υπηρεσίες της περιοχής, και να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των γαλλικών στρατιωτικών δυνάµεων729.  
 Η χρήση των υποδοµών και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας από τις 
συµµαχικές δυνάµεις είχε καταγραφεί από την έναρξη της παρουσίας τους στη 
Θράκη. Οι γαλλικές δυνάµεις χρησιµοποίησαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
που εγκατέλειψε ο βουλγαρικός στρατός και οι διοικητικές υπηρεσίες, εκτός των 
κτιρίων που ήδη χρησιµοποιούνταν, εγκαταστάθηκαν σε νέα επιταγµένα οικήµατα 
και οικόπεδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία ισχυριζόταν ότι µεγάλο µέρος των 
κτηµάτων που δεν είχε παραδοθεί στους οµοεθνείς της, βρισκόταν υπό την 
κυριότητα και τη χρήση των συµµαχικών στρατιωτικών δυνάµεων. Έπειτα από 
αλλεπάλληλα διαβήµατα του Βαµβακά, επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες 
συγκέντρωσης των γαλλικών αρχών σε λιγότερα κτήµατα και οικόπεδα730.  
 Το πρόγραµµα επιστροφής των οµοεθνών και επανάκτησης της 
καθηµερινότητάς τους ήταν τόσο σηµαντικό για την ελληνική πλευρά, που 
επεδίωκε τη γρηγορότερη και χωρίς δυσκολίες απόδοση των περιουσιών τους. 
Στην περίπτωση των κατεχόµενων από τις γαλλικές δυνάµεις περιουσιών, οι 
διαδικασίες επιστροφής θεωρούνταν ευκολότερες, σε σύγκριση µε όσες κατείχαν 
οι εγκατεστηµένοι από το 1913 και έπειτα.  

Το γεγονός της αξιοποίησης των εγκαταλελειµµένων περιουσιών από τις 

                                                
727 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque  
Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre,  σ. 211· 
Γαληνός Α. (15-02-1990), Διασυµµαχική Θράκη: Αποφάσεις και Διατάγµατα Οικονοµικού Περιεχοµένου και η 
Διοικητική Οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αθήνα: 103η Συνάντηση των Ερευνητών του Ιστορικού 
Αρχείου της ΕΤΕ, σ. 8· Mitrany D. (1936), The Effects of the War in South Eastern Europe, Yale: Yale 
University Press, σ. 257. 
728 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 25-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, τηλεγράφηµα, Κρυπτογραφηµένο, Εµπιστευτικό, αρ., πρωτ. 925. 
729 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.2 (1919-1920). 28-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Υπουργείο Εξωτερικών και Γενικό Στρατηγείο, αρ. 1098, 
Εµπιστευτικό-Επείγον. 
730 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 29-01-1920. 
Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ), αρ. 1047. 
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συµµαχικές δυνάµεις –ακόµα και από την ελληνική αποστολή- ήταν διαδεδοµένο 
σε µια περίοδο έλλειψης του οικιστικού αποθέµατος των οικιστικών συνόλων. Ο 
ίδιος ο Βαµβακάς έπειτα από εντολή του Σαρπύ, εγκαταστάθηκε στην οικία ενός 
αρµένιου κατοίκου της Γκιουµουλτζίνας αµέσως µόλις αυτή εγκαταλείφθηκε από 
τους εποίκους που εκεί κατοικούσαν731. Αντίστοιχα, η έδρα της πολιτικής 
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης στη Διασυµµαχική Θράκη στεγάστηκε 
σε ένα εγκαταλελειµµένο κτίριο, που αργότερα λειτούργησε ως ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυµα στο κέντρο της Γκιουµουλτζίνας και όχι στο Τσανάκλειο 
Μέγαρο όπως οι συµµαχικές δυνάµεις732.  

Το πρόβληµα στέγασης, όπως αναφέρθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις λύθηκε 
µε τη συνοίκηση προσφύγων ή εποίκων και παλιννοστούντων. Για το πρόβληµα 
όµως της καλλιεργήσιµης γης η πρακτική της ταυτόχρονης καλλιέργειας ήταν 
αδύνατη. Τόσο η καθυστέρηση αποµάκρυνσης των βουλγαρόφωνων προσφύγων 
και εποίκων όσο και η απόφαση της διασυµµαχικής διοίκησης να διατηρήσει έναν 
αριθµό τους για την τόνωση της µειωµένης γεωργικής παραγωγής έστρεψαν τους 
παλιννοστούντες στην ενοικίαση κτηµάτων αλλοεθνών ιδιοκτητών της 
περιοχής733. Η ενοικίαση έγινε από γηγενείς που παρέµειναν στη Θράκη κατά την 
περίοδο της εξαετούς βουλγαρικής διοίκησης.  

Στην ουσία, επρόκειτο για ιδιοκτήτες πολλών αγροτεµαχίων ή µεγάλων 
εκτάσεων, που είχαν τη δυνατότητα παραχώρησης προς ενοικίαση 
καλλιεργήσιµων γαιών. Η πρακτική δεν υποστηρίχθηκε από την ελληνική 
αντιπροσωπεία. Ωστόσο, ο πληθυσµός των παλιννοστούντων αξιοποίησε το 
παραδοσιακό δίκτυο των σχέσεων µεταξύ µεγαλοκτηµατιών και της τοπικής 
κοινωνίας που σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών ετίθετο σε λειτουργία, πάντοτε 
µε έµµεσο κέρδος των πρώτων. Φαίνεται ότι η λύση αυτή είχε έναν προσωρινό 
χαρακτήρα, που καθορίστηκε από την ολοκληρωτική αποµάκρυνση των εποίκων 
και προσφύγων και την απόδοση των περιουσιών στους αρχικούς ιδιοκτήτες. 

Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω αγροτεµαχίων αλλά πολύ περισσότερο οι 
ιδιοκτήτες κτισµάτων (οικιών και επαγγελµατικών χώρων) προσπάθησαν να 
επωφεληθούν τα µέγιστα από τη νέα κατάσταση στην περιοχή. Με την 
αποµάκρυνση της βουλγαρικής διοίκησης και την εγκατάσταση της γαλλικής, 
έσπευσαν να συνάψουν νέα ενοικιαστήρια µε τους χρήστες των περιουσιών τους 
και ιδίως µε όσους ενοικίαζαν οικίες και εµπορικά καταστήµατα. Τα νέα 
συµβόλαια προέβλεπαν υψηλότερες οικονοµικές απαιτήσεις από τα προηγούµενα, 

                                                
731 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σ. 22. 
732 Τσαϊλάς Λ. (1978), "Αναµνήσεις από την Απελευθέρωση της Κοµοτηνής την 14η Μαΐου 1920", Θρακικά, 
1, σ. 225. 
733 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 1/Υποφ. 1.1 (1919-1920). Γκιουµουλτζίνα, 29-01-1920. 
Ελληνική Αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης προς Γενικό Στρατηγείο (Γραφείο ΙΙ), αρ. 1047. 
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που είχαν συναφθεί κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής διακυβέρνησης. Παρόµοια 
κατάσταση είχε προκληθεί στην περιοχή µε τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
και την κήρυξη γενικής αποστρατείας από τη βουλγαρική κυβέρνηση για την 
αντιµετώπιση της οποίας είχε ψηφιστεί σχετικός νόµος (12-04-1917). Οι 
ενοικιαστές εµφανίζονταν αδύναµοι να αντιδράσουν στις διαθέσεις των 
ιδιοκτητών µε µοναδικό τους όπλο τις αιτήσεις διαµαρτυρίας προς το Γενικό 
Διοικητή734.  

Η Διασυµµαχική Θράκη όφειλε να αντιδράσει για λόγους εφαρµογής των 
γαλλικών νοµικών κωδίκων στην περιοχή, κυρίως όµως λόγω της δυσµενούς 
οικονοµικής κατάστασης που θα προκαλούσε στους οικογενειακούς και 
εµπορικούς προϋπολογισµούς των εµπλεκόµενων οικονοµικά στρωµάτων η 
ανώµαλη και συνήθως η υπέρµετρη αύξηση του ενοικίου. Να σηµειωθεί ότι είχαν 
ήδη καταγραφεί έντονες πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του γενικού κόστους 
ζωής.  

Με απόφαση του Σαρπύ, διατάχθηκε η παράταση των υφιστάµενων 
ενοικιοστασίων µέχρι τις 21-01-1921 και η κατάθεση όλων των ενοικιαστήριων 
συµβολαίων στο γραφείο του τοπικού ειρηνοδικείου. Επίσης, επιβλήθηκαν 
χρηµατικά πρόστιµα και ποινές φυλάκισης στους ιδιοκτήτες που 
καταστρατηγούσαν την απόφαση της διοίκησης. Τα νέα συµβόλαια 
προσαρµόστηκαν στις τιµές που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
πολέµου. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα παραποµπής των ιδιοκτητών στο 
ειρηνοδικείο, έπειτα από αίτηση των ενοικιαστών, ενώ καταργήθηκαν όλα τα 
συµβόλαια που συντάχθηκαν µέχρι την έκδοση της απόφασης και παρέβαιναν 
τους όρους της735.  

Η σχετική απόφαση του Σαρπύ στράφηκε ενάντια σε όλους τους 
ιδιοκτήτες, ανεξαρτήτως εθνοτικού ανήκειν, που επιθυµούσαν αύξηση των εσόδων 
τους εκµεταλλευόµενοι την έντονη ζήτηση οικογενειακής και επαγγελµατικής 
στέγης. Το µεγαλύτερο µέρος των ιδιοκτητών αυτών ταυτίζεται µε τους 
παλιννοστούντες από τις περιοχές του ελληνικού κράτους. Οι ιδιοκτήτες έπειτα 
από προτροπή της ελληνικής αντιπροσωπείας, προέβησαν στη σύναψη νέου 
συµβολαίου µε τους παλιούς και νέους ενοικιαστές των περιουσιών τους για 
λόγους εθνικής σκοπιµότητας.  

Το αίτηµα των ιδιοκτητών για υπέρογκη αύξηση του ενοικίου κάλυπτε τα 
έσοδα που απώλεσαν κατά την απουσία τους και παράλληλα δηµιουργούσε 
πιέσεις αποµάκρυνσης του πληθυσµού των εποίκων. Η υιοθέτηση της σχετικής 
πρακτικής εκ µέρους των ιδιοκτητών λειτούργησε αυτόνοµα για την επίτευξη του 
                                                
734 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.4 (1919-1920). Κυβερνήτης της Διασυµµαχικής 
Θράκης. Κεντρική Διεύθυνση Πολιτικών και Διοικητικών Υποθέσεων, Απόφαση Νο. 26,  10-02-1920, 
Γκιουµουλτζίνα. 
735 Ibid. 
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παραπάνω στόχου και σε συγχρονία µε το σύνολο των προσπαθειών της ελληνικής 
αποστολής για την αποµάκρυνση του συνόλου του πληθυσµού των εποίκων. Για 
ακόµη µια φορά ο αλλοεθνής πληθυσµός εµφανιζόταν αδύναµος µπροστά στη 
δράση της ελληνικής διπλωµατικής αποστολής για την επίτευξη των στόχων και 
των προσδοκιών της.    

Την στιγµή που διεξαγόταν η προσπάθεια για την επιστροφή των ατοµικών 
περιουσιών, οι ενέργειες είχαν επικεντρωθεί στην επανάκτηση των κοινοτικών 
περιουσιών και ειδικότερα των εκκλησιών και των σχολείων. Η επιστροφή της 
κυριότητας και της χρήσης των θρησκευτικών και εκπαιδευτικών κτιρίων 
σχετιζόταν τόσο µε ζητήµατα συλλογικής ταυτότητας, όσο και µε ζητήµατα 
ενεργής παρουσίας στο τοπίο των οικιστικών συνόλων. Το σύνολο των εκκλησιών 
στην Ξάνθη και στην Γκιουµουλτζίνα (εκτός της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου) 
παραδόθηκε µε την αποχώρηση των βουλγαρικών δυνάµεων. Στο διαµέρισµα της 
Ξάνθης και υπό την παρουσία του ελληνικού στρατού αποδόθηκε το σύνολο των 
εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών κτισµάτων. Συνολικά, µέχρι τα τέλη 
Ιανουαρίου του 1920, πέντε εκκλησίες δεν είχαν παραδοθεί στην περιοχή 
ανατολικά της Γκιουµουλτζίνας µέχρι τον Έβρο ποταµό736.  

Έπειτα από προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας, παραχωρήθηκε 
στην κοινότητα του Ντεντέ-Αγάτς το σχολείο που χρησιµοποιείτο από την 
εξαρχική κοινότητα της πόλης και κάλυπτε άµεσα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
µελών της737. Για τις εκκλησίες που κατείχαν οι κατά τόπους εξαρχικές 
κοινότητες, καθώς και για αυτήν που είχε στην κυριότητά του ο ιταλικός στρατός 
στις Φέρες και χρησιµοποιούσε ως αποθήκη, ο Βαµβακάς κατάφερε να αποσπάσει 
την υπόσχεση του Σαρπύ για επιστροφή τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα738.  

Δύο από τα σηµαντικότερα εµφανή συµβολικά χαρακτηριστικά των 
τοπικών κοινοτήτων, που αποτελούσαν σηµεία ανταγωνισµού και σύγκρουσης 
των αντιµαχόµενων βαλκανικών εθνικισµών, ήταν ανάγκη να διευθετηθούν 
άµεσα. Οι πιέσεις απέδωσαν καρπούς και το τοπίο απέκτησε τη φυσική του 
εικόνα, όπως υποστήριζαν τα επιχειρήµατα της ελληνικής αντιπροσωπείας.     
 Την ίδια χρονική στιγµή και παράλληλα µε τις αναφερόµενες δράσεις, για 
την ελληνική πλευρά θεωρούνταν αναγκαίες κάποιες παρεµβάσεις στην 
εικονογραφία του τοπίου. Αυτές συνδέονταν µε το πλαίσιο της γενικότερης 
αποκατάστασης των περιουσιών και του δοµηµένου χώρου από τη βουλγαρική και 

                                                
736 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 28-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αρ. πρωτ. 842, τηλεγράφηµα εµπιστευτικό. 
737 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1. αριθ. εγγράφου 256/38. Ιερά Μητρόπολη Αίνου, Τοποτηρητεία 
Ντεντέ-Αγάτς, Νεόφυτος. Ντεντέ-Αγάτς, 18-11-1919, προς: Α. Δοξιάδη. 
738 Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 28-01-1920, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. Πολίτη, αρ. πρωτ. 842, τηλεγράφηµα εµπιστευτικό· Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α., 
Αρχείο Χ. Βαµβακά, Φ. 2/Υποφ. 2.1 (1919-1920). 05-01-1920, Ελληνική Αντιπροσωπεία Δ. Θράκης προς  Ν. 
Πολίτη, αρ. πρωτ. 596.  
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γαλλική παρουσία. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1920, ο Βαµβακάς ζήτησε τη 
συνδροµή µονάδων του ελληνικού στρατού για την ανοικοδόµηση κτισµάτων που 
είχαν καταστρέψει οι βουλγαρικές δυνάµεις και οι έποικοι κατά την αποχώρηση 
τους. Τα κτίσµατα και τα οικήµατα αυτά ανήκαν σε οµοεθνείς στην περιοχή του 
Ντεντέ-Αγάτς739. Επίσης, η εν λόγω µέριµνα συµπεριέλαβε όσα είχαν 
χρησιµοποιηθεί και δεν είχαν συντηρηθεί από τη γαλλική διοίκηση.  
 Για το σύνολο των κατοικιών, οι ανάγκες στέγασης επέβαλλαν το να 
καταστούν γρήγορα λειτουργικές για τους χρήστες τους. Για τις επαύλεις εκτός 
των αστικών ιστών και τα οικήµατα των οικονοµικά ισχυρών οµογενών, υπήρχε 
επιπλέον λόγος επισκευής και συντήρησής τους: η δυναµική επανεµφάνιση τους 
στο αστικό τοπίο. Τα κτίρια µε σηµαντική συµµετοχή στη σηµειολογία του χώρου 
λειτουργούσαν ως τόποι έκφρασης της ιδιαίτερης ταυτότητας του ιδιοκτήτη και 
κατ’ επέκταση της κοινότητας της οποίας ο ίδιος ήταν µέλος. 
 Συνολικά οι ενέργειες της ελληνικής πολιτικής αντιπροσωπείας 
επικεντρώθηκαν στην εγκατάσταση των παλιννοστούντων στις αρχικές περιουσίες 
καθώς και στην αναβάθµιση της εθνικής παρουσίας στο τοπίο της Θράκης. Η 
δράση της ενισχύθηκε σηµαντικά από τις –θετικά διακείµενες απέναντι στις 
ελληνικές θέσεις- γαλλικές δυνάµεις.  
 Η εγκυρότητα οποιωνδήποτε δικαιοπραξιών πραγµατοποιήθηκαν κατά την 
περίοδο 1913-1919 ήταν αµφισβητήσιµη υπό το νέο καθεστώς. Οι φαινοµενικά 
νοµότυπες διαδικασίες επιστροφής των περιουσιών στους αρχικούς ιδιοκτήτες 
τους είχαν προαποφασιστεί στις διαπραγµατεύσεις κατά τη συνθήκη του Νεϊγύ και 
σίγουρα όχι επί τόπου. Οι περιουσίες ανακτήθηκαν οι εγκατεστηµένοι πληθυσµοί 
µετά το 1913 αποµακρύνθηκαν και µέρος του τοπικού αλλοεθνή πληθυσµού 
πείσθηκε από τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ισότιµη διαβίωσή 
του.   
 Το πλάνο της πολιτικής αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης στη 
Διασυµµαχική Θράκη λειτούργησε πέρα από κάθε προσδοκία και έφερε το 
αναµενόµενο αποτέλεσµα: την εδραίωση στης ελληνικής πολιτικής παρουσίας σε 
ολόκληρη την περιοχή της Θράκης. Οι βάσεις για τη θεµελίωση του ελληνισµού 
της περιοχής είχαν τεθεί, παρά τη φανερά αµφισβητούµενη πληθυσµιακή υπεροχή 
του ελληνικού εθνικά στοιχείου ιδίως στην περιοχή δυτικά του Έβρου.  
 Εν κατακλείδι, µπορεί να υποστηριχθεί η σχετική επαναφορά του θρακικού 
τοπίου στην κατάσταση προ της βουλγαρικής διακυβέρνησης. Συστατικά στοιχεία 
του, όπως ο πληθυσµός, σταδιακά επανέρχονταν και άλλα είχαν υποστεί ριζικές 
αναµορφώσεις, όπως τα δίκτυα εµπορίας και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο 

                                                
739 Τηλεγράφηµα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, αρ. πρωτ. 1349, 05-02-1920, όπως παρατίθεται στο 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 244-245. 
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συνολικλης θεώρησης της κατάστασης στη Διασυµµαχική Θράκη, µπορούµε να 
δούµε την απόπειρα ανασύστασης του τοπίου της ύστερης οθωµανικής περιόδου, 
η οποία βέβαια δεχόταν ισχυρές πιέσεις ανατροπής από τη δράση της ελληνικής 
αντιπροσωπείας. Ο επιβαλλόµενος ανασχηµατισµός του θρακικού τοπίου σύντοµα 
πρόκειται να ολοκληρωθεί, αντικαθιστώντας δοµές και λειτουργίες µιας 
αυτοκρατορίας µε αυτές ενός έθνους-κράτους.
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4) Προπαρασκευαστικές επεµβάσεις ενσωµάτωσης στο ελληνικό έθνος-κράτος 
 
4.i) Οι εξελίξεις στο διπλωµατικό πεδίο για το µέλλον της Θράκης και η ιστορική 
συγκυρία 
 
 Η υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ, η διευθέτηση των εδαφικών ζητηµάτων 
µεταξύ των βαλκανικών κρατών και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,  η στρατιωτική 
παρουσία των συµµαχικών στρατιωτικών δυνάµεων στη βαλκανική χερσόνησο, στα 
οθωµανικά εδάφη και η παρουσία του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στην 
περιοχή του Αϊδινίου (Μάιος 1919), καθώς και η πορεία του στρατιωτικού κινήµατος 
του Μουσταφά Κεµάλ στην Ανατολία συνηγόρησαν στη συνέχιση των διπλωµατικών 
διαβουλεύσεων για το µέλλον της περιοχής.  
 Έτσι, πέντε σχεδόν µήνες αργότερα, η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική 
διπλωµατική αποστολή (µε παρουσία ιαπωνικής, ελληνικής και βελγικής 
αντιπροσωπίας) µετά από διαδοχικές συνοµιλίες, και µε γνώµονα την ενίσχυση των 
επιδιώξεων τους επί των οθωµανικών εδαφών, προχώρησαν στην υπογραφή του 
Ψηφίσµατος του Σαν Ρέµο (19-26 Απριλίου 1920). Για την ελληνική πλευρά 
προέβλεπε την εδραίωση της κυριαρχίας της στην περιοχή ανατολικά του ποταµού 
Έβρου καθώς και στα νησιά Ίµβρο και Τένεδο740 (βλέπε Χάρτη 29). 

Το ψήφισµα, εν τέλει, αποτέλεσε το βασικό προσχέδιο της µετέπειτα 
Συνθήκης των Σεβρών και ειδικότερα της Συνθήκης περί Θράκης (28-07/10-08-1920). 
Η υπογραφή της συνθήκης από την κυβέρνηση του σουλτάνου δεν είχε καµιά αξία, 
σε µία χώρα της οποίας µια σηµαντική έκταση της υπαγόταν στην εξουσία ενός 
στρατιωτικού κινήµατος. Η αδυναµία της Αντάντ να επιβάλει τη συνθήκη στη χώρα 
ήταν δεδοµένη. Ωστόσο, κάτω από πιέσεις της βρετανικής διπλωµατίας, δέχτηκε την 
ελληνική προσφορά για επιβολή της µε στρατιωτικά µέσα, που είχε ως αποτέλεσµα 
την έναρξη των συγκρούσεων µε τις δυνάµεις του Κεµάλ741.  

Πραγµατικά η δράση του Αρ. Στεργιάδη στην Ύπατη Αρµοστία Σµύρνης 
λειτούργησε θετικά στην υπογραφή της συνθήκης. Ο αρµοστής είχε εργαστεί 
συστηµατικά για την εύνοια των συµµαχικών δυνάµεων και την υποστήριξη των 
ελληνικών απαιτήσεων στις διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις (αποκατάσταση της 
τάξης και του νόµου, έµπρακτη εφαρµογή του σεβασµού της θρησκευτικής 
διαφορετικότητας των κατοίκων, διακριτικός έλεγχος των οθωµανικών αρχών) παρά 
τις αντιδράσεις της στρατιωτικής ηγεσίας και µιας µερίδας του γηγενούς 

                                                
740 Montgomery A. E. (1972), "The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920", The Historical Journal, 
15(4), σσ. 780-787. 
741 Zürcher E. J. (2004), Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Mετάφραση: Κεχριώτης Β. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 
207-208. 
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ελληνόφωνου χριστιανικού πληθυσµού742. Παράλληλα είχε δουλέψει για την 
εδραίωση µιας διοικητικής δοµής υπό συνθήκες στρατιωτικής κατάληψης η οποία την 
κατάλληλη στιγµή θα συνδεόταν οµαλά µε την ελληνική επικράτεια743. 

Στην ουσία µε το κείµενο της συνθήκης, που υπογράφηκε στις Σέβρες, 
νοµιµοποιήθηκε η ελληνική στρατιωτική παρουσία στις παραπάνω περιοχές744. Για τη 
Θράκη επέτρεψε την εγκαθίδρυση της ελληνικής διοικητικής µηχανής και τη 
θεσµοθέτηση της λειτουργικής της ενσωµάτωσης στο ελληνικό έθνος-κράτος. Η 
εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων ικανοποίησε τις βλέψεις της ελληνικής πλευράς στην 
υπό συµµαχική διοίκηση Θράκη. Τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων 
µεταφέρθηκαν άµεσα και µε εντολή του Βαµβακά προς τους πολιτικούς διοικητές, 
ενώ τοιχοκολλήθηκαν σε ολόκληρη τη θρακική επικράτεια ανακοινώσεις για την 
υπογραφή της συνθήκης745.     
 Η ελληνική παρουσία στις περιοχές ανατολικά του Έβρου, στην Ίµβρο, στην 
Τένεδο, στο Αϊδίνι καθώς και στις υπό στρατιωτική κατοχή περιοχές ανατολικά της 
Ελληνικής Διοίκηση Σµύρνης παρέµειναν υπό ελληνική διοίκηση για ένα διάστηµα 
τριών περίπου ετών µέχρι τον Αύγουστο του 1922. Όµως, η δράση των στρατιωτικών 
οµάδων υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεµάλ και η επιτυχής αντεπίθεση τους προς τα 
παράλια του Αιγαίου αποδείχθηκαν ένας σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας στα 
σχέδια των Μεγάλων Δυνάµεων και της Ελλάδας για τον διαµελισµό της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.   
 
4.ii) Η δοµή και η οργάνωση της Γενικής Διοίκησης Θράκης    
 
 Ταυτόχρονα µε την κατάληψη της Θράκης (Μάιος 1920) από τα ελληνικά 
στρατεύµατα ξεκίνησαν και οι εργασίες διοικητικής και λειτουργικής ενσωµάτωσης 
της στον ελληνικό εθνικό κορµό. Οι πληροφορίες των διπλωµατικών αποστολών στις 
διαβουλεύσεις για το µέλλον της Θράκης προς τις ελληνικές αρχές προετοίµαζαν 
εντατικά την προσάρτησή της στην επικράτεια της χώρας. Τον χειµώνα του 1920 
κηρύχθηκε ολόκληρη η περιοχή σε κατάσταση πολιορκίας746.   

                                                
742 Σολωµονίδου Β., (1989), "Βενιζέλος-Στεργιάδης: Μύθος και Πραγµατικότητα" στο Βερέµης Θ. & Γουλιµή Γ., 
(επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονοµία-Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση: 475-507, 
σσ. 479-487· Ροδάς Μ. (1950), Η Ελλάδα στη Μικράν Ασία (1918-1922). Ιστορία γραµµένη από τον Διευθυντή του 
Γραφείου Τύπου και της Λογοκρισίας της Αρµοστείας Σµύρνης Μιχ. Λ. Ροδά, Αθήναι: Τυπογραφεία Κλεισιούνη, 
σσ.81-85, σσ. 123-127. 
743 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Solomonidis V. (1984), Greece in Asia Minor: The Greek Administration 
of the Vilayet of Aidin, 1919-1922, London: King's College-University of London, σσ. 134-135· Llewellyn Smith 
M. (1973), Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919-1922, London: Allen Lane, σ. 92, σ. 96. 
744 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 604-606. 
745 Επιστολή Χ. Βαµβακά, προς τους Πολιτικούς Διοικητές Υποδιοικήσεων Θράκης, αρ. πρωτ. 10813, 30-07-
1920, όπως παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από 
το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 62. 
746 Φ.Ε.Κ., 06-02-1920, αρ. φύλλου 19, Βασιλικό Διάταγµα, Περί εφαρµογής του νόµου «περί καταστάσεως 
πολιορκίας» εις τους νοµούς Αδριανουπόλεως, Ροδόπης, Έβρου, Σαράντα Εκκλησιών, Ραϊδεστού και Καλλίπολης 
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 Με τον τρόπο αυτό και προτού ακόµα παραλάβει από τους συµµάχους τις 
περιοχές, η διακυβέρνησή της περιοχής εντάχθηκε στα άρθρα που περιλάµβανε ο 
νόµος ΔΡΛΔ΄ (4134) «περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχοµένων χωρών» της 
28-02/02-03-1913747. Ο νόµος διατηρήθηκε σε ισχύ για µία περίοδο δεκαοκτώ 
περίπου µηνών και η εφαρµογή του παρουσίαζε αρκετές διαφοροποιήσεις από την 
αντίστοιχη εφαρµογή του στις Νέες  Χώρες του 1912 και 1913748. 

Η εξ ολοκλήρου κατάργηση του νόµου αποφεύχθηκε µίας και δεν είχαν 
ικανοποιηθεί οι πρωταρχικοί στόχοι της ελληνικής πολιτικής στη Θράκη, ενώ δεν είχε 
σταµατήσει και η δράση των ένοπλων οµάδων στα ορεινά της Ροδόπης. Μέχρι εκείνη 
τη στιγµή (άρθρο 7 του ΔΡΛΔ΄), βρισκόταν σε ισχύ η υφιστάµενη αστική νοµοθεσία, 
δηλαδή η βουλγαρική µε τις συµµαχικές τροποποιήσεις, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου υπήρχε ανυπέρβλητο κώλυµα στην εφαρµογή του εγχώριου νόµου749.  
 

Φωτογραφία 4ii.21: Γραµµατόσηµο της Ύπατης Αρµοστίας Θράκης (1920) 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices_Re
alized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=THRACE%20%28EAST-WEST-
NORTH%29%20%26amp;%20PORT-LAGOS&single= (23-07-2010, 17:30) 
 

Η εδραίωση της ελληνικής διοίκησης έγινε λίγο µετά την υπογραφή της 
συνθήκης των Σεβρών µε την εφαρµογή του νόµου 2492 της 10-09-1920, όπως και 

                                                                                                                                       
Θράκης. 
747 Φ.Ε.Κ., 02-03-1913, αρ. φύλλου 41, Νόµος ΔΡΛΔ [4134] περί διοικήσεως των στρατιωτικών και κατεχοµένων 
χωρών. 
748 Φ.Ε.Κ., 30-08-1921, αρ. φύλλου 158, Βασιλικό Διάταγµα, Περί άρσεως εν µέρει της ισχύος του Στρατιωτικού 
Νόµου εν Θράκη· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 
121. 
749 Ι.Α.Υ.Ε. 1937/28/7/1 Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης από Βουλγαρία. Ζητήµατα Εγκυρότητας 
Δικαιοπραξιών. Βασίλειο της Ελλάδος, Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νοµική Υπηρεσία, 
αρ. πρωτ. 15096/ΙΒ/7, 26-04-1937, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα 
Τουρκίας.  



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος A΄-Κεφάλαιο 4 

 236 

στην περιοχή του Αϊδινίου (νόµος 2493, 10-09-1920)750. Ο νόµος προέβλεπε την 
εδαφική προσάρτηση της Θράκης, της Ίµβρου, της Τενέδου και του Αϊδινίου στο 
ελληνικό κράτος και κατά συνέπεια τη λειτουργική ενσωµάτωσή τους. Αργότερα,  
και έπειτα από διετή δραστηριότητα της τοπικής διοίκησης, ο νόµος 2782 της 07-06-
1922, «περί διοικήσεως της Θράκης» προώθησε την ουσιαστική εφαρµογή της 
ελληνικής αστικής νοµοθεσίας στην περιοχή (καταργήθηκε µε το νοµοθετικό 
διάταγµα της 23-10-1923)751.  

Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται το βασικό νοµικό πλαίσιο διακυβέρνησης 
της Θράκης κατά την περίοδο 1920-1922. Η διοίκηση της περιοχής τέθηκε αρχικά 
υπό τις ρυθµίσεις και τις επιταγές του στρατιωτικού νόµου και των αρµοδιοτήτων του 
διορισµένου πολιτικού διοικητή της.  

Ενδιαφέρουσα είναι η στάση του Βαµβακά στο θέµα. Ο ίδιος ήταν εξαρχής 
ενάντιος στην επιβολή του στρατιωτικού νόµου. Έτσι απαίτησε από τον 
πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών την αποµάκρυνση όλων των ελλήνων 
αξιωµατικών από τις διοικητικές θέσεις της περιοχής, καθώς και την κατάργηση όλων 
των περιοριστικών µέτρων που είχε επιβάλει η στρατιωτική παρουσία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα υπέβαλλε την παραίτησή του, όπως και έγινε752. 

Ποια ήταν, όµως, η διοικητική δοµή που υιοθετήθηκε στη Θράκη µετά την 
προσάρτηση του 1920; Αναλυτικότερα, η διοίκηση της περιοχής ασκήθηκε από τον 
ήδη επιτυχηµένο θεσµό των Γενικών Διοικήσεων. Αυτός εισήχθη στην ελληνική 
διοικητική µηχανή στο τέλος των Βαλκανικών Πολέµων. Η θεσµοθέτηση των 
Γενικών Διοικήσεων έγινε βάσει του νόµου ΔΡΛΔ΄ των διορθωτικών νόµων (νόµοι 
524 του 1914, 528 του 1917 και 1149 του 1918), καθώς και των βασιλικών 
διαταγµάτων (31-01-1915 και 16-03-1916)753. Αναφορικά µε τη γεωγραφική περιοχή 
της Θράκης και σύµφωνα µε τον νόµο 2492, η περιοχή αποτέλεσε τη Γενική Διοίκηση 
Θράκης µε επέκταση της ισχύος του νόµου ΔΡΛΔ΄ (αργότερα αναδιοργανώθηκε από 
τον νόµο 2782).  

Η λειτουργία της συνεχίστηκε για πέντε σχεδόν χρόνια µέχρι τη διαταγή της 
της παγκαλικής κυβέρνησης για παύση λειτουργίας των Γενικών Διοικήσεων, λόγω 
στενότητας των δηµοσίων οικονοµικών (1925), παρά τις αντίθετες εισηγήσεις 
                                                
750 Φ.Ε.Κ., 10-09-1920, αρ. φύλλου 206, Νόµος 2492 περί προσαρτήσεως της Θράκης και των νήσων Ίµβρου, και 
Τενέδου εις την Ελλάδα· Φ.Ε.Κ., 10-09-1920, αρ. φύλλου 206, Νόµος 2493 περί της Ελληνικής Διοικήσεως της 
Σµύρνης µετά της περιοχής αυτής. 
751 Ι.Α.Υ.Ε. 1937/28/7/1 Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης από Βουλγαρία. Ζητήµατα Εγκυρότητας 
Δικαιοπραξιών. Βασίλειο της Ελλάδος, Βασίλειο της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νοµική Υπηρεσία, 
αρ. πρωτ. 15096/ΙΒ/7, 26-04-1937, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα 
Τουρκίας· Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 119-
122.  
752 Επιστολή Χ. Βαµβακά, προς Βενιζέλο Ε. και  Ν. Πολίτη, αρ. πρωτ. 5777, 15-05-1920, όπως παρατίθεται στο 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, 
Αθήνα, σσ. 56-57, Επιστολή Βενιζέλου Ε. προς Χ. Βαµβακά, αρ. πρωτ. 6505, 30-05-1920, οµοίως σ. 58. 
753 Φλογαϊτης Σ. (1987), Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστηµα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 156· 
Διανόπουλος Ν. Δ. (1928), Διοικητική Νοµοθεσία: Διατάξεις περί Διοικητικής Οργανώσεως του Κράτους, Εν 
Αθήναις, σσ. 244-278. 
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ανώτατων κρατικών αξιωµατούχων754. Τελικά, σε χρονικό διάστηµα δεκατριών 
µηνών, η Γενική Διοίκηση Θράκης επαναλειτούργησε. Η λειτουργία της σταµάτησε 
ξανά µε την προσέλευση της βουλγαρικής παρουσίας στη Θράκη την άνοιξη του 
1941. 

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ο αναγκαστικός νόµος 208 της 21-
03-1945 ίδρυσε τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
επικράτεια τις µέχρι τότε περιφέρειες των Γενικών Διοικήσεων Δυτικής Μακεδονίας, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας755. Οι Γενικές Διοικήσεις Θράκης 
και Ηπείρου διατηρήθηκαν µέχρι και τον Ιανουάριο του 1949, όταν οι αρµοδιότητες 
τους µεταφέρθηκαν στη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος756. Μία δεκαετία 
αργότερα, ο νόµος 3200 του 1955 κατήργησε τον θεσµό των Γενικών Διοικήσεων και 
στη θέση τους προέβλεψε την ίδρυση των υπουργείων Βορείου Ελλάδος και Αιγαίου 
αντίστοιχα757. 

Οι Γενικές Διοικήσεις ανατέθηκαν σε προϊσταµένους  που διορίζονταν από 
την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι επικεφαλείς των διοικήσεων είχαν ευρείες αρµοδιότητες 
που ανήκαν στην εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία του ελληνικού κράτους, 
προκειµένου να ικανοποιηθούν µε ταχείς ρυθµούς οι τοπικές ανάγκες των Νέων 
Χωρών758. Ο εκάστοτε γενικός διοικητής είχε δικαίωµα να ιδρύει υπηρεσίες, να 
διορίζει και να παύει υπαλλήλους, να ορίζει καθήκοντα και να δηµιουργεί δαπάνες µε 
απλή απόφασή του κατά παρέκκλιση του εθνικού λογιστικού συστήµατος. Εκτός των 
αρµοδιοτήτων τους ήταν τα στρατιωτικά έργα, η οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών 
και η συγκρότηση των δικαστηρίων759. Τα δικαιώµατα πειθαρχικής εξουσίας που 
τους παραχώρησε ο νόµος 1149, έµελλε εν συνεχεία να δεχθούν διευρυνθούν εκ νέου 
µε τους νόµους 1696 (23-01-1919), 3003 (12-08-1922) και 3625 (12-01-1925)760. 

Οι αποφάσεις του Γενικού Διοικητή δηµοσιεύονταν στο Φύλλον της 
Εφηµερίδος της Γενικής Διοικήσεως Θράκης761, η οποία όµως δεν εντοπίστηκε. Κάθε 
απόφαση και πράξη του ίσχυε και πριν από την έκδοση τους στο σχετικό Φ.Ε.Γ.Δ.Θ., 
µε την προθεσµία ισχύος τους να καθορίζεται από την απόφαση του ίδιου762. 

                                                
754 Γέραγας Κ. (1947), Σελίδες από την Διοικητικήν Ιστορίαν της Ελλάδος, Αθήναι, σ. 181· Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), λήµµα Διοίκηση, Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" Ανώνυµος Εταιρεία Εκδόσεων και 
Γραφικών Τεχνών.  
755 Φλογαϊτης Σ. (1987), Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστηµα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 157· 
Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδοµήσεως, σ. 14.  
756 Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, Κυβερνήσεις από το 1909 ως σήµερα, στο 
http://www.ggk.gr/goverments.php?ord=num (15-09-2009, 11.30 π.µ.). 
757 Πουλής Π. (1987), Ιστορία της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης (1821-1975), Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σ. 92· Φ.Ε.Κ., 23-04-1955, αρ. φύλλου 97, «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».  
758 Πουλής Π. (1987), Ιστορία της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης (1821-1975), Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σ. 90 
759 Γέραγας Κ. (1947), Σελίδες από την Διοικητικήν Ιστορίαν της Ελλάδος, Αθήναι, σ. 176. 
760 Πουλής Π. (1987), Ιστορία της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης (1821-1975), Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σσ. 90-91. 
761 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 119. 
762 Γεννάδιος Βιβλιοθήκη (στο εξής Γ.Β.), Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-
1936), Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/1, Προσωπικά-Υπηρεσιακά. Αρχείο Υπουργικού Συµβουλίου, 15-01-1936, 



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος A΄-Κεφάλαιο 4 

 238 

Μέχρι το 1929, λειτουργούσε το σύστηµα της απευθείας ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στους Γενικούς Διοικητές. Αντιθέτως, µε τον αναγκαστικό νόµο 1488 
της 22/29-11-1938 «περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου των 
Εσωτερικών», το σύστηµα άλλαξε. Τότε ορίστηκε ότι ο Γενικός Διοικητής είχε 
δικαίωµα στην περιοχή του να λαµβάνει αποφάσεις για όλα τα υπουργεία, εκτός 
εκείνων που θα εξαιρούνταν ρητά µε διατάγµατα. Στη γενική αρµοδιότητα 
προστέθηκε, µε τον νόµο 4537 του 1930, η δυνατότητα της διά διαταγµάτων 
υπαγωγής στο Γενικό Διοικητή θεµάτων αρµοδιότητας κεντρικών συµβουλίων που 
λειτουργούσαν στα υπουργεία763.  

Νωρίτερα και έναν µήνα µετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ι. Μεταξά, 
διευρυµένες αρµοδιότητες παραχωρήθηκαν και στους εκάστοτε νοµάρχες, βάσει του 
νόµου 1930 του 1936 και των διαπραγµατεύσεων που είχαν ξεκινήσει µεταξύ της 
κεντρικής εξουσίας και των Γενικών Διοικήσεων. Έτσι ο Αθ. Σουλιώτης-Νικολαϊδης, 
ως Γενικός Διοικητής της Θράκης, µερικούς µήνες νωρίτερα είχε αποστείλει την 
εισήγησή του επί του θέµατος των νέων και περισσότερο διευρυµένων αρµοδιοτήτων 
των διοικητών των Νέων Χωρών764. Οι νοµάρχες αναλάµβαναν καθήκοντα 
υπουργών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις είχε προβλεφθεί η αναστολή της 
εκτέλεσης των υπουργικών αποφάσεων765.  

Οι αρµοδιότητες και εξουσίες τους ήταν τόσο εκτεταµένες, ώστε οι Γενικοί 
Διοικητές ήταν ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι µε βαθµό υπουργού ή υφυπουργού766. 
Επίσης, είχαν δικαίωµα συµµετοχής σε υπουργικά συµβούλια, από τα οποία άλλωστε 
και διορίζονταν έπειτα από πρόταση του υπ. Εσωτερικών767. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 
το γεγονός ότι οι Γενικοί Διοικητές αποκαλούνταν Υπουργοί Γενικοί Διοικητές. Οι 
αρµοδιότητες και ο ρόλος τους, ενισχύονταν από το σύνταγµα, το οποίο βέβαια είχε 
το αποκλειστικό δικαίωµα άσκησης νοµοθετικής εξουσίας, αλλά οι αποφάσεις τους 
(διοικητικές διατάξεις) κατά κανόνα δεν απαιτούσαν την ψήφο του κοινοβουλίου768.  

Για τις ελληνικές αρχές, η ίδρυση του θεσµού των Γενικών Διοικήσεων 

                                                                                                                                       
Πρωτόκολλο Ορκωµοσίας και Γ.Β., Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-1936), 
Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/1, Προσωπικά-Υπηρεσιακά. Προσωπική Επιστολή, 03-06-1936, Κοµοτηνή, προς: 
Πρόεδρο του Υπουργικού Συµβουλίου [Ι. Μεταξά]. 
763 Φλογαϊτης Σ. (1987), Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστηµα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σσ. 
157-158, Οδηγοί Ελευθερουδάκη (1930), Μακεδονία και Θράκη, Αθήναι: Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκης Α.Ε., 
σ. 83. 
764 Γεννάδιος Βιβλιοθήκη (στο εξής Γ.Β.), Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-
1936), Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/2, Εισήγησις επί του Ζητήµατος της Ευρύνσεως της Δικαιοδοσίας των 
Γενικών Διοικητών, 25-05-1936, Κοµοτηνή. 
765 Γέραγας Κ. (1947), Σελίδες από την Διοικητικήν Ιστορίαν της Ελλάδος, Αθήναι, σ. 184. 
766 Πουλής Π. (1987), Ιστορία της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης (1821-1975), Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σ. 92. 
767 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), λήµµα Διοικητής, Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" Ανώνυµος 
Εταιρεία Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών· Γ.Β., Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης 
(1935-1936), Φάκελος 33, Υποφάκελος 3/ΙΙ/4, Φωτογραφίες και Αποκόµµατα. 
768 Μιχαλακόπουλος Α. Σ. (1929), Τα Ζητήµατα Μακεδονίας και Θράκης. Έκθεσις Υποβληθείσα εις την 
Κυβέρνησιν, Κατά Απρίλιον 1929, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-6· Γέραγας Κ. (1925), 
Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 115-117. 
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επιβαλλόταν από τις εθνικές βλέψεις και τις ανάγκες ελέγχου για τις 
νεοενσωµατωθείσες περιοχές. Η επίτευξη αυτών θα υλοποιούνταν µέσω της 
διοικητικής αποκέντρωσης και για αυτό το λόγο οι Γενικοί Διοικητές κατείχαν 
αρµοδιότητες όλων των υπουργείων769.  

Η εφαρµογή του θεσµού ήταν εξαρχής ενάντια στην προσπάθεια πολιτικής 
και διοικητικής ενοποίησης του ελληνικού κράτους µίας και είχε επιλεγεί ένα εντελώς 
διαφορετικό σύστηµα διακυβέρνησης για τις Νέες Χώρες από το ισχύον στην Παλιά 
Ελλάδα770. Σύντοµα η νέα πραγµατικότητα θα αποκαλύπτονταν και σχηµατικά µε την 
εκδήλωση φασιστικών οµάδων στην περιοχή της Θράκης και της Αν. Μακεδονίας 
(ιδίως στα καπνικά κέντρα) υποβοηθούµενων από τον κρατικό µηχανισµό της 
περιόδου (1924-1925), επιβεβαιώνοντας την απροθυµία των αρχών για θεµελίωση 
του κράτους δικαίου771.   

Έτσι το ελληνικό κράτος από τη µία επεδίωκε την άµεση ενοποίηση των νέων 
επαρχιών του µε κάθε µέσο, προκειµένου να ενταχθούν το συντοµότερο δυνατό στον 
εθνικό κορµό, από την άλλη, όµως, µε την εφαρµογή του εν λόγω διοικητικού θεσµού 
καθιέρωνε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς για αυτές, καθυστερώντας την 
προσδοκώµενη ένταξη και ενσωµάτωση.  

Η Γενική Διοίκηση Θράκης ως εκτελεστικό όργανο της πολιτικής του 
ελληνικού κράτους για την περιοχή των βορειοανατολικών συνόρων του, εργάστηκε 
εντός του πλαισίου που αναλύθηκε. Στα ζητήµατα που απασχολούν την έρευνα 
ταυτίστηκε µε τις κυβερνητικές οδηγίες και τις διατάξεις, χωρίς βέβαια να λείπουν 
και οι αντιδράσεις µελών του κοινοβουλίου για τη διευθέτηση κάποιων ζητηµάτων772.  

Η διοικητική οργάνωση της Γενικής Διοίκησης Θράκης καταρτίσθηκε και 
εφαρµόστηκε από το Γενικό Διοικητή, Ξυδάκη, µετά την έκδοση 2 οργανικών 
αποφάσεων του (Φ.Ε.Γ.Δ.Θ. υπ’ αρ. 18/02-12-1920 & Φ.Ε.Γ.Δ.Θ. υπ’ αρ. 19/09-12-
1920), υπό την επιµέλεια του Γενικού Γραµµατέα, Κ. Νικολόπουλου. Στην παραπάνω 
δοµή αλλαγές εισήγαγε ο επόµενος Γενικός Διοικητής, Χ. Βοζίκης (καταργήθηκαν 
τον Οκτώβριο του 1921) και εν συνέχεια αναδιοργάνωσε τη διοικητική δοµή 
(Φ.Ε.Γ.Δ.Θ. υπ. αρ. 15/26-06-1921). Η τελική µορφή του διοικητικού 
οργανογράµµατος της Γενικής Διοίκησης Θράκης ανήκει στον νόµο 2782 του 1922773 
(βλέπε Πίνακα 8).  

Κατά την περίοδο µελέτης εννέα περίπου άνδρες διετέλεσαν Γενικοί 
Διοικητές Θράκης, όχι όµως όλοι µε τον βαθµό του υπουργού. Κατά πλειονότητα 
                                                
769 Ο Γέραγας θεωρεί την προσπάθεια διοικητικής αποκέντρωσης ως τον κεντρικό άξονα της κυβερνητικής 
δράσης στις Νέες Χώρες µέχρι και το 1930. Γέραγας Κ. (1947), Σελίδες από την Διοικητικήν Ιστορίαν της Ελλάδος, 
Αθήναι, σ. 177-189. 
770 Ibid, σ. 177. 
771 Μαρκέτος, Σ. (2006), Πώς Φίλησα τον Μουσσολίνι! Τα Πρώτα Βήµατα του Ελληνικού Φασισµού, Αθήνα: 
Βιβλιόραµα, σσ. 205-218. 
772 Πρακτικά 44ης Συνεδριάσεως της Βουλής (1921), Γνώµη Βαµβέτσου, σ. 436, όπως παρατίθεται στο Γέραγας Κ. 
(1947), Σελίδες από την Διοικητικήν Ιστορίαν της Ελλάδος, Αθήναι, σ. 181, σ. 191. 
773 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 117-120. 
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προέρχονταν από περιοχές της Παλιάς Ελλάδας, από τις κλάσεις των απόστρατων 
ανώτατων αξιωµατικών του στρατού και του ναυτικού. Κάποιοι άλλοι ήταν δικηγόροι 
που είχαν προηγουµένως πολιτευτεί, ανώτατοι διπλωµατικοί και διοικητικοί 
υπάλληλοι, βουλευτές και πρώην υπουργοί. Όλοι τους διακρίνονταν για τις υπηρεσίες 
που είχαν προσφέρει στο ελληνικό έθνος από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι και τον 
διορισµό τους στο αξίωµα του Γενικού Διοικητή (βλέπε Πίνακα 9).  

Ειδικότερα, ο πρώτος που ανέλαβε τη διοίκηση της επαρχίας ήταν ο Αντ. 
Σακτούρης, ο οποίος αρχικά διορίσθηκε ως Ύπατος Αρµοστής και αργότερα µε την 
υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών και την επίσηµη παράδοση της περιοχής στο 
ελληνικό κράτος, ως Υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης774. Να σηµειωθεί ότι 
προτού ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση των συµµαχικών δυνάµεων από τις περιοχές 
δυτικά του Έβρου ποταµού, ο Σακτούρης τιτλοφορούνταν, Γενικός Διοικητής 
Ανατολικής Θράκης από εφηµερίδα της εποχής775. Στο έργο των Γενικών Διοικητών 
σηµαντική ήταν η συµβολή των Αναπληρωτών Γενικών Διοικητών και των Γενικών 
Γραµµατέων776.  

Η Γενική Διοίκηση Θράκης, ήδη πριν από την ολοκλήρωση της κατάληψης 
της Θράκης (Ιούλιος 1920), είχε κατατµηθεί διοικητικά σύµφωνα µε τις προτάσεις 
του Βαµβακά777. Αργότερα µε οργανική απόφαση του ύπατου αρµοστή, καθορίστηκε 
η διοικητική κατάτµηση της περιοχής –µε µικρές διαφορές από τις προτάσεις του 
πρώτου- η οποία ακολούθησε το πρότυπο της υπόλοιπης χώρας778.  

Η Γενική Διοίκηση Θράκης µε πρωτεύουσα την Αδριανούπολη (µέχρι την 
κατάληψη αυτής, η έδρα της νέας διοίκησης εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη), 
είχε διακριθεί σε έξι νοµούς και 22 υποδιοικήσεις779. Το κοµµάτι δυτικά του Έβρου 

                                                
774 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 12-09-1920, σ. 2· Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Μακεδονία, 
ηµεροµηνία έκδοσης, 09-07-1920, σ. 2· Φ.Ε.Κ., 25-06-1920, αρ. φύλλου 137, Βασιλικό Διάταγµα: «Περί 
αναθέσεως καθηκόντων ύπατου αρµοστή εν Θράκη εις τον κ. Αντώνιον Σακτούρην».  
775 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 07-06-1920, σ. 3. 
776 Ο πρώτος και µακροβιότερος Αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Θράκης ήταν ο Κ. Γέραγας ο οποίος 
διαδέχθηκε τον Τσουκαλά (αναπληρωτής του Βοζίκη). Ο Γέραγας εκτέλεσε τα καθήκοντά του από το 1921 µέχρι 
και το 1925, µε ένα πολύ µικρό διάστηµα διακοπής (το 1922, τη θέση του κατέλαβε ο Δεκάζος). Δεύτερος 
µακροβιότερος αναπληρωτής ήταν ο Μιχ. Τσίµπρας, που βρέθηκε στη θέση από το 1929 τουλάχιστον µέχρι και το 
1932. Ως Γενικοί Γραµµατείς της Γενικής Διοίκησης Θράκης αναφέρονται οι Κ. Νικολόπουλος (1920) και ο Αν. 
Μαρκέλος (1932), οι οποίοι είχαν αρµοδιότητα παρακολούθησης της λειτουργίας των διευθύνσεων και των 
τµηµάτων της Γενικής Διοίκησης. Τέλος, σηµαντική θέση στη διακυβέρνηση της Θράκης ανέλαβε και ο Χαρ. Κ. 
Βοζίκης (πρώην Γενικός Διοικητής των νησιών του Αιγαίου Πελάγους), µε τον διορισµό στο αξίωµα του 
Πολιτικού Διοικητή Θράκης (το εν λόγω αξίωµα δεν συναντάται ποτέ ξανά στη συνέχεια). Σηµειώνεται ότι, η 
επιτυχηµένη πορεία των ανωτάτων αυτών διοικητικών υπαλλήλων σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίστηκε σε νέες 
διοικητικές θέσεις του κρατικού µηχανισµού. Χαρακτηριστική θεωρείται η πορεία του Κ. Γέραγα, ο οποίος 
µεταπολεµικά συναντάνται ως Γενικός Επιθεωρητής Διοικήσεως του υπουργείου Εσωτερικών. Πουλής Π. (1987), 
Ιστορία της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης (1821-1975), Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 91· 
Φ.Ε.Κ., 23-02-1921, αρ. φύλλου 29, Βασιλικό Διάταγµα: “Περί Αναθέσεως της Πολιτικής Διοίκησης Θράκης εις 
τον Υπουργόν Χαρ. Κ. Βοζίκην”. 
777 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), Ι. Τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 6616, 06/20-
05-1920, Προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
778 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά 
την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον. 
779 Διανόπουλος Ν. Δ. (1928), Διοικητική Νοµοθεσία: Διατάξεις περί Διοικητικής Οργανώσεως του Κράτους, Εν 
Αθήναις, σσ. 4-6· Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σ. 35· 
Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Μακεδονία, ηµεροµηνία έκδοσης, 03-07-1920, σ. 1.  
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διαιρέθηκε στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης αποτελούµενο από τις υποδιοικήσεις 
Αλεξανδρουπόλεως, Σουφλίου, Διδυµοτείχου, Κυψελών, Αίνου και Κοµοτηνής, 
Ξάνθης ανάλογα, µε τις αντίστοιχες πρωτεύουσες αυτών780 (βλέπε Πίνακα 10).  
 Συµπερασµατικά, ο συνδυασµός της εφαρµογής του στρατιωτικού νόµου µε τη 
συγκέντρωσης των διοικητικών θεσµών σε ένα πρόσωπο µε εξουσία υπουργού 
δηµιούργησε ένα ιδιόµορφο, αλλά συνάµα αποδοτικό πεδίο εφαρµογής της 
ασκούµενης πολιτικής. Οι ανάγκες της τοπικής διοίκησης απαιτούσαν ένα 
περισσότερο ευέλικτο σχήµα διακυβέρνησης, το οποίο θα παρέκαµπτε το χρονοβόρο 
γραφειοκρατικό κέντρο λήψης αποφάσεων και θα ανταποκρινόταν άµεσα και 
αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των καιρών.  

*** 
 Η δοµή και η λειτουργία της περιφέρειας δεν υιοθέτησαν ένα καινούργιο 

διοικητικό σχήµα, αλλά δανείστηκαν διοικητικές δοµές και νοµικές διατάξεις του 
παρελθόντος, προσαρµοσµένες στις τοπικές απαιτήσεις της συγκεκριµένης 
συγκυρίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από αυτά, αποτελεί η εµπειρία της 
Ύπατης Αρµοστίας Σµύρνης η οποία ως δοκιµασµένη συνταγή µεταφέρθηκε και στη 
θρακική περίπτωση µε την οποία άλλωστε µοιραζόταν πολλά κοινά.  

Κατά τον πρώτο χρόνο της ελληνικής διακυβέρνησης στην περιοχή δυτικά 
του Έβρου, εφαρµόστηκε το βουλγαρικό δηµοτικό σύστηµα µε τις τροποποιήσεις της 
γαλλικής διοίκησης (αστικοί και αγροτικοί δήµοι). Αργότερα, όµως, εφαρµόστηκαν 
το ελληνικό δηµοτικό σύστηµα (δήµοι και κοινότητες) και η αστυνοµική νοµοθεσία 
που ίσχυαν στην υπόλοιπη Ελλάδα781. Επίσης διατηρήθηκαν η αστική, εµπορική και 
ποινική βουλγαρική νοµοθεσία όπως είχε τροποποιηθεί από τη γαλλική διοίκηση, στα 
δυτικά και η οθωµανική στα ανατολικά του Έβρου ποταµού.  

Την ίδια στιγµή οι δικαστικές αρχές στελεχώθηκαν µε έλληνες υπηκόους και 
οµοεθνείς γηγενείς782. Τα ειρηνοδικεία και τα συµβολαιογραφεία συνέχισαν τη 
λειτουργία τους, όπως και κατά τη γαλλική παρουσία, όχι όµως και το Κεντρικό 
Δικαστήριο της Γκιουµουλτζίνας783. Το νέο δικαστικό σώµα θεωρητικά τουλάχιστον 
διεπόταν από πνεύµα δικαιοσύνης, ισότητας και επιείκειας απέναντι σε όλες 
ανεξαρτήτως τις εθνότητες. Την ίδια περίοδο συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα 
                                                
780 Απόφαση αρ. 5576/1920, όπως παρατίθεται στο Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν 
Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 58, σ. 123. Εντός της δικαιοδοσίας της βρισκόταν και η νήσος Σαµοθράκη. 
Αρχικά, η Γενική Διοίκηση Θράκης µε τον νόµο 2782 περιέλαβε και τους νοµούς Σερρών και Δράµας που ανήκαν 
προηγουµένως στη Γενική Διοίκηση Αν. Μακεδονίας που είχε καταργηθεί τον Δεκέµβριο του 1918. Οι νοµοί 
Σερρών, Δράµας και Καβάλας υπήχθησαν διοικητικά στη Γενική Διοίκηση Θράκης µέχρι και το 1941· Δοξιάδης 
Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδοµήσεως, σχήµα 2· Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), λήµµα Διοίκηση, Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" Ανώνυµος Εταιρεία 
Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών. 
781 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 116-128. 
782 Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Πεπραγµένα, Μάιος 1920-Δεκέµβριος 1921. 
Δικαιοσύνη Ι, Αδριανούπολις: Τύποις Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σσ. 23-24, σσ. 31-32. 
783 Το Κεντρικό Δικαστήριο της Γκιουµουλτζίνας αδράνησε λόγω της λειτουργίας του στρατοδικείου. Ι.Α.Υ.Ε. 
1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, 
Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
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θρησκευτικά δικαστήρια όλων των κοινοτήτων, δίνοντας -θεωρητικά τουλάχιστον- σε 
αυτές την δυνατότητα ρύθµισης των εσωτερικών τους υποθέσεων µε την επιβολή του 
σεβασµού των εθνοτικών ιδιαιτεροτήτων τους784.  

Παρόµοια ήταν και η κατάσταση της οικονοµικής νοµοθεσίας. Στα δυτικά του 
Έβρου ποταµού διατηρήθηκαν κάποιες διατάξεις της γαλλικής διοίκησης, 
καταργήθηκαν παλαιότερες και προστέθηκαν νέες. Επιπλέον, δόθηκε παράταση 
λειτουργίας στους επτά τελωνειακούς σταθµούς785. Αναφορικά µε τα προσοδοφόρα 
µονοπώλιά της, διατηρήθηκε το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας και προστασίας της 
Εταιρείας Μονοπωλίου Καπνού (Regie). Κάτι ανάλογο έγινε µε την Εταιρεία 
Ανατολικών Σιδηροδρόµων που διαχειριζόταν τις ατµοκίνητες µεταφορές και 
µετακινήσεις, καθώς και µε την Εταιρεία Μονοπωλίου Άλατος Δυτικής Θράκης786. 

Με την αρχική εφαρµογή των υφιστάµενων διατάξεων, το ελληνικό κράτος 
κατάφερε να αποφύγει το διοικητικό κενό που θα εµφανιζόταν. Η διαδικασία 
προσαρµογής προέβλεπε τη διατήρηση της νοµοθεσίας των κατεχόµενων χωρών, 
ώσπου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή του εθνικού 
πολιτικού προτύπου διακυβέρνησης.  

Για τους ίδιους περίπου λόγους, διατηρήθηκε το προσωπικό των διοικητικών 
και πολιτικών υπηρεσιών που επιθυµούσε να συνεργαστεί και µετά την αποχώρηση 
των συµµαχικών δυνάµεων787. Τη θέση αυτών που αποχώρησαν, κατέλαβαν 
επιλεγµένα µέλη της µουσουλµανικής, αρµενικής και εβραϊκής κοινότητας Θράκης, 
όπως σηµειώνει ο Σβόλοπουλος788. Ειδικότερα, για το προσωπικό στελέχωσης των 
τµηµάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών επελέγησαν ακόµα και µέλη των παραπάνω 
κοινοτήτων που χαρακτηρίζονταν για την πολύ καλή γνώση της ελληνικής, της 
τουρκικής και της γαλλικής γλώσσας789.  

Την ίδια στιγµή, το εγχείρηµα της προσαρµογής στο εθνικό πολιτικό πρότυπο 
διακυβέρνησης θα αποτύγχανε, εάν στις διοικητικές και πολιτικές υπηρεσίες δεν 
τοποθετούνταν εξοικειωµένοι υπάλληλοι. Σε αυτό το πλαίσιο, και όπως είχε γίνει 
νωρίτερα µε τη γαλλική διοίκηση, µετατέθηκαν ανώτεροι και κατώτεροι διοικητικοί 
υπάλληλοι από τις υπηρεσίες της Παλιάς Ελλάδας790.   

                                                
784 Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σσ. 38-39. 
785 Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Οικονοµική Νοµοθεσία εν Θράκη. Τελωνειακαί 
Διατάξεις ΙΙ, Αδριανούπολις: Εκ του Τυπογραφείου της Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σσ. 11-12, σ. 113. 
786 Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σσ. 38-44· Antoniades 
A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: Imprimerle 
TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σσ. 112-116. 
787 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σ. 604. 
788 Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σ. 35. 
789 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 124. 
790 Σε αυτούς δόθηκε το µε δικαίωµα επιστροφής έπειτα από µονοετή παραµονή. Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, 
ηµεροµηνία έκδοσης, 14-05-1922, σ. [;]·Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Μακεδονία, ηµεροµηνία έκδοσης, 03-07-1922, σ. 1· 
Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Πεπραγµένα, Μάιος 1920-Δεκέµβριος 1921. 
Δικαιοσύνη Ι, Αδριανούπολις: Τύποις Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σ. 3· Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, 
αριθ. εγγράφου 256/51. [Συντάκτης] Β. Παπαδόπουλος [µέλος του Κεντρικού Δικαστηρίου Γκιουµουλτζίνας], 
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Πέρα από τις προαναφερθείσες προσπάθειες της νέας διοίκησης να 
κατακτηθεί πολιτικά, εθνολογικά και να αφοµοιωθεί διοικητικά η επαρχία της 
Θράκης, διαδραµατιζόταν ένας ταυτόχρονος αγώνας που στόχευε στην προσαρµογή 
της καθηµερινής δηµόσιας σφαίρας στη νέα πραγµατικότητα. Το ζήτηµα της 
ονοµατολογίας των δηµόσιων χώρων, της οδωνυµίας και της ονοµασίας του συνόλου 
των οικισµών της Θράκης θεωρείται η πιο ολοκληρωµένη πρακτική που 
εφαρµόστηκε µε σκοπό την αλλαγή της συνολικής σηµειολογίας του χώρου, όπως 
είχε νωρίτερα γίνει στη Μακεδονία και στις άλλες επαρχίες των Νέων Χωρών791. Η 
πρακτική προσαρµογής της τοπικής ονοµατολογίας στα εθνικά πρότυπα αποτελεί µια 
διαδεδοµένη πρακτική των εθνικών κρατών η οποία εφαρµόζεται στα νέα εδάφη 
τους. Αντίστοιχα είχαν πράξει και οι γειτονικές βαλκανικές εθνικές διοικήσεις, στα 
αφαιρεθέντα από την Οθωµανική Αυτοκρατορία εδάφη792.   

Στην διαδικασία δόθηκε µεγάλη σπουδαιότητα, µίας και στην Παλιά Ελλάδα, 
έναν αιώνα µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, «...διατηρήται πλήθος ξενικών 
τοπωνυµίων, όπου η µετονοµασία δεν εγένετο εγκαίρως τα νέα διδόµενα ονόµατα δεν 
κάτωρθωσαν να επικρατώσι των παλαίων...», πράγµα που έπρεπε να αποφευχθεί στη 
Θράκη793. Στη δεδοµένη χρονική στιγµή, έγινε η έκδοση πινάκων απογραφής των 
οικισµών της Θράκης από το υπ. Οικονοµικών (Φεβρουάριος 1920). Η παρουσία 
ξενικών ονοµάτων σε µία επίσηµη έκδοση του ελληνικού κράτους θεωρείται 
συνώνυµη της αναγνώρισής τους. Τέλος, όπως υποστηρίζει και ο Ν. Γ. Πολίτης, 
επιβαλλόταν η αλλαγή των ονοµάτων, µίας και η χρήση των παλιών «...περιέχουσι 
ψευδή υπόνοιαν της εθνικής συστάσεως του πληθυσµού των χωριών εκείνων, ων τα 
ξενικά ονόµατα ηδύναντο να εκληφθώσιν ως µαρτυρούντα και ξενικήν 
καταγωγήν...»794.  

Οι προτεινόµενες αλλαγές της ονοµατολογίας διατάχθηκαν υπό την κεντρική 
επίβλεψη του υπ. Εσωτερικών και της Επιτροπείας Τοπωνυµίων. Η τελευταία εξέταζε 
και ενέκρινε τις αποφάσεις µετονοµασίας των τοπικών υποεπιτροπών σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που είχε εκδώσει. Τα νέα ονόµατα έπρεπε να είναι οικεία και εύηχα στην 
ελληνική εθνική αντίληψη και γλώσσα, να αποδίδουν το αρχαίο ή βυζαντινό όνοµα, 
να περιγράφουν σηµαντικά για τον ελληνισµό ιστορικά γεγονότα ή φυσικά 

                                                                                                                                       
Γκιουµουλτζίνα, 16-03-1920, προς: Απ. Δοξιάδη.  
791 Κυραµαργιού Ε. (2010), "Καινούργια Ονόµατα-Καινούργιος Χάρτης: Οι Μετονοµασίες των Οικισµών της 
Ελλάδας, 1909-1928" Ιστορικά, 27(52), σσ. 11-15· Kωστόπουλος Τ. (2000), Η Απαγορευµένη Γλώσσα: Κρατική 
Καταστολή των Σλαβικών Διαλέκτων στην Ελληνική Μακεδονία, Αθήνα: Μαύρη Λίστα, σσ. 139-147· αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή Yeager R. M., (1979), Refugee Settlement and Village Change in the District of Serres 
Greece, 1912-1940, Department of Geography, Berkeley: University of California, σσ. 227-234. 
792 Azaryahu M. (1997), "German Reunification and the Politics of Street Names: the Case of East Berlin" 
Political Geography, 16(6), σ. 180. 
793 Γ.A.K., Κ.Υπ/Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ. Έκθεσις της επί Αλλαγής 
των Τοπωνυµιών Θράκης Επιτροπείας, 17-08-1921, Αδριανούπολη, [συντάκτες: Γέραγας Κ., Καραχάλιος Δ., 
Λαµπουσιάδης Γ.], προς: Την Α.Ε. τον Υπουργόν Πολιτικόν Διοικητήν Θράκης. 
794 Πολίτης Ν. Γ. (1920), Γνωµοδοτήσεις Περί Μετονοµασίας Συνοικισµών και Κοινοτήτων, Αθήναι: 
Τυπογραφείον Δηµ. Μ. Δελή, σ. 4. 
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χαρακτηριστικά και, τέλος να είναι αποδόσεις (µεταφράσεις) ξενικών ονοµάτων 
(τουρκικών ή σλαβικών) στην ελληνική795.  

Το γενικό νοµικό πλαίσιο των µετονοµασιών στις Νέες Χώρες βασίστηκε σε 
νόµους του 1912 και του 1915796. Στην περίπτωση της Θράκης, οι αλλαγές 
ελέγχονταν από την Επιτροπεία Τοπωνυµιών και γίνονταν απευθείας από την τριµελή 
επιτροπή που συνέστησε η επαρχιακή διοίκηση, µε έδρα την Αδριανούπολη, 
προκαλώντας την αντίδραση της κεντρικής υπηρεσίας µε την επιλογή των νέων 
ονοµάτων797.  

Με το τέλος των εργασιών της, η τοπική επιτροπεία εξέδωσε κατάλογο µε τις 
µετονοµασίες 1.170 χωριών της Θράκης. Η Γενική Διοίκηση Θράκης, τον Αύγουστο 
και τον Σεπτέµβριο του 1921, µε τις αποφάσεις αρ. 103294 και αρ. 109298 
κατοχύρωσε τις προτεινόµενες αλλαγές, τις οποίες και εξέδωσε σε σχετικό φυλλάδιο 
τον επόµενο χρόνο798. Από εκεί και πέρα, ο κατάλογος αποτέλεσε τον κανόνα της 
ελληνικής διοικητικής ονοµατολογίας για την περιοχή της Θράκης.  

Βέβαια, µε τον περιορισµό της ελληνικής εδαφικής επικράτειας στην περιοχή 
δυτικά του Έβρου, οι ελληνικές αρχές αναγκάστηκαν να διατηρήσουν τις αλλαγές µε 
νόµο ΔΝΖ΄ του 1912 περί Συστάσεως Δήµων και Κοινοτήτων εν τοις Νοµοίς Έβρου 
και Ροδόπης, το 1924799. Πάντως, η αλλαγή της ονοµατολογίας των οικισµών της 
Θράκης είχε –άτυπα, τουλάχιστον- πραγµατοποιηθεί από τον πρώτο χρόνο της 
ελληνικής διακυβέρνησης, µίας και τα νέα ονόµατα εµφανίστηκαν στην απογραφή 
πληθυσµού του Δεκεµβρίου 1920800. Με την επίσηµη έκδοση τους θεσµοθετήθηκε η 

                                                
795 Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Η Επιτροπεία των 
Τοπωνυµιών της Ελλάδος, αρ. πρωτ. 417, 02-11-1921, προς: Υπουργείο των Εσωτερικών. 
796 Νόµος ΔΝΖ` της 14-12-1912 «περί συστάσεως δήµων και κοινοτήτων» και νόµος 641 της 11-02-1915, «περί 
συµπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ΔΝΖ` νόµου της 10-02-1912», όπως παρατίθονται στο 
Πολίτης Ν. Γ. (1920), Γνωµοδοτήσεις Περί Μετονοµασίας Συνοικισµών και Κοινοτήτων, Αθήναι: Τυπογραφείον 
Δηµ. Μ. Δελή, σσ. 8-11. 
797 Κοκολάκης Μ. (2000), «Το Γεράκι και ο Σκαντζόχοιρος. Η Διοικητική Ονοµατοθεσία της Ελληνικής Θράκης», 
στο Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: 197-204, σ. 198· Γ.A.K., 
Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Η Επιτροπεία των Τοπωνυµιών της 
Ελλάδος, αρ. πρωτ. 417, 02-11-1921, προς: Υπουργείο των Εσωτερικών· Γ.A.K., Κ.Υπ/Αρχείο Μητροπολίτου 
Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ. Έκθεσις της επί Αλλαγής των Τοπωνυµιών Θράκης Επιτροπείας, 17-
08-1921, Αδριανούπολη, [συντάκτες: Κ. Γέραγας, Δ. Καραχάλιος, Γ. Λαµπουσιάδης], προς: Την Α.Ε. τον 
Υπουργόν Πολιτικόν Διοικητήν Θράκης. Η επιτροπή εντάχθηκε διοικητικά στη Διεύθυνση Εσωτερικών της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης, µε διορισµένα µέλη της, τον Γ. Λαµπουσιάδη (καθηγητή σε γυµνάσιο της 
Αδριανούπολης), τον Δ. Καραχάλιο  (δηµοσιογράφο & διευθυντή του Γραφείου Τύπου Θράκης) και τον Κ. 
Γέραγα. Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 134. 
798 Παράρτηµα της «Εφ. της Κυβερνήσεως» του Βασιλείου της Ελλάδος. Εν Αδριανουπόλει 18-09-1921, Τεύχος 
Β`, αρ. φύλλου 1, αρ. απόφασης 109298 όπως παρατίθεται στο Κωνσταντινίδης Ν. Θ. (2005), Ξανά στο Φως: 
Αναδιφώντας τη Θράκη του Φωτίου Αποστολίδη, Ξάνθη: Τελεία & Παύλα, σ. 78· Γενική Διοίκησις Θράκης-
Διεύθυνση Εσωτερικών (1922), Πίναξ των Πόλεων και Χωριών της Θράκης Εµφαινών τα Παλιά και Νέα Ονόµατα 
και τον Πληθυσµόν αυτών κατά την Τελευταίαν Απογραφήν, Αδριανούπολις: Εκ του Τυπογραφείου Γενικής 
Διοικήσεως Θράκης· Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ 
Αποστολή, Σχετικά µε τα Τοπωνυµία Θράκης, αρ. Εγγράφου α/α 84, [Αύγουστος 1921].  
799 Δρακάκης Α. Θ. & Κούνδουρος Σ. Ι. (1940), Αρχεία Περί της Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήµων και 
Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους: (Τέως Δήµοι, Δήµοι, Κοινότητες, Σύνδεσµοι 
Κοινοτήτων, ανοργάνωτοι Κοινότητες, Συνοικισµοί, Μοναί, Θέσεις-Αναγνωρίσεις, Προσαρτήσεις, Αποσπάσεις, 
Μετονοµασίαι, Συγχωνεύσεις), Αθήναι: Τύποις "Γραφικαί Τέχναι", Τόµος Α΄, σσ. 9-10. 
800 Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του 
Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον. 
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διαδικασία της µετονοµασίας801.   
Πάντως, είναι γεγονός ότι οι µετονοµασίες δεν εµφανίστηκαν στην 

καθηµερινή ζωή των κατοίκων της Θράκης µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, 
καθώς αρκετές από αυτές –και ιδίως τα ονόµατα των µεγάλων πόλεων- είχαν ήδη 
αλλάξει. Η πρωτεύουσα της Διασυµµαχικής Θράκης είχε βαφτιστεί Κοµοτηνή αντί 
Γκιουµουλτζίνας πριν από την ολοκλήρωση της κατάληψης της Θράκης802. Οµοίως, 
το λιµάνι του Ντεντέ-Αγάτς µετονοµάστηκε σε Αλεξανδρούπολη, προς τιµή του 
βασιλιά Αλεξάνδρου κατά την περιοδεία του στη Θράκη το καλοκαίρι του 1919.  

Η εισαγωγή της νέας ονοµατολογίας και η χρήση της στην καθηµερινότητα 
των κατοίκων δεν υιοθετήθηκαν άµεσα. Αρκετοί από τους κατοίκους συνέχισαν να 
χρησιµοποιούν τα παλιά ονόµατα των οικισµών –ακόµα και σήµερα- όχι απαραίτητα 
για λόγους εθνικής σκοπιµότητας, αλλά για λόγους ευκολίας και συνήθειας803. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι µόλις το 1977 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
µετονοµασίας των θρακικών τοπωνυµίων. Συνακόλουθα, απαγορεύτηκε η δηµόσια 
χρήση των παλαιών µετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. (αρ. 363 της 25-11-1977) 
και την κυκλοφορία της απόφασης εφαρµογής από το δήµαρχο της Κοµοτηνής σε 
τοπική εφηµερίδα (Χρόνος, 04-01-1978)804.      

Παράλληλα, µε την ονοµατολογία των οικισµών, αλλαγές εισήχθησαν στην 
ονοµατολογία και άλλων συστατικών γνωρισµάτων των αστικών –και όχι µόνο- 
τοπίων. Η ελληνική διοίκηση ακολούθησε µία πρακτική επαναπροσδιορισµού της 
ονοµατοθεσίας των οδών, πλατειών, συνοικιών και τοπωνυµίων των οικισµών της. 
Αυτή τη φορά, η προσπάθεια έγινε σε αργούς σχετικά ρυθµούς, σε σύγκριση µε 
αυτούς της µετονοµασίας των οικιστικών συνόλων, αποτυπώνοντας την παρουσία και 
τη δόξα του ελληνικού στοιχείου στον χώρο. Έτσι, οι επιγραφές ξαναγράφτηκαν µε 
ελληνικούς χαρακτήρες και αρκετές επιγραφές καταστηµάτων χρωµατίστηκαν µε 
άσπρο και µπλε805.  

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτηµα της ονοµατοθεσίας αποτελεί µία δράση 
εκµετάλλευσης του χώρου και των ιδιοτήτων ή των συστατικών του, προς όφελος 
των κυρίαρχων εθνικών δυνάµεων που προβάλλουν τα δικά τους πρότυπα και την 

                                                
801 Παρενθετικά, σηµειώνεται µία σειρά οικισµών που µετονοµάστηκαν λίγο πριν από τη διενέργεια της επίσηµης 
απογραφής του πληθυσµού, τον Μάιο του 1928. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 4 οικισµούς στην επαρχία 
Σουφλίου, 1 στην επαρχία των Σαπών, 3 στην επαρχία Κοµοτηνής και 25 στην επαρχία Ξάνθης. Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος-Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την 
Απογραφήν της 15-16 Μαίου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς δια του από 23 Νοεµβρίου 1928 
Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι;: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 94-95, σσ. 303-311. 
802 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 135. 
803 de Jong F. (1980), Names, Religious Denominations and Ethnicity of Settlements in Western Thrace: A 
Supplement to "Ortsnamenkonkordanz der Balkanhalbinsel", Leiden: Brill, σ. x. 
804 Poulton H. (1994), The Balkans, Minorities and States in Conflict, London: MRG Publications, σ. 184· de Jong 
F. (1980), Names, Religious Denominations and Ethnicity of Settlements in Western Thrace: A Supplement to 
"Ortsnamenkonkordanz der Balkanhalbinsel", Leiden: Brill, σσ. xii-xiii. 
805 Mazower M. (2004), Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, London: Harper-
Collins Perennial, σ. 302. Στην Κοµοτηνή, η σηµερινή Πλατεία Ειρήνης από Πλατεία Δηµαρχείου µετονοµάστηκε 
σε Πλατεία Βουλγαροκτόνου. 
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εσωτερική ιδεολογία τους806. Το νέο τοπίο της Θράκης, φάνηκε να αποκόπτεται από 
τους παραδοσιακούς δεσµούς, µε την επιβολή ονοµασιών που ήταν συνδεδεµένες µε 
το εθνικό, και σίγουρα όχι µε το συλλογικό παρελθόν της περιοχής. Στη νέα µορφή 
του θρακικού τοπίου, δεν υπήρχε χώρος για συστατικά που αµφισβητούσαν την 
ελληνική εθνική κυριαρχία και την αντιπαρέθεταν µε ανταγωνιστικές εθνικές 
ταυτότητες, όπως αυτές εκφράζονταν µέσω των µουσουλµάνων και βουλγαρόφωνων 
κατοίκων του. Επιπλέον, η επινόηση της τοπικής παράδοσης δεν άφηνε περιθώρια 
αµφισβήτησης της ελληνικότητας της περιοχής από τις επερχόµενες γενιές.       
 Τοιουτοτρόπως, σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα οι ελληνικές αρχές 
υλοποίησαν µεγάλο µέρος των επεµβάσεων στην οργανωτική και στη λειτουργική 
δοµή των κατά το παρελθόν υπό-συµµαχική διοίκηση περιοχών, ανατολικά και 
δυτικά του Έβρου ποταµού. Σε αυτή τη δράση διατήρησαν επιλεκτικά δοµές του 
βουλγαρικού, του οθωµανικού και του συµµαχικού παρελθόντος, διευκολύνοντας το 
έργο της διοίκησης τουλάχιστον κατά το διάστηµα εφαρµογής του νόµου ΔΡΛΔ΄. Σε 
κάθε περίπτωση, ο στόχος της διοικητικής και της οργανωτικής ενσωµάτωσης της 
Θράκης στα πρότυπα που ελληνικού εθνικού κράτους, είχε θεωρητικά επιτευχθεί σε 
κάποιο βαθµό.  

Εν κατακλείδι και αναφορικά µε την έτερη διοίκηση στο Αϊδίνι που 
συγκροτήθηκε υπό τις ίδιες συνθήκες και για την κάλυψη παρόµοιων αναγκών 
καταγράφεται µια σειρά οργανωτικών (π.χ. διευθύνσεις, τµήµατα, σώµα 
χωροφυλακής, εκπαίδευση) και λειτουργικών (π.χ. µεταθέσεις δηµοσίων υπαλλήλων, 
παλιννόστηση και αποκατάσταση γηγενών, λειτουργία µονοπωλίων) οµοιοτήτων, οι 
οποίες προέρχονται αναγκαστικά από το νοµικό µηχανισµό λειτουργίας-δοµής του 
θεσµού807.  

Όµως, στην πραγµατικότητα οι διαφορές τους είναι θεµελιώδεις· η πρώτη 
αποτέλεσε ένα διοικητικό µόρφωµα µε περισσότερες οµοιότητες ως προς τις 
διασυµµαχικές διοικήσεις της εποχής -διατήρηση του καθεστώτος των 
διοµολογήσεων, συχνές παρεµβάσεις των συµµαχικών αποστολών- και λιγότερες ως 
προς το οποιοδήποτε κρατικό διοικητικό µοντέλο808. Την ίδια στιγµή, το έργο της 
δεύτερης βρισκόταν πλησιέστερα µε το έργο των υπολοίπων Γενικών Διοικήσεων της 
χώρας κυρίως λόγω των προσπαθειών αναπροσαρµογής των εθνοτικών, λειτουργικών 
και χωρικών δοµών του παρελθόντος.  
 

                                                
806 Ρέντζος Γ. (2006), Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης: Διεπιστηµονική, Διαθεµατική και Διαπολιτισµική 
Προσέγγιση του Αστικού Φαινοµένου, Αθήνα: Τυποθήτω-Δαρδάνος Γ., σσ. 262-263. 
807 Υπουργείον Εξωτερικών (1921), Η Ελλάς εις την Μικράν Ασίαν, Αθήναι: Έκδοσις Γραφείου Τύπου 
Υπουργείου Εξωτερικών, σσ. 5-10, σσ. 17-18, σσ. 27-28, σ. 32.  
808 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Solomonidis V. (1984), Greece in Asia Minor: The Greek Administration 
of the Vilayet of Aidin, 1919-1922, London: King's College-University of London, σ. 137· Ροδάς Μ. (1950), Η 
Ελλάδα στη Μικράν Ασία (1918-1922). Ιστορία γραµµένη από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και της 
Λογοκρισίας της Αρµοστείας Σµύρνης Μιχ. Λ. Ροδά, Αθήναι: Τυπογραφεία Κλεισιούνη, σσ. 131-132. 
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4.iii) Διαχείριση του πληθυσµιακού υποβάθρου  
 
 Ένας επιπλέον ρυθµιστικός παράγοντας ο οποίος καθόριζε σηµαντικά τον 
βαθµό επιτυχίας της προσπάθειας ενσωµάτωσης της Θράκης στην Ελλάδα, ήταν η 
διαχείριση του πολυεθνοτικού πληθυσµιακού µωσαϊκού της. Η στάση των αρχών 
όφειλε να λάβει υπ’ όψιν τους οµοεθνείς και ακόµη περισσότερο τους αλλοεθνείς 
κατοίκους της επαρχίας (παραµένοντες και παλιννοστούντες).    
 Οι διπλωµατικές διαβουλεύσεις επέβαλαν την προσεκτική στάση των αρχών 
προς τις διαφορετικές κοινότητες που συνέθεταν τον εθνολογικό χάρτη της περιοχής, 
όπως αντιστοίχως έπραττε και η Ύπατη Αρµοστία Σµύρνης809. Οι οδηγίες του 
Βενιζέλου ήταν σαφείς προς τις πολιτικές και κυρίως προς τις στρατιωτικές δυνάµεις, 
χωρίς να προβλέπεται κανένα περιθώριο παρέκκλισης, εφόσον οι κοινότητες και τα 
µέλη τους σέβονταν το νέο ελληνικό νοµικό πλαίσιο και συµµορφώνονταν µε τις 
διατάξεις του810. 
 Χαρακτηριστικά, ο διοικητής του στρατού της Θράκης, αντιστράτηγος 
Ζυµβρακάκης, µία ηµέρα µετά την τελετή παράδοσής της, τοιχοκόλλησε τρίγλωσση 
(τουρκικά, βουλγαρικά και ελληνικά) προκήρυξη περί ισονοµίας και ισοπολιτείας 
των κατοίκων της Θράκης (15-05-1920)811.  Η πράξη αυτή, εκτός του συµβολικού 
χαρακτήρα της και των δηλωτικών προθέσεων της νέας διοίκησης, εξέφραζε 
εµπράκτως την αναγνώριση της βουλγαρόφωνης και µουσουλµανικής  κοινότητας. 
Αργότερα, η νέα αρχή παρουσίασε ένα ακόµη περισσότερο θετικό πρόσωπο απέναντι 
στη µουσουλµανική κοινότητα, χορηγώντας γενική αµνηστία για την περίοδο της 
βουλγαρικής παρουσίας, όπως έγινε και στην Α. Μακεδονία812.  
 Όπως ήταν αναµενόµενο, η παρουσία της ελληνικής στρατιωτικής και 
πολιτικής διοίκησης δεν έγινε δεκτή µε τον ίδιο ενθουσιασµό από το σύνολο του 
πληθυσµού. Αρκετές από τις αντιδράσεις που είχαν ήδη εκφραστεί κατά τη γαλλική 
παρουσία, συνεχίστηκαν υποβοηθούµενες από εξωτερικούς παράγοντες.  
 Για παράδειγµα, στα τέλη Μαΐου 1920, στο χωριό Χεµεντλή (Hemedli) ή 
Οργάνη, της περιφέρειας Γκιουµουλτζίνας, κηρύχθηκε η ίδρυση προσωρινού 
κράτους, µε πρωτοβουλία γηγενών µουσουλµάνων συνεχίζοντας στην ουσία τη 
δράση των κινηµάτων του 1913 (βλέπε κεφάλαιο 2.i, supra) και της δράσης του 

                                                
809 Σολωµονίδου Β., (1989), "Βενιζέλος-Στεργιάδης: Μύθος και Πραγµατικότητα" στο Βερέµης Θ. & Γουλιµή Γ., 
(επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονοµία-Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση: 475-507, 
σ. 483. 
810 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αρ. εγγράφου 256/54, τηλεγράφηµα [Ε. Βενιζέλου] εκ Παρισίων, 09-08-
1920, ώρα 11.00, προς: Ύπατο Αρµοστή [Α. Σακτούρη], Αδριανούπολη. 
811 Τσαϊλάς  Λ. (1978), "Αναµνήσεις από την Απελευθέρωσιν της Κοµοτηνής την 14η Μαΐου 1920", Θρακικά, 
2(1), σσ. 228-229. 
812 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σσ. 182-183· Φ.Ε.Κ. 24-05-1920, αρ. φύλλου 116, Νόµος 2180 «Περί Αµνηστίας εις 
Μουσουλµάνους». 
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Τζαφέρ Ταγιάρ813. Η αποδοχή του δεν ήταν δεδοµένη από το σύνολο του 
µουσουλµανικού πληθυσµού. Τελικά και παρά την υποστήριξη της βουλγαρικής 
πλευράς το κίνηµα τερµατίστηκε σύντοµα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η 
άρνηση ορισµένων λεβαντίνων και εβραίων προυχόντων να παραβρεθούν στην 
τελετή υποδοχής του βασιλιά Αλέξανδρου στην Αδριανούπολη (Ιούλιος 1920) και 
των θρησκευτικών αρχηγών τους να µεταβούν στην Αθήνα για να τον 
συναντήσουν814. Το περιστατικό υποδήλωνε την ετερογένεια τόσο εντός µίας 
κοινότητας, όσο και µεταξύ των κοινοτήτων διαφορετικών περιοχών.  

Τα γεγονότα αυτά γίνονται κατανοητά, εφόσον ιδωθούν υπό το πρίσµα της 
προσπάθειας των τοπικών ηγετών να εµφανίσουν το επιτυχηµένο έργο συµµόρφωσης 
των οµοεθνών τους µε τις προσταγές της νέας διοίκησης. Ακόµα παρουσιάζουν την 
προσπάθεια της κεντρικής πολιτικής εξουσίας να εµφανίσει, στο εξωτερικό της 
χώρας, µία εικόνα της που δε διέψευδε τις συµµαχικές προσδοκίες για σεβασµό της 
ιδιαιτερότητας των αλλοεθνών κατοίκων της. 
 Τα παραπάνω, δεν απέτρεψαν τις ελληνικές αρχές από την προσπάθεια ελέγχου 
της διαφορετικότητας τους. Πώς, όµως, η ελληνική διοίκηση διαχειρίστηκε τη 
συγκεκριµένη κατάσταση;  
 Αρχικά, ιδρύθηκε η Διεύθυνση Υποθέσεων Ετερόδοξων. Αυτή ασχολείτο µε τα 
θέµατα των αλλόθρησκων κατοίκων της Θράκης και µε όλα τα παρεµφερή 
οργανωτικά, θρησκευτικά, κοινοτικά και διοικητικά ζητήµατα815. Η δράση της 
υπηρεσίας παραµένει άγνωστη στις πρωτογενείς πηγές και κατά πάσα πιθανότητα 
αποτελεί τη συνέχεια των Κεντρικών Γραφείων Πληροφοριών της ελληνικής 
αντιπροσωπείας στη Διασυµµαχική Θράκη816. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία της 
υπογράµµιζε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για πληροφόρηση, πρόληψη και 
έλεγχο των παραγόντων αποσταθεροποίησης σε µία υπό ελληνοποίηση περιοχή.  
 Ταυτόχρονα και στην κατάλληλη συγκυρία, παρενέβη στο εσωτερικό της δοµής 
και της λειτουργίας των κοινοτήτων, παρά το σχετικό διάγγελµα του Ύπατου 
Αρµοστή (13/26-07-1920)817. Έτσι, τέθηκε σε ισχύ ο νόµος 2345 της 03-07-1920, ο 
οποίος εφάρµοζε τη Συνθήκη των Αθηνών του 1913. Αυτός ρύθµιζε τα ζητήµατα 
ανάδειξης των ανώτατων θρησκευτικών λειτουργών, των αρµοδιοτήτων του µουφτή 
και της διαχείρισης των κοινοτικών περιουσιών818. Ακόµα έγινε µία προσπάθεια 

                                                
813 Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloğlu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σ. 351, σ. 373. 
814 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 28-08-1920, σ. 4· Ι.Α.Υ.Ε., 1920/152.2, Φάκελος Θράκης 
(Ιούνιος-Δεκέµβριος), IIΙ, τηλεγράφηµα, Αδριανούπολη, 18/31-07-1920, αρ. εµπιστ. πρωτ. 9408, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. 
815 Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σ. 57. 
816 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σ. 83. 
817 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σσ. 42-44. 
818 Φ.Ε.Κ.,03-07-1920, αρ. φύλλου 148, Νόµος 2345, «Περί προσωρινού αρχιµουφτή και µουφτήδων των εν τω 
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διασφάλισης του πλαισίου προστασίας των µουσουλµάνων κατοίκων της ελληνικής 
επικράτειας, µε την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών819. Το παραπάνω 
νοµοθετικό πλαίσιο, εκτός των ζητηµάτων που προσπάθησε να επιλύσει, δεν ήταν 
δυνατό να θεωρηθεί αποκοµµένο από την προσπάθεια των ελληνικών αρχών για 
έλεγχο της εθνοτικής δράσης και οργάνωσης, εκµεταλλευόµενη τις αντιθέσεις στο 
εσωτερικό της µουσουλµανικής κοινότητας.  

Στην πραγµατικότητα, ο νόµος 2345/1920 δεν εφαρµόστηκε ποτέ στη Θράκη 
και η µουσουλµανική κοινότητα δεν µπόρεσε να εκλέξει ποτέ τους θρησκευτικούς 
αρχηγούς της, αλλά και τους κοσµικούς αντιπροσώπους της (κατάσταση που 
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα)820.  

Η ανάθεση σηµαντικών θέσεων εξουσίας σε προσωπικότητες από την 
άρχουσα τοπική παραδοσιακή µουσουλµανική τάξη, όταν αυτές ήταν διατεθειµένες 
να συνεργαστούν, ολοκλήρωσε την επιβαλλόµενη εικόνα αυτοδιοίκησης της 
κοινότητας και την επιθυµία της κυβέρνησης να συνεργαστεί µε τους 
σηµαντικότερους διαχειριστές της µουσουλµανικής λαϊκής βούλησης821.  

Η έναρξη αυτής της συνεργασίας προσέδωσε ένα νέο πλαίσιο στις σχέσεις 
µεταξύ της διοίκησης και της ισχυρότερης εθνοτικής οµάδας στη Θράκη. Όπως 
φάνηκε και από το παραπάνω παράδειγµα, ο προσεταιρισµός ισχυρών µελών της 
µουσουλµανικής κοινότητας συνοδευόταν από την προσφορά ανταλλαγµάτων που 
τους παρείχαν οι στρατιωτικές και εν συνεχεία οι πολιτικές αρχές. Αυτά, ήταν κατά 
βάσει θρησκευτικά αξιώµατα, θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και διορισµοί 
σε επιτροπές ή συµβούλια, όπως στα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια. 

Οι παρεµβάσεις της κεντρικής εξουσίας δεν σταµάτησαν εκεί και κατά τη 

                                                                                                                                       
κράτει µουσουλµάνων και περί διαχειρίσεως των περιουσίων των µουσουλµανικών κοινοτήτων». 
819 Κιστάκης Γ. (2006), Ιερός Νόµος του Ισλάµ και Μουσουλµάνοι Έλληνες Πολίτες, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 
σσ. 94-96· Μηναϊδης Σ. (1990), Η Θρησκευτική Ελευθερία των Μουσουλµάνων στην Ελληνική Έννοµη Τάξη. 
Αθήνα-Κοµοτηνή: Α. Σάκκουλα, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Minaides/22.htm, (14-04-2008, 11:27)  
820 Oran B. (2003), «The Story of Those who Stayed: Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention», in 
Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between 
Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 96-115, σ. 102. Πάντως, τον Ιούλιο του 1920, 
πραγµατοποιήθηκε ο διορισµός του Χαφούζ Σαλήχ Εφέντη (Hafız Salıh Efendi), προέδρου του Ισλαµικού 
Σωµατείου Δυτικής Θράκης και πρώην προέδρου της Δηµοκρατίας της Γκιουµουλτζίνας. Αυτός, µε έκδηλα αντι-
νεοτουρκικά αισθήµατα, ανέλαβε τη θέση του προέδρου της µουσουλµανικής κοινότητας Γκιουµουλτζίνας. 
Αντίστοιχα, το 1922 πραγµατοποιήθηκε ο διορισµός των προέδρων των κοινοτήτων της Ξάνθης και του 
Διδυµοτείχου, χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις από τα στελέχη τους, σύµφωνα µε τον Σολταρίδη. Για την 
αντικατάσταση του µουφτή Μπεκήρ Σιντκή, επελέγη ο Χατζή Αχµέτ (Hacı Ahmet), χωρίς να λάβουν χώρα οι 
προβλεπόµενες από το νόµο εκλογές ανάδειξής του. Ι.Α.Υ.Ε. 1927/Β/ 37, έγγραφο Γενικής Διοίκησης Θράκης, 
αρ. πρωτ. 257, 18-04-1927 και Ι.Α.Υ.Ε. 1920/Α/5/4, Ευχαριστήριο εκ µέρους µουσουλµάνων Δ. Θράκης. 
Έγγραφο κυβερνητικής αντιπροσωπίας Δ. Θράκης αρ. πρωτ. 10032/16-07-1920. Αυτό προβάλλεται µέσω του 
τηλεγραφήµατος αρ. 9135/25-07-1920: «ο µουφτής παρευρέθηκε στην υποδοχή του βασιλέως των Ελλήνων στην 
Κοµοτηνή», όπως παρατίθεται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, 
Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 84, σ. 111· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), Ι. 
Τηλεγράφηµα Χ. Βαµβακά, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα· Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή 
Κωνσταντινουπόλεως, Αναφορά Στρατηγού Κατεχάκη προς Χ. Βαµβακά, αρ. πρωτ. 5411, 03-12-1919, όπως 
παρατίθεται στο Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο 
Χαρισίου Βαµβακά, Αθήνα, σ. 128. 
821 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αρ. εγγράφου 256/54, τηλεγράφηµα [Ε. Βενιζέλος] εκ Παρισίων, 09-08-
1920, ώρα 11.00, προς: Ύπατο Αρµοστή [Α. Σακτούρη], Αδριανούπολη. 
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διάρκεια της εκλογικής αναµέτρησης της 1ης Νοεµβρίου 1920, έγιναν περισσότερο 
απροκάλυπτες. Έτσι, ο στρατιωτικός διοικητής της Θράκης, Ζυµβρακάκης, 
επικαλούµενος τον εν ισχύ στρατιωτικό νόµο, απαγόρευσε τη µετάβαση 
αντιβενιζελικών υποψηφίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του822. Όταν µουσουλµάνοι 
έλληνες υπήκοοι, από την περιοχή της Λάρισας, ταξίδεψαν προς την Αδριανούπολη 
για την υποβολή υποψηφιότητας, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από τις 
αστυνοµικές αρχές, και παρέµειναν υπό κράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
υποβολής υποψηφιοτήτων823. 

Συνολικά, στις εκλογές που είχαν ως αποτέλεσµα την ήττα των Φιλελευθέρων 
και τη νίκη των Λαϊκών, από συνολικά έξι εκλογικές περιφέρειες της Θράκης –δυτικά 
του Έβρου υπάρχουν οι εκλογικές περιφέρειες Έβρου και Ροδόπης- εκλέχθηκαν 52 
βουλευτές824. Αναλυτικά, εκλέχθηκαν 20 συνολικά µουσουλµάνοι µε τη βενιζελική 
παράταξη και ένας εκτός αυτής, καθώς και ένας αρµένιος και ένας εβραίος825. Στην 
προκειµένη περίπτωση και εκτός από ενίσχυση της βενιζελικής παράταξης, 
επιτεύχθηκε η αποκοπή της τοπικής κοινότητας από άλλες κοινότητες της Παλιάς 
Ελλάδας.    

Την επόµενη χρονιά, ο Γενικός Διοικητής, έλαβε δραστικότερα µέτρα ελέγχου 
της εκλογικής συµπεριφοράς των µουσουλµάνων εκλογέων της Θράκης. Σε αίτησή 
του προς την ελληνική κυβέρνηση, πρότεινε την εγγραφή των µουσουλµάνων σε 
ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους826. Σκοπός της πρότασης µπορεί να θεωρηθεί η 
απρόσκοπτη εκλογή των βουλευτών τους χωρίς τη συµµετοχή εκλογέων άλλου 
θρησκεύµατος. Επίσης, οι υποψήφιοι βουλευτές θα µπορούσαν να είναι και µη 
µουσουλµάνοι στο θρήσκευµα. Η ρύθµιση αυτή άνοιγε τον δρόµο για την επιβολή 
εξωτερικών, ακόµα και µη µουσουλµάνων υποψηφίων, που δεν ήταν εγγεγραµµένοι 
στους τοπικούς εκλογικούς καταλόγους. Η δηµιουργία χωριστών εκλογικών 
καταλόγων, αποτελούσε επιδίωξη της παράταξης των Φιλελευθέρων ήδη από το 
1915, όταν εφαρµόστηκε πρώτη φορά για τα µέλη της εβραϊκής και της 
µουσουλµανικής κοινότητας στις εκλογές του 1923827. 

 Αντίστοιχα, για την εβραϊκή κοινότητα και έπειτα από µία αναφορά που 
κατέθεσε ο αρχιραββίνος Μπέιρ Ζακόµπ (Beir Zakob) το 1919 στην ελληνική 

                                                
822 Δωδός Δ. (2005), Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις Εκλογές του Ελληνικού Κράτους, 1915-1936, Αθήνα: 
Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 135. 
823  Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 10-10-1920, σ. 2. 
824 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 99· Φ.Ε.Κ., 16-09-1920, αρ. φύλλου 213, Βασιλικό Διάταγµα, 
«Περί ορισµού εκλογικών περιφερειών Θράκης».  
825 Νικολακόπουλος Η. (1990-1991), "Πολιτικές Δυνάµεις και Εκλογική Συµπεριφορά της Μουσουλµανικής 
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη: 1923-1955", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σ. 175· Γέραγας Κ. 
(1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 125.  
826 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 14-05-1922, σ. [;]. 
827 Καρανικόλας Γ. Δ. (1973), Νόθες Εκλογές στην Ελλάδα (1844-1936), Αθήνα, σ. 513, όπως παρατίθεται στο 
Δωδός Δ. (2005), Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις Εκλογές του Ελληνικού Κράτους, 1915-1936, Αθήνα: 
Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 150. 
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κυβέρνηση, επικυρώθηκαν µε νόµο οι αλλαγές που επεδίωξε η εβραϊκή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης. Με τον νόµο 2456 της 02-08-1920, εκτός από τα ζητήµατα 
οργάνωσης, λειτουργίας, περιουσίας και παιδείας, προβλέφθηκε η επίσηµη 
αναγνώριση του νοµικού καθεστώτος κάθε κοινότητας από το ελληνικό κοινοβούλιο, 
έπειτα από σχετική επικύρωση των καταστατικών λειτουργίας τους828. Με την 
οργάνωση των εβραϊκών κοινοτήτων στο πλαίσιο του νόµου, καθορίστηκαν το 
περιθώριο δράσης κάθε κοινότητας και το δικαίωµα του κράτους να ελέγχει την 
εσωτερική λειτουργία τους829.  
 Οι παρεµβάσεις της ελληνικής διοίκησης, τουλάχιστον στις εβραϊκές 
κοινότητες της Θράκης, δεν είχαν την ίδια ένταση µε αυτές που εγγράφηκαν στις 
αντίστοιχες µουσουλµανικές. Η συµπεριφορά των αρχών –τουλάχιστον στην περιοχή 
δυτικά του Έβρου- απέναντί τους υποδεικνυόταν περισσότερο από τον µικρό σχετικά 
αριθµό των µελών του και λιγότερο από την οικονοµική δύναµη που κατείχαν. 
Μάλιστα, το καλοκαίρι του 1922 (05-06-1922) κυκλοφορία της εφηµερίδας La 
Fuerca (Η Δύναµη) στα ισπανικά και στα λατινικά, την οποία εξέδιδε ο κοµοτηναίος 
Ιζακινό ντε Μπουτόν (Izakino de Bouton)830.  
 Η δραστηριότητα ελέγχου των αλλοεθνών κοινοτήτων δεν περιορίσθηκε στις 
λειτουργικές παρεµβάσεις των αρχών. Το πνεύµα της εποχής και η επίφαση δόµησης 
µιας ισόνοµης πολυεθνοτικής πραγµατικότητας, προέτρεψαν για τη δηµιουργία ενός 
σχήµατος που να ικανοποιεί την παραπάνω αρχή. Η σωµατειακή οργάνωση ήταν ένας 
ακόµη τοµέας της δηµόσιας σφαίρας που κατά το παρελθόν είχε αποδειχθεί ικανός να 
ενσωµατώσει στις δοµές τους µέλη όλων των κοινοτήτων.  
 Το παράδειγµα του σωµατείου των καπνεργατών, το γνωστό Zashtita, και η 
προσπάθεια ελέγχου του κατά τη διάρκεια της γαλλικής διοίκησης δεν µπόρεσαν να 
τεθούν υπό τις κυβερνητικές επιταγές, όπως αποδεικνύουν οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις που εκδηλώθηκαν831. Η δεύτερη µορφή συλλογικής οργάνωσης, που 
εισήχθη στη Θράκη µε προτροπές της κεντρικής διοίκησης, ήταν οι γεωργικοί 
συνεταιρισµοί, τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και οι εµπορικοί σύλλογοι 
στις πόλεις της Θράκης832.  
 Για παράδειγµα, µέχρι και τα τέλη του 1921, στην περιοχή που αντιστοιχούσε 
στον νοµό Ροδόπης είχαν ιδρυθεί επτά συνεταιρισµοί µε συµµετοχή 192 αγροτών. Οι 

                                                
828 Φ.Ε.Κ., 02-08-1920, αρ. φύλλου 173, Νόµος 2456 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων». 
829 Pierron B. (2004), Εβραίοι και Χριστιανοί στην Νεότερη Ελλάδα: Ιστορία των Διακοινοτικών Σχέσεων από το 
1821 έως το 1945, Μετάφραση: Γ. Σαρατσιώτης, Αθήνα: Πόλις, σσ. 146-151. 
830 Φρέζης Ρ. (1999), Ο Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα, Βόλος: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου-Εκδόσεις Ώρες, σσ. 
133-134. 
831 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 15-05-1922, σ. 4. 
832 Φ.Ε.Κ., 08-10-1921, αρ. φύλλου 192, Βασιλικό Διάταγµα «Περί ιδρύσεως Εµπορικών και Βιοµηχανικών 
Επιµελητηρίων εν Αδριανούπολη, Ραϊσεστώ, Γκιουµουλτζίνη και Δεδέ-Αγάτς της Θράκης». Σηµειώνεται πως οι 
εν λόγω οργανώσεις οικονοµικού και παραγωγικού χαρακτήρα εξετάζονται στο συγκεκριµένο κοµµάτι ως µία 
µορφή κοινοτικής οργάνωσης και όχι ως λειτουργικά κοµµάτια της τοπικής οικονοµίας. 
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µουσουλµάνοι αγρότες διέθεταν τους δικούς τους αγροτικούς συνεταιρισµούς833. Η 
δηµιουργία τους είχε σκοπό την ενίσχυση των οµοεθνών αγροτών έναντι των 
πολυπληθέστερων µουσουλµάνων και βουλγαρόφωνων, που αποτελούσαν άλλωστε 
και την καρδιά της αγροτικής τάξης της περιφέρειας834. Παράλληλα, συνέδραµε στον 
µελλοντικό προσανατολισµό της παραγωγής στις ανάγκες της εθνικής οικονοµίας και 
στη µεταλλαγή της αγροτικής οικονοµίας από αυτάρκη σε ανταγωνιστική και 
παραγωγική835. Αναφορικά µε τα επιµελητήρια και τους εµπορικούς συλλόγους, είχε 
επιτευχθεί η κατά βάσει ανάδειξη µελών της κυρίαρχης οµάδας σε ηγετικές θέσεις 
αυτών836. 
 Η δραστηριότητα των αρχών προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίστηκε µε τη 
χρηµατοδότηση που εξασφαλίστηκε από το υπ. Εσωτερικών για τη δηµιουργία 
προσκοπικών οµάδων, οι οποίες θα αποτελούσαν τη νέα «...αγωγήν των 
ελληνόπαιδων…», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επιθεωρητής σχολείων της Δ. 
Θράκης, Κων. Λαγουµτζάκης (05-07-1920)837. Το εγχείρηµα συνάντησε περιορισµένη 
αποδοχή, όταν σε 17 προσκοπικές οµάδες σε όλα τα αστικά οικιστικά σύνολα, µε 700 
περίπου µέλη. Τα 150 από αυτά προέρχονταν από τις κατά τόπους κοινότητες των 
αρµενίων, εβραίων και µουσουλµάνων838. 

Προσδοκία των αρχών ήταν η µαζική χρήση της συγκεκριµένης δοµής ως 
θεσµός κοινωνικής ενσωµάτωσης και κοινωνικού ελέγχου. Δηλαδή, µέσω της 
συµµετοχής και της παρουσίας των µελών τους σε µία οµάδας ή σε εκδήλωση, 
ενισχυόταν η συνείδηση του συλλογικού ανήκειν σε µία οµάδα. Η πρακτική αυτή, 
αποτελεί ένα ζωτικό κοµµάτι της διαδικασίας µε την οποία µία οµάδα θέτει τα όρια 
της839. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του προσκοπισµού, η διάχυση των ιδεών του σε 
αδιαµόρφωτες σχετικά προσωπικότητες δεν θα αντιµετώπιζε τις δυσκολίες που 
ενδεχοµένως θα εκδηλώνονταν σε µεγαλύτερες ηλικίες, στόχος που τελικά δεν 
επιτεύχθηκε.  
 Μια ακόµη προσπάθεια διείσδυσης της νέας διοίκησης εντός της εσωτερικής 
λειτουργίας των κοινοτήτων, η οποία εισήχθη υπό το πρίσµα του εκσυγχρονισµού 
των δοµών της νέο-προσαρτηµένης επαρχίας, ήταν ο τοµέας της υγείας. Ειδικότερα, 
από τον Σεπτέµβριο του 1920 εγκαινιάστηκε η παροχή ιατρικής περίθαλψης εκτός 

                                                
833 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σσ. 96-97. 
834 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, επιθεωρητής: Ευρυκλής Παπανικολάου, 
Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20-05-1922. 
835 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 237-239. 
836 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1921), Οδηγός της Ελλάδος, Παλαιάς Ελλάς-Νέα Ελλάς, Αθήναι, σ. 135, σ. 143, σ. 476· 
Ιγγλέσης Ν. Γ. (1920-1921), Οδηγός Ελλάδος-Μεταπολεµική Περίοδος, Αθήναι, σ. 135, σ. 143, σ. 476. 
837 Παραδείσης Ν. Κ. (2000), Ο Προσκοπισµός στις Αλησµόνητες Πατρίδες 1919-1922: Μικρά Ασία, 
Κωνσταντινούπολη, Θράκη, Αθήνα: O Μικρός Ρωµιός, σ. 146. 
838 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
839 Cohen A. P. (1989), The Symbolic Construction of Community, London, σσ. 50-57. 
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των ορίων του εθνοτικού ανήκειν των κατοίκων, µέσω της ίδρυσης των Δηµοτικών 
Υγειονοµικών Υπηρεσιών (νοσοκοµεία, τοπικά ιατρεία, δηµοτικά φαρµακεία), όπως 
είχε γίνει και νωρίτερα στην Καβάλα (Δηµοτικό Γενικό Νοσοκοµείο, ο Ευαγγελισµός, 
1919), στη Δράµα και στις Σέρρες840. 

Αυτό αποτελεί την κορύφωση µίας προσπάθειας του κεντρικού εθνικού 
κράτους να αποµακρύνει από τις κοινότητες την παροχή µίας υπηρεσίας που 
παραδοσιακά προσέφεραν στα µέλη τους, όπως είχε πράξει και κατά το παρελθόν η 
βουλγαρική διοίκηση. Η συγκέντρωση της παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας από τον κρατικό µηχανισµό, αποτέλεσε µία από τις βασικές 
ενέργειες των εθνικών κρατών. Αυτή αποσκοπούσε στην υπαγωγή των αλλοεθνών 
και οµοεθνών κατοίκων της Θράκης στις βασικές δοµές του ελληνικού έθνους-
κράτους. 

Η παροχή υγειονοµικής και φαρµακευτικής περίθαλψης από την τοπική 
αυτοδιοίκηση εγκαινιάστηκε στις περιοχές του ελληνικού κράτος από  τα τέλη του 
19ου αιώνα. Βάσει αυτής η χρηµατοδότηση των δηµοτικών ή κοινοτικών λειτουργών 
και των αντίστοιχων υγειονοµικών θεσµών (δηµοτικά ιατρεία, νοσοκοµεία, 
φαρµακεία) γινόταν απευθείας από τους δηµοτικούς ή κοινοτικούς προϋπολογισµούς. 
Σε κάποιες περιπτώσεις η χρηµατοδότηση τους ενισχυόταν από περιουσίες που 
βρίσκονται στην κυριότητα τους (κληροδοτήµατα) ακόµη και από δωρεές, όπως έγινε 
αργότερα µε το Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο της Κοµοτηνής841.  
 Πάντως, την ίδια περίοδο στην Κοµοτηνή λειτουργούσε και Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο. Στεγαζόταν σε µεγαλύτερο κτίριο από το αντίστοιχο Δηµοτικό 
Νοσοκοµείο και µε αρτιότερα καταρτισµένο προσωπικό, το οποίο χρηµατοδοτούνταν 
από τον προϋπολογισµό της Γενικής Διοίκησης842. Η έναρξη λειτουργίας 
νοσοκοµειακών µονάδων στις περιοχές των Νέων Χωρών λάµβανε, συνήθως, 
λάµβανε χώρα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (ένα-δύο µήνες) µετά την εγκαθίδρυση 
της νέας διοίκησης. Πάντως η ίδρυση στρατιωτικών νοσοκοµείων προηγείτο της 
ίδρυσης των αντίστοιχων δηµόσιων ή δηµοτικών, γεγονός που αποδεικνύει την 
σπουδαιότητα εδραίωσης των στρατιωτικών µονάδων στην περιοχή για την ελληνική 
πλευρά843.    
 Το ελληνικό κράτος δεν σταµάτησε εκεί. Αντιθέτως, συνέχισε την προσπάθεια 

                                                
840 Aδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Καπανίδης Ν. Κ., (1988), Η Κλειστή Περίθαλψη στο Νεοελληνικό Κράτος 
(1909-1940), Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 122· Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 2, αρ. εγγράφου 256/74, Ύπατη Αρµοστεία της 
Ελλάδος εν Θράκη, Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας, Αδριανούπολη, 10-09-1920, Ταχυδροµική Εγκύκλιος Προς: 
τους Νοµάρχες και του Υποδιοικητές της Θράκης.  
841 Μέκος Ζ. Κ. (2005), Ενθύµιον Κοµοτηνής: Η Ιστορία, η Εικόνα και η Ζωή της Πόλης και των Ανθρώπων της 
στις Προηγούµενες Τρεις Γενιές, Θεσσαλονίκη: Σταµούλης Αντ., σ. 47· Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν 
Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος, Χρήστος Β., σ. 417. 
842 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 133. 
843 Μέκος Ζ. Κ. (2005), Ενθύµιον Κοµοτηνής: Η Ιστορία, η Εικόνα και η Ζωή της Πόλης και των Ανθρώπων της 
στις Προηγούµενες Τρεις Γενιές, Θεσσαλονίκη: Σταµούλης Αντ., σ. 47· Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν 
Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος, Χρήστος Β., σ. 327, σ. 333. 
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ελέγχου των οµογενειακών κοινοτήτων των Νέων Χωρών, στρέφοντας τις ενέργειές 
του προς την κατάργηση θεσµών που είχαν τις ρίζες τους στο οθωµανικό παρελθόν. 
Έτσι, ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρµογή από τον Σεπτέµβριο του 1920 το νοµικό 
πλαίσιο κατάργησης των ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονται εντός 
της ελληνικής επικράτειας844.  

Ήδη, το 1909 είχε ιδρυθεί το Γενικό Εκκλησιαστικό Ταµείο, που είχε αναλάβει 
τη διαχείριση των εκκλησιαστικών και µοναστηριακών περιουσιών της αυτοκέφαλης 
ελληνικής εκκλησίας. Η κατάργηση των παραδοσιακών θεσµών και η ανάθεση της 
λειτουργίας των κοινοτήτων στις διοικητικές και στις πολιτικές υπηρεσίες του 
έθνους-κράτους, όπως οι κατά τόπους Ανώτερες Ενοριακές Αντιπροσωπίες και τα 
Τοπικά Ταµεία Εκπαιδευτικής Πρόνοιας αλλά και το υπ. Εκκλησιαστικών και 
Δηµόσιας Εκπαίδευσης, περιόρισε την αυτονοµία δράσης τους και προπάντων 
απέκοψαν την άµεση σύνδεση µε το ορθόδοξο πατριαρχείο. 

Οι νέοι θεσµοί απέκτησαν σηµαντική δύναµη στις τοπικές κοινωνίες που 
δραστηριοποιήθηκαν. Έτσι, για παράδειγµα τα Ταµεία Εκπαιδευτικής Πρόνοιας 
απέκτησαν την κυριότητα και ανέλαβαν τη διαχείριση των σχολικών περιουσιών των 
ορθόδοξων κοινοτήτων, τις οποίες αξιοποίησαν σύµφωνα µε τις επιταγές της 
κεντρικής εξουσίας.  

Η διαχείριση των διαφορετικών κοινοτήτων ήταν µια από τις προτεραιότητες 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης σε µια περιοχή όπου η εθνοτική ισορροπία δεν 
συµβάδιζε µε τις προσδοκίες του εθνικού κράτους. Τα θέµατα της συνολικής 
διαχείρισης του πληθυσµιακού υποβάθρου, τέθηκαν παράλληλα µε τις προσπάθειες 
αποµάκρυνσης των δοµών του παρελθόντος και της εισαγωγής νέων 
εκσυγχρονισµένων δοµών σύµφωνα µε τα πρότυπα της εποχής.    
 
4.iv) Οι πληθυσµιακές µετακινήσεις, ο χώρος και η στάση των ελληνικών άρχων 

 
Από την περίοδο της Διασυµµαχικής παρουσίας στη Θράκη, τέθηκαν σε 

λειτουργία οι ενέργειες παλιννόστησης των κατοίκων που είχαν αποδηµήσει και 
εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής διοίκησης. Παράλληλα µε τις 
προσπάθειες διαχείρισης του πολυεθνοτικού πληθυσµιακού υποβάθρου, η επιστροφή 
των παλιννοστούντων και η διευθέτηση των συναφών ζητηµάτων της αποτελούσε µια 
βασική προτεραιότητα της ελληνικής διοίκησης στα υπό-προσάρτηση εδάφη.  

Πραγµατικά, ο Σακτούρης µε διάταγµά του (01-09-1920) προσπάθησε να 
διευθετήσει το ζήτηµα του επαναπατρισµού και της αποκατάστασής τους, από τις 

                                                
844 Εξαίρεση αποτέλεσαν οι κοινότητες της Κρήτης και της Σάµου. Φ.Ε.Κ., 28-09-1920, αρ. φύλλου 220, Νόµος 
2508, «Περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσίων και πόρων των εν ταις Νέαις Χώραις από 
τουρκοκρατίας Χριστιανικών κοινοτήτων».  
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διάφορες περιοχές του ελληνικού κράτους845. Το σχετικό διάταγµα, το οποίο δεν 
κατέστη δυνατή η εύρεση του, πιθανόν προσπάθησε περισσότερο να ρυθµίσει τα 
ζητήµατα που προέκυπταν κατά την επιστροφή των παλιννοστούντων στις εστίες 
τους, όπως η απόδοση των περιουσιών τους, και λιγότερο τον καθ’ αυτό τρόπο της 
επιστροφής. Εξάλλου την οργάνωση της επιστροφή τους ανέλαβε το υπ. 
Περιθάλψεως846. 

Οι αυξηµένες στεγαστικές ανάγκες των παλιννοστούντων οµογενών 
καλύφθηκαν κατά ένα µέρος από τις εγκαταλελειµµένες µουσουλµανικές περιουσίες. 
Ένα µέρος των µουσουλµάνων προσφύγων δίστασε να επιστρέψει άµεσα κατά τη 
διάρκεια της γαλλικής παρουσίας, περιµένοντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά του. 
Σε αυτούς, πρέπει να προστεθούν και οι παραµένοντες µουσουλµάνοι, όταν µε την 
κατάληψη της περιοχής από τον ελληνικό στρατό φοβήθηκαν τυχόν αντίποινα –σε 
ανταπόδοση όσων εκδηλώθηκαν στη Ανατολία- και εγκατέλειψαν τη Θράκη847. Η 
αποδηµία τους σταµάτησε στις αρχές Ιουλίου 1920, µετά τη λήψη σχετικών 
διαβεβαιώσεων από τις ελληνικές αρχές848.  

Έτσι, στην περιοχή δυτικά του Έβρου ποταµού, η ελληνική διοίκηση 
αναφέρει 3.519 µουσουλµάνους παλιννοστούντες που ήταν εγκατεστηµένοι εκεί, µε 
την πλειονότητα τους να προέρχεται από το Σουφλί (2.041 άτοµα) και την 
Αλεξανδρούπολη (1.042 άτοµα)849. Σηµειώνεται ότι, κατά την οκταετία 1912-1920, 
143.189 µουσουλµάνοι πρόσφυγες µετανάστευσαν από τις περιοχές που ήλεγχε το 
ελληνικό κράτος –ο συνολικός αριθµός των προσφύγων προς την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία ανερχόταν σε 413.922 άτοµα- σύµφωνα µε το οθωµανικό υπ. 
Προσφύγων850.  

Οι περιουσίες τους χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες των παλιννοστούντων 
και έπρεπε να αποδοθούν πάση θυσία. Το κύµα παλιννόστησης εντάθηκε το 
καλοκαίρι του 1920 και η ελληνική διοίκηση όφειλε να απαντήσει άµεσα το 
πρόβληµα, φανερώνοντας τις προθέσεις της για σεβασµό των αλλοεθνών κατοίκων 
της.       

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, στην περιοχή των Φερών όπου 
εµφανιζόταν εντονότερο, ο Βαµβακάς λίγο πριν από την παραίτησή του, ίδρυσε 

                                                
845 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 69. 
846 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 17-09-1920, σ. 2. 
847 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 211. 
848 Τηλεγράφηµα Χ. Βαµβακά, προς Βενιζέλο Ε., αρ. πρωτ. 9480, 11-07-1920, όπως παρατίθεται στο 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου Βαµβακά, 
Αθήνα, σ. 61. 
849 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Β-Γ. Αριθµός και Τόπος Προελεύσεως µουσουλµάνων 
προσφύγων εγκατεστηµένων στο Βιλαέτι της Αδριανουπόλεως το ελληνικό κοµµάτι, [Αχρονολόγητος Πίνακας]. 
850 Toynbee A. (1923), Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civilisations, B, 
London: Constanble, σ. 138, όπως παρατίθεται στο Πάλλης Α. Α. (1977), "Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα 
Βαλκάνια και Διωγµοί του Ελληνισµού", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1, σ. 86. 
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6µελείς επιτροπές αποτελούµενες από υπαλλήλους της διοίκησης και µέλη των 
εµπλεκόµενων κοινοτήτων. Με σχετική εγκύκλιό του, παρείχε λεπτοµερείς οδηγίες 
στις αρµόδιες υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιηθούν οι θέσεις και των δύο πλευρών851. 
Για την ελληνική διοίκηση, η δηµοσιοποίηση των διαµαρτυριών στους 
διπλωµατικούς αντιπροσώπους των χωρών της Αντάντ ήταν µία εξέλιξη που µε κάθε 
τρόπο έπρεπε να αποφευχθεί.  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που αναφέρει ο Antoniades. Η 
αποχώρηση των µουσουλµανικών πληθυσµών που δήλωσαν την υποστήριξή τους 
στον Τζαφέρ Ταγιάρ είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη των ακινήτων και κινητών 
περιουσιών τους. Αµέσως, η Ύπατη Αρµοστία ίδρυσε στην Αδριανούπολη µία ειδική 
επιτροπή για την προστασία και την µελλοντική επιστροφή των ακινήτων στους 
δικαιούχους· για τις κινητές περιουσίες (π.χ. δηµητριακά) σε περίπτωση µη 
επιστροφής των δικαιούχων, είχε σχεδιαστεί η παραχώρησή τους σε άλλα µέλη της 
µουσουλµανικής κοινότητας852. Η λειτουργία της επιτροπής είναι αµφισβητήσιµη 
όταν σε αντίστοιχη περίπτωση η Ύπατη Αρµοστία Σµύρνης δηµοπράτησε τις κινητές 
περιουσίες εισπράττοντας το σχετικό αντίτιµο853.  

Η διαδικασία επιστροφής των οµοεθνών για τις ελληνικές αρχές βρισκόταν 
ακόµα σε εξέλιξη. Το πρόγραµµα της παλιννόστησής τους χρειαζόταν να 
επισπευσθεί, ώστε να αποµακρυνθούν και οι τελευταίοι εγκατεστηµένοι πληθυσµού 
από το βουλγαρικό κράτος και να αποδοθούν οι εγκαταλελειµµένες από τους 
εποίκους γαίες. Τέλος, επιβαλλόταν η ενδυνάµωση της οµοεθνούς παρουσίας ακόµα 
και µε την είσοδο νέου πληθυσµού από τις περιοχές του ελληνικού κράτους. Στα 
δυτικά του Έβρου και περισσότερο στα ανατολικά, εγκαταλελειµµένες περιουσίες 
παλιννοστούντων είχαν καταληφθεί από µερίδα του µουσουλµανικού πληθυσµού 
µιας και οι δικές τους είχαν καταληφθεί από τρίτους και δεν τους είχαν ακόµη 
αποδοθεί. Άλλες περιουσίες είχαν καταστραφεί και κάποιες άλλες είχαν υποστεί 
σηµαντικές ζηµιές και δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν άµεσα.  

Η κατάσταση εµφάνιζε µία δυσκολία που απαιτούσε προσεκτικούς χειρισµούς 
από την Γενική Διοίκηση. Ο Βενιζέλος, ενήµερος για την κατάσταση στη Θράκη, 
προσπάθησε να καθυστερήσει την επιστροφή των παλιννοστούντων, έως ότου 
αποµακρυνθούν οι µουσουλµάνοι από τις περιουσίες τους. Εναλλακτικά, προτάθηκε 
η άµεση επιστροφή των πρώτων µε την ταυτόχρονη αποµάκρυνση των δεύτερων. 
Τελικά, πρότεινε την άµεση επιστροφή τους και τη λήψη µέτρων για την εύρεση µίας 
συµβιβαστικής λύσης. Έτσι, προτάθηκε η υποχρεωτική σύµπτυξη δύο 

                                                
851 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
852 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 93. 
853 Ροδάς Μ. (1950), Η Ελλάδα στη Μικράν Ασία (1918-1922). Ιστορία γραµµένη από τον Διευθυντή του Γραφείου 
Τύπου και της Λογοκρισίας της Αρµοστείας Σµύρνης Μιχ. Λ. Ροδά, Αθήναι: Τυπογραφεία Κλεισιούνη, σσ. 121-122. 
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µουσουλµανικών νοικοκυριών σε µία οικία (συνοίκηση), µέχρι την εξεύρεση µίας 
µονιµότερης λύσης. Στην ίδια διαδικασία θα υποβάλλονταν και οι οµοεθνείς, µε τη 
χωρίς αναβολή επιστροφή των περιουσιών τους. Για το ζήτηµα των γαιών που 
καλλιεργούνταν από τον παραµένοντα πληθυσµό που είχε εγκατασταθεί κατά την 
εξαετία 1913-1919, η διευθέτησή του θα αποτελούσε αντικείµενο κρίσης από ειδική 
επιτροπή854.  

Το ζήτηµα της εγκατάστασης νέου πληθυσµού, προσκείµενου στα ιδεώδη του 
ελληνικού έθνους-κράτους, εγκαινιάστηκε µε την παρουσία του στρατού και την 
εγκατάσταση της ελληνικής διοίκησης στην Αν. Μακεδονία και Θράκη855. Η εισροή 
αλλοδαπών όφειλε να µην προκαλέσει την παραµικρή αντίδραση των αντιµαχόµενων 
για τα νέα εδάφη. Ήδη, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, µε την υπογραφή 
της Συνθήκης περί Θράκης –µόνον ο ναχιγιές του Σαρί-Χαντίρ (Sarı-Hadır) και 12 
ακόµα χωριά του καζά του Ορτά-Κιόι ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα, όταν ο 
υπόλοιπος καζάς παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία856- µέρος του πληθυσµού 
µετακινήθηκε προς την ασφαλέστερη για αυτούς ελληνική περιοχή.  

Το ρεύµα του αυξήθηκε το καλοκαίρι του 1920 και ανάγκασε τη διοίκηση να 
λάβει άµεσα µέτρα για τον προσφυγικό πληθυσµό. Ο Βαµβακάς εισηγήθηκε την 
εγκατάσταση αυτών βορειοανατολικά, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στην 
περιοχή του Άρδα. Η επιλογή βασίστηκε στη θωράκιση της περιοχής, ώστε να 
περιοριστεί η δράση των ένοπλων οµάδων που προέρχονταν από τη βουλγαρική 
ενδοχώρα. Ταυτόχρονα, οι πρόσφυγες θα βρίσκονταν κοντά στις αρχικές εστίες τους 
για λόγους ψυχολογικής υποστήριξης και µίας υποτιθέµενης µελλοντικής άµεσης 
παλιννόστησής τους857.   

Λίγο νωρίτερα,  περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, και ειδικότερα οι 
περιφέρειες του Σουφλίου, των Φερών και του Κάρα-Αγάτς, εποικίστηκαν από 
Καυκάσιους πρόσφυγες858. Ένα τέτοιο χωριό ήταν το Κους-Τεπέ (Kuş-Tepe), ο 
σηµερινός Αετόλοφος, που ιδρύθηκε το 1901 από 120 οικογένειες µουσουλµάνων 
προσφύγων από τη Βουλγαρία, για να καταστραφεί αργότερα κατά τη διάρκεια του 
Α΄ Βαλκανικού Πολέµου και να µείνει ερηµωµένο µέχρι το 1921, όταν 
εγκαταστάθηκαν εκεί οι καυκάσιοι859.  

                                                
854 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αρ. εγγράφου 256/54, τηλεγράφηµα [Βενιζέλου Ε.] εκ Παρισίων, 09-08-
1920, ώρα 11.00, προς: Ύπατο Αρµοστή [Α. Σακτούρη], Αδριανούπολη. 
855 Schultze J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical 
Magazine, 53(2), σ. 86. 
856 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Η-Θ. Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή, 23-02-1925, αρ. πρωτ. 
247, Επείγον, [συντάκτης, Κ. Γεραγάς]  
857 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
858 Μαχαίρα Α. (χ.η.), "Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέµου", στο  Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδος του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1, σ. 119. 
859 Ι.Α.Υ.Ε. 1927 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Συντάκτης: Φεραίος, αρ. πρωτ. 92, 
Κοµοτηνή, 05-04-1926, προς: πρόεδρο της ελληνικής αντιπροσωπείας την Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη. 
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Ήδη από τον Αύγουστο του 1919, ο Βενιζέλος είχε πληροφορήσει όλα τα 
αρµόδια υπουργεία για την εθνική αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός πληθυσµού που 
ανερχόταν στους 100.000 ανθρώπους περίπου, στην Αν. Μακεδονία και Θράκη. Ο 
εποικισµός αυτών που κατευθύνονταν από την Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισµού 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης, θα επέλυε το ζήτηµα του πληθυσµιακού ελλείµµατος 
που παρουσίαζαν οι παραπάνω περιοχές, ακόµα και εάν ενδεχοµένως χρειαζόταν να 
καταλάβουν κτήµατα των υπό παλιννόστηση µουσουλµάνων κατοίκων860. 
Προηγουµένως, οι ίδιοι πληθυσµοί είχαν χρησιµοποιηθεί για τον εποικισµό της 
υπαίθρου της Θεσσαλονίκης, µαζί µε άλλους οµογενείς από την Αν. Ρωµυλία και τη 
Ρουµανία861.  

Η δήλωση Βενιζέλου παρουσιάζει αναµφίβολα την προσδοκία των αρχών για 
το ζήτηµα αλλαγής του πληθυσµιακού υποβάθρου και της σύνδεσής του µε τις 
ελληνικές διεκδικήσεις στην περιοχή862. Περισσότερο, όµως, εκφράζει το αντιφατικό 
προφίλ της ελληνικής πολιτικής. Έτσι για τις συµµαχικές χώρες, όφειλε να 
παρουσιάσει έναν εµπράγµατο σεβασµό της εθνοτικής ιδιοµορφίας των κατοίκων 
στις νέο-προσαρτηµένες περιοχές, όταν για την ικανοποίηση των εθνικών στόχων της 
εργαζόταν για την ανατροπή της εθνοτικής ισορροπίας στις ίδιες περιοχές. 

Ο συγκεκριµένος πληθυσµός των καυκάσιων, ξεπερνούσε τις 1.100 
οικογένειες και εγκαταστάθηκε σε µία ευαίσθητη για τις αρχές περιοχή, σε χωριά που 
ερήµωσαν µετά τη αποδηµία των κατοίκων τους για τη Βουλγαρία. Έτσι, προτάθηκε 
ο διασκορπισµός τους σε όλη τη συνοριακή γραµµή, µε την ελπίδα –όπως 
εκφράστηκε από τους ίδιους- αντιµετώπισης των ένοπλων οµάδων µε 
αποτελεσµατικότερα αστυνοµικά και στρατιωτικά µέτρα. Η αναγκαιότητα 
εγκατάστασής τους ώθησε την Γενική Διοίκηση στην πρόταση ίδρυσης της σχετικής 
υπηρεσίας εποικισµού από το υπ. Γεωργίας. Για την κάλυψη των αναγκών τους, η 
Διεύθυνση Περιθάλψεως Προσφύγων της Γενικής Διοίκησης Θράκης µερίµνησε για 
τον εφοδιασµό τους µε αροτραία ζώα, κάρα, άροτρα, σπόρους και –σε κάποιες 
περιπτώσεις- µε νέα οικήµατα863. 

Η εγκατάστασή τους στη Θράκη παρουσίαζε προβλήµατα όπως η έλλειψη 
δοµηµένου και καλλιεργήσιµου χώρου. Για τη συνέχιση της εγκατάστασής τους, ο 
Βενιζέλος, προέτρεπε τον Βαµβακά να υποβάλει την ιδέα ίδρυσης νέων συνοικισµών 

                                                
860 Ι.Α.Υ.Ε. [άγνωστος φάκελος], Τηλεγράφηµα Βενιζέλου Ε., προς Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό 
Οικονοµικών, Υπουργό Γεωργίας και Περιθάλψεως, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 18-08-1919, 09.50 π.µ., 
Επείγον, αρ. εµπ. πρωτ. 8121, Παρίσι, όπως παρατίθεται σε φωτογραφία του εγγράφου στο Αντωνίου Α. (11-05-
2000), "Κράτησαν Άσβεστη τη Φλόγα", Ιστορικά (Ελευθεροτυπία), 30, σ. 16 
861 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), «Προσφυγική Εγκατάσταση και Ανασχεδιασµός των Βορειοελλαδικών 
Πόλεων, 1912-1940», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 89-118, σ. 94. 
862 Mc Garry J. (1998), "Demographic Engineering. The State-directed Movement of Ethnic Groups as a 
Technique of Conflict Regulation", Ethnic and Racial Studies, 21(4), σσ. 616-617.  
863 Ι.Α.Υ.Ε., 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), Ι, τηλεγράφηµα, Γκιουµουλτζίνα, αρ. εµπ. πρωτ. 
9509, 22-07-1920, [από Χ. Βαµβακά] προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Γεωργίας, κ. Καφαντάρη· 
Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σ. 53. 
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στα χωριά στα οποία υπήρχαν εκτάσεις προς καλλιέργεια ή ιδιωτικά αγροτικά 
κτήµατα (τσιφλίκια) τα οποία µπορούσαν να αγοραστούν µε τη συγκατάθεση των 
ιδιοκτητών τους864.  

Φαίνεται ότι για τις ελληνικές αρχές υπήρχε ένας διαθέσιµος ζωτικός χώρος 
από τα τσιφλίκια της περιοχής δυτικά του Έβρου, τον οποίο επιθυµούσαν να 
αξιοποιήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους. Για την απόκτηση των 
απαραίτητων γαιών οι εποικιστικές αρχές είχαν τη δυνατότητα χρήσης του, όµως δεν 
το έπραξαν. Παράλληλα, ο Βαµβακάς είχε επιτύχει τον προσεταιρισµό 
µεγαλοϊδιοκτητών γης, κυρίως µουσουλµάνων, βασισµένος στην επιτυχηµένη 
πρακτική των ανταλλαγµάτων. Με τον τρόπο αυτόν και ταυτόχρονα µε τον εποικισµό 
της περιοχής, θα γίνονταν οι πρώτες νοµότυπες προσπάθειες αλλαγής του 
παραδοσιακού γαιοκτητικού καθεστώτος.  
 Αυτές δεν καταγράφονται ως οι µοναδικές πληθυσµιακές µετακινήσεις που 
έλαβαν χώρα κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο στη Θράκη. Μία ακόµη, που 
αποσιωπάται από τις διπλωµατικές και άλλες πρωτογενείς πηγές της εποχής, ήταν η 
µετακίνηση και η εγκατάσταση πληθυσµιακών οµάδων από όλα σχεδόν τα 
διαµερίσµατα της ελληνικής επικράτειας προς τη νεοπροσαρτηθείσα περιοχή. Η 
εσωτερική αυτή µετανάστευση αριθµούσε 11.253 άτοµα στον νοµό Έβρου και 17.113 
στον νοµό Ροδόπης που είχαν γεννηθεί σε άλλο δήµο ή κοινότητα του κράτους και 
είχαν απογραφεί στους αντίστοιχους νοµούς (βλέπε Πίνακες 11)865. Είναι βέβαια 
πιθανό ένα µέρος αυτού του πληθυσµού να αντιστοιχεί σε οικογένειες που είχαν 
αποδηµήσει από τη Θράκη κατά τη βουλγαρική διακυβέρνηση και παλιννόστησαν 
από τα τέλη του 1919 και έπειτα. Όµως, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να υπολογιστεί µε 
ακρίβεια. 
 Επιπλέον, δεν παρουσιάζεται µονάχα ο πληθυσµός που εισήχθη στη Θράκη, 
αλλά και αυτός που µετακινήθηκε εντός των ορίων του διαµερίσµατός της. 
Αναλυτικότερα, 8.910 άτοµα µετακινήθηκαν εντός της υποδιοίκησης στην οποία 
γεννήθηκαν, 2.962 άτοµα εντός του νοµού όπου γεννήθηκαν και 6.290 εντός του 
διαµερίσµατος της Θράκης866. Η µετακίνηση αυτή εντός του πλαισίου της αγροτικής 
εξόδου, συνοδεύεται από την αντίστοιχη πληθυσµιακή ενίσχυση των αστικών 
κέντρων σε επίπεδο χώρας, µε σηµαντικότερα τα παραδείγµατα της Αθήνας, του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης867.  

                                                
864 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
865 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος 
κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 Νοεµβρίου 1928 
Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. ιε'-ιστ', σσ. λη'-λθ', σσ. µη'-µθ', 
Πίναξ 3*, Πίναξ Ι.β', Πίναξ Ι.γ', Πίναξ Ι.δ', Πίναξ Ι.ε'. 
866 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή του Πληθυσµού 
της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α΄ Πληθυσµός, Β΄ Οικογένιαι. Εν 
Αθήναις:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 177-178. 
867 Ρηγινός Μ. (1987), Παραγωγικές Δοµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936: Βιοµηχανία-



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος A΄-Κεφάλαιο 4 

 260 

 Στην περίπτωση της Θράκης, η αγροτική έξοδος κατευθύνθηκε προς τα τρία 
βασικά πολεοδοµικά συγκροτήµατα, της Κοµοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και της 
Ξάνθης868. Σηµαντικό είναι και το ποσοστό των ατόµων (12.819 άτοµα) που 
µετακινήθηκαν εντός του διαµερίσµατος προς άλλα οικιστικά σύνολα παρόµοιου 
µεγέθους (κοινότητες)869.   

Η αγροτική έξοδος στην περίπτωση της Θράκης δεν µπορεί να θεωρηθεί πως 
ταυτίζεται απολύτως µε τα κίνητρα που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα (π.χ. 
αναζήτηση εργασίας). Αρκετά πιθανό είναι, επίσης, η συγκεκριµένη πληθυσµιακή 
µετακίνηση να πραγµατοποιήθηκε λόγω των ταραχών στην ύπαιθρο, της 
ανασφάλειας που ένιωθε ο αγροτικός πληθυσµός, καθώς και του εκτοπισµού του και 
λόγω της συνακόλουθης εγκατάστασης στα αστικά κέντρα όπου ο έλεγχός του ήταν 
ευκολότερος από τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το βασικό 
κίνητρο της µετακίνησης και της επιλογής του τόπου εγκατάστασης, η εσωτερική 
µετανάστευση δεν έπαψε να σχετίζεται µε τις ευρύτερες χωρικές αλλαγές που 
καταγράφονται στο τοπίο της θρακικής επαρχίας υπό τη νέα διοίκηση. 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των πληθυσµιακών καταµετρήσεων είναι 
δηλωτικά της κατάστασης που επικράτησε µετά την ενσωµάτωση της Θράκης. Έτσι, 
τον ίδιο µήνα της ενσωµάτωσης (Μάιος 1920), ο Α. Πάλλης για τον πληθυσµό του 
µετέπειτα νοµού Ροδόπης καταγράφει στην υποδιοίκηση Κοµοτηνής, 67.456 
κατοίκους και στην υποδιοίκηση Ξάνθης, 49.423 κατοίκους, συνολικά 116.879 
άτοµα870. Τα στοιχεία του Πάλλη διαφέρουν από τα αποτελέσµατα της πρώτης 
επίσηµης απογραφής του ελληνικού κράτους (Δεκέµβριος 1920) όταν είχε 
ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος της παλιννόστησης, σύµφωνα µε την οποία ο ίδιος 
νοµός κατοικείτο από 125.009 κατοίκους· υποδιοίκηση Κοµοτηνής µε 70.627 
κατοίκους και υποδιοίκηση Ξάνθης µε 54.382 κατοίκους. Την ίδια περίοδο, ο νοµός 
Έβρου, που εκτεινόταν ανατολικά και δυτικά του ποταµού, κατοικείτο από 94.042 
άτοµα871 (βλέπε Πίνακα 2).  
 Την ίδια ακριβώς περίοδο (1922), η Γενική Διοίκηση Θράκης παρουσιάζει τον 
συνολικό πληθυσµό του νοµού Ροδόπης, µε τις υποδιοικήσεις Κοµοτηνής και 
Ξάνθης, να φτάνει τους 116.879 κατοίκους, µε 70.448 και 46.431 κατοίκους 
αντίστοιχα. Παροµοίως, ο νοµός Έβρου κατοικείτο από 93.061 κατοίκους, 
υποδιοίκηση Αλεξανδρουπόλεως από 21.305 κατοίκους, η υποδιοίκηση Αίνου από 

                                                                                                                                       
Βιοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 72. 
868 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος 
κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 Νοεµβρίου 1928 
Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, Πίναξ Ι.ε'. 
869 Ibid, Πίνακας 5. 
870 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Α. Σηµείωµα των πληθυσµών που κατοικούν στις περιοχές που 
προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1920, [Αχρονολόγητο]. 
871 Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του 
Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 84-87, 
σσ. 265-267. 
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5.553 κατοίκους, υποδιοίκηση Διδυµοτείχου από 27.700 κατοίκους, η υποδιοίκηση 
Κυψελών από 13.992 κατοίκους και τέλος η υποδιοίκηση Σουφλίου από 24.781 
κατοίκους872. 

Εν κατακλείδι, η εισροή του πληθυσµού στην περιοχή της Γενικής Διοίκησης 
Θράκης συνέδραµε στην επαναφορά των πληθυσµιακών συσχετισµών, στην προ του 
1913 εποχή. Η Γενική Διοίκηση επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή και στο ζήτηµα της 
µουσουλµανικής παλιννόστησης, προκειµένου να διατηρήσει το κλίµα που είχε 
κερδηθεί κατά τη συµµαχική διοίκηση. Δεν µπόρεσε, όµως, να αναστείλει την 
εγκατάσταση νέο-εισερχόµενων οµάδων ούτε τις διαδικασίες αξιοποίησης των 
µουσουλµανικών περιουσιών για τις ανάγκες της αποκατάστασης των πρώτων.     
 
4.v) Οι επεµβάσεις στο θρακικό τοπίο και οι νέες λειτουργίες του υπό την Γενική 
Διοίκηση Θράκης 

 
Οι επιβαλλόµενες αλλαγές δεν συνίστανται αποκλειστικά στην παλιννόστηση 

των γηγενών και την εγκατάσταση πληθυσµού από την ελληνική επικράτεια και τον 
Καύκασο. Η νέα διοίκηση εργάστηκε συστηµατικά µέσω αναµορφωτικών και 
εκσυγχρονιστικών δράσεων, για την αποµάκρυνση των δοµών και συµβολισµών του 
παρελθόντος, την εισαγωγή νέων καθώς και τη χωρική σύνδεση της νέας επαρχίας µε 
την ελληνική επικράτεια. 

Αναλυτικότερα η σπουδαιότερη πράξη συµβολικής αναµόρφωσης του 
θρακικού τοπίου ήταν η ανακήρυξη της Αδριανούπολης ως πρωτεύουσας της Ύπατης 
Αρµοστίας και εν συνεχεία της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Η πόλη της 
Αδριανούπολης αναπτυγµένη σε µια πεδινή έκταση βορειοανατολικά της ένωσης του 
Άρδα µε τον Έβρο ποταµό, αποτέλεσε µετά την Προύσα τη δεύτερη πρωτεύουσα της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής παρουσίας και µέχρι 
τα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν το διοικητικό, στρατιωτικό και εµπορικό κέντρο των 
ευρωπαϊκών κτήσεων της αυτοκρατορίας873.  

Για τις ελληνικές αρχές, η Αδριανούπολη δεν βρισκόταν αποκλειστικά στο 
γεωγραφικό κέντρο της θρακικής πεδιάδας, αλλά αντιθέτως, λόγω της θέσης που 
κατείχε στην οθωµανική οικιστική ιεραρχία, ήταν εξοπλισµένη µε ένα πλήθος 
δηµοσίων κτιρίων ικανών να φιλοξενήσουν τους φορείς και τις υπηρεσίες της νέας 
διοίκησης. Περισσότερο από αυτά, µε την ανακήρυξή της σε κέντρο της ελληνικής 
παρουσίας στη Θράκη, οι µνηµειακοί και συµβολικοί τόποι της οθωµανικής 
παρουσίας (π.χ. το τέµενος Σελιµιγιέ) υποτάχθηκαν σηµειολογικά στη νέα κυρίαρχη 
εθνική ιδεολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µπορεί να θεωρηθεί η ανάρτηση της 
                                                
872 Γενική Διοίκησις Θράκης-Διεύθυνση Εσωτερικών (1922), Πίναξ των Πόλεων και Χωριών της Θράκης 
Εµφαινών τα Παλιά και Νέα Ονόµατα και τον Πληθυσµόν αυτών κατά την Τελευταίαν Απογραφήν, Αδριανούπολις: 
Εκ του Τυπογραφείου Γενικής Διοικήσεως Θράκης. 
873 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των 
Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 246-248. 
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ελληνικής σηµαίας σε όλα τα διοικητικά κτίρια και στους δηµόσιους χώρους της 
Αδριανούπολης, δηλώνοντας την παρουσία της νέας διοίκησης στη θρακική 
καθηµερινότητα. 

 

Φωτογραφία 4v.22: Το κτίριο της Αστυνοµίας στην οθωµανική Αδριανούπολη 

 
Πηγή: Stamp Circuit  
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices_Re
alized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=THRACE%20%28EAST-WEST-
NORTH%29%20%26amp;%20PORT-LAGOS&single= (23-07-2010, 17:30) 
 

 
Σε συγχρονία µε τις πρακτικές ελέγχου των αλλογενών και αναµόρφωσης του 

τοπίου και του συµβολισµού των οικιστικών συνόλων, η ελληνική διοίκηση 
εργάστηκε προς την κατεύθυνση αποκατάστασης του δοµηµένου χώρου και των 
υποδοµών του µέσω της Διεύθυνσης Δηµοσίων Έργων.  

Αρχικά, ολοκληρώθηκαν έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί από την περίοδο της 
Διασυµµαχικής Θράκης, όπως η επισκευή µουσουλµανικού τεµένους στην 
Αλεξανδρούπολη, που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων 
από τον βουλγαρικό στρατό874. Έτσι, αποκαταστάθηκε η όψη ενός συµβολικού τόπου 
της µουσουλµανικής κοινότητας, κερδίζοντας ταυτόχρονα την εύνοιά της. 
Επεµβάσεις τέτοιου τύπου στο θρακικό τοπίο, όπως και κατά την συµµαχική 
διοίκηση της Θράκης, αποσκοπούσαν την προβολή ενός ανοιχτού στην εθνοτική 
διαφορετικότητα προφίλ. 

Ταυτόχρονα έλαβαν χώρα δράσεις βελτίωσης των υφιστάµενων υποδοµών της 
περιοχής, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της λειτουργικής ενσωµάτωσης της 

                                                
874 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Μακεδονία, ηµεροµηνία έκδοσης, 20-07-1920, σ. 2. 
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περιοχής στο ελληνικό κράτος. Έτσι συνεχίστηκε η προσπάθεια καθαρισµού του 
λιµανιού της Αλεξανδρούπολης από τα αποµεινάρια των βοµβαρδισµένων πλοίων. 
Ταυτόχρονα έγινε το βαθυµετρικό διάγραµµα του λιµανιού και εκπονήθηκε µελέτη 
για την µελλοντική επέκτασή του (βλέπε infra)875. Η άµεση λειτουργία και, πολύ 
περισσότερο, ο σχεδιασµός του λιµανιού για την κάλυψη των αναγκών όλης της 
επαρχίας χαρακτηρίζονταν ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική αναγέννηση της 
περιοχής ως το πλησιέστερο και πληρέστερο στην πρωτεύουσα θαλάσσιο 
διαµετακοµιστικό κέντρο, ήδη από την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. 

Ο τοµέας των δηµοσιών µεταφορών και επικοινωνιών ήταν ένα ακόµη πεδίο 
παρέµβασης της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Έτσι, το καλοκαίρι του 1920 
επισκευάστηκε η αµαξωτή οδική αρτηρία Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη–Φέρες–
Σουφλί και βελτιώθηκε η ρυµοτοµία της επαρχιακής οδού Μαρωνίας-Μάκρης876. 
(βλέπε Χάρτη 30). Η χάραξη των συνόρων και η αποκοπή των παραδοσιακών 
µεταφορικών και επικοινωνιακών αρτηριών είχαν επιβάλει τη χάραξη και την 
κατασκευή νέων. Ο παραπάνω οδικός άξονας σύντοµα θα αντικαθιστούσε την βασική 
αρτηρία σύνδεσης των σηµαντικών οικιστικών συνόλων της µετέπειτα ελληνικής 
Θράκης.  

Έργα έγιναν και εντός των οδικών δικτύων των πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων, όπως στην Κοµοτηνή, όπου κατασκευάστηκε η νέα οδός προς τον 
σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης877. Το σύνολο των επισκευών ή της χάραξης νέου 
οδικού δικτύου έγινε µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των εµπορικών 
συναλλαγών, αλλά κυρίως την µετακίνηση των στρατιωτικών µονάδων. Ο 
σιδηρόδροµος και η ακτοπλοΐα παρέµειναν ρυθµιστές µεγάλου µέρους της µεταφοράς 
των κατοίκων, µαζί µε τις ιππήλατες άµαξες.  

Οι πολεοδοµικές και χωροταξικές επεµβάσεις εκτός των αστικών κέντρων 
συµπεριέλαβαν επιλεκτικά και οικισµούς της υπαίθρου. Συγκεκριµένα, οι οικισµοί 
που είχαν καταστραφεί κατά το παρελθόν, απέκτησαν πολεοδοµικό σχέδιο και άρχισε 
η σταδιακή ανοικοδόµησή τους878.  

Εντός του αστικού ιστού, ειδικότερα της Ξάνθης, έγιναν έργα µε στόχο την 
ενίσχυση της καπνικής οικονοµίας, όπως η ανέγερση παραπηγµάτων για την 
αποξήρανση και την αποθήκευση των καπνών καθώς και η ίδρυση του Δηµόσιου 
Καπνοκοπτηρίου (Αύγουστος 1920)879. Τα αντίστοιχα έργα στην Αλεξανδρούπολη 
πραγµατοποιήθηκαν στον χώρο του λιµανιού και προέβλεπαν την ανέγερση νέων 
αποθηκών που θα ικανοποιούσαν τις αυξηµένες ανάγκες του τοπικού τελωνείου.  

                                                
875 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
876 Ibid. 
877 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 130. 
878 Δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των οικισµών που δέχθηκαν τις εν λόγω επεµβάσεις. 
879 Εξάρχου Θ. (1999), Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918-1978, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 19. 
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Στην Κοµοτηνή, εκτός της εγκατάστασης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τα δηµόσια έργα στόχευαν στη διευθέτηση της ροής του Μπουκλουτζά και των ελών 
που δηµιουργούσε (κυριότερη αιτία εκδήλωσης του ελώδους πυρετού). Μελετήθηκε, 
επίσης, η ίδρυση ειδικού ταµείου εκτέλεσης έργων διευθέτησης των χειµάρρων880. 
Νωρίτερα σε περιοχές της Παλιάς Ελλάδας, είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες 
εγκατάστασης, επισκευής και επέκτασης των δικτύων παροχής δηµοσίων αγαθών881. 
Στην περίπτωση της Θράκης τα κέντρα των υποδιοικήσεων έλαβαν προτεραιότητα 
στο έργο, ενώ κάποιοι οικισµοί της υπαίθρου θα απέκτησαν τις βασικές υποδοµές 
µεταπολεµικά.  

Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ελώδους πυρετού, εκπονήθηκε 
µελέτη ύδρευσης της Κοµοτηνής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες 
εκδήλωσης ασθένειας λόγω του υφιστάµενου δικτύου πόσιµου νερού. Μέχρι εκείνη 
τη στιγµή, η Κοµοτηνή τροφοδοτείτο, κατά βάσει, µε πόσιµο νερό από τον οµώνυµο 
χείµαρρο, από τα πηγάδια και τις κρήνες, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται συχνά το 
φαινόµενο του ενδηµικού τύφου882. Παρόµοιες µελέτες εκπονήθηκαν για την 
Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη883. 

Σηµαντικές θεωρούνται και οι προσπάθειες για την εισαγωγή νέων 
συµβολικών στοιχείων στο υφιστάµενο αστικό τοπίο. Η ελληνική διοίκηση παρενέβη 
στη σηµειολογία της Κοµοτηνής στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισµό της κάτω από 
το πρίσµα της προβολής των εθνικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της. Η πρόταση 
οικοδόµησης του νέου δηµοτικού νοσοκοµείου, του κτιρίου του θεάτρου και η 
κατασκευή του Μεγάρου της Ένωσης Κοµοτηναίων έδρασαν προς την κατεύθυνση 
αυτήν.  

Συγκεκριµένα, το κτίσµα χωροθετήθηκε στη βόρεια όχθη του Μπουκλουτζά, 
απέναντι από το Τσανάκλειο Μέγαρο και νότια του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Για 
το κτίριο της οργάνωσης οι εργασίες κατασκευής του είχαν ξεκινήσει στην πρώτη 
πενταετία του 20ού αιώνα, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τη σχολική 
περιουσία της αντίστοιχης κοινότητας884. Σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να 
συγκριθεί µε το κτίριο Τσανακλή, το οποίο φιλοξενούσε υπηρεσίες της Γενικής 
Διοίκησης Θράκης µετά το 1920. Δεν έπαψε ωστόσο, να συγκρίνεται µε κάποια άλλα 
δηµόσια κτίρια της πόλης, που χρονολογούνταν από την εποχή της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας885.  

                                                
880 Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σ. 130· Ι.Α.Υ.Ε. 
1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, 
Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα.  
881 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Σκριπ, ηµεροµηνία έκδοσης, 17-09-1912, σ. 6.  
882 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
67. 
883 Σβολόπουλος Δ. Κ. (1922), Η Θράκη υπο την Ελληνικήν Διοίκησιν, Κωνσταντινούπολις, σ. 45. 
884 Αντωνίου Α. (11-05-2000), "Κράτησαν Άσβεστη τη Φλόγα", Ιστορικά (Ελευθεροτυπίας), 30, σ. 12. 
885 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, 
σ. 247. 
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Το κτίριο της οργάνωσης, εκτός από προποµπός της εκσυγχρονισµένης 
εικόνας, συνέθετε δυναµικά την παρουσία της κυρίαρχης πολιτικά οµάδας στον 
αστικό χώρο. Τα κτίρια του θεάτρου και του νοσοκοµείου που επρόκειτο να 
κατασκευαστούν αν και συγκαταλέγονταν στο πλαίσιο των δηµόσιων αγαθών έµειναν 
συνδεδεµένα µε την ελληνική διοίκηση και την ιδεολογία που η ίδια εκπροσωπούσε 
και επεδίωκε να αποκρυσταλλωθεί στο θρακικό αστικό τοπίο. Σηµειώνεται πως το 
κτίριο του νοσοκοµείου θα κατασκευαστεί αργότερα, ενώ το θέατρο δεν θα 
οικοδοµηθεί ποτέ.  

Όπως παρουσιάστηκε οι επεµβάσεις της νέας διοίκησης είχαν 
εκσυγχρονιστικό και αναµορφωτικό χαρακτήρα. Οι αλλαγές που είχαν ήδη 
εφαρµοστεί στην Παλιά Ελλάδα επεκτάθηκαν και στα νέο-προσαρτηθέντα εδάφη της 
Θράκης, προσδοκώντας την αποµάκρυνση των επιρροών του παρελθόντος και στην 
µεθοδική ενσωµάτωση της επαρχίας. Το πνεύµα της νέας διοικούσας αρχής επέβαλε 
επίσης και µια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών στην καθηµερινή λειτουργία του 
θρακικού τοπίου.     

Ειδικότερα τα παραπάνω δεν ήταν τα µοναδικά ζητήµατα που έπρεπε να 
χειριστεί η ελληνική διοίκηση. Το πρόβληµα της τροφοδοσίας φαγητού του 
πληθυσµού, η µεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης και η διάθεση των τοπικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων ήταν υπαρκτά και ανοιχτά προς διευθέτηση ζητήµατα. 
Το πρόβληµα αντιµετωπιζόταν, αλλά δεν επιλυόταν αποκλειστικά, µε τις πρακτικές 
της χορήγησης δανείων από την Ε.Τ.Ε. και των επιδοµάτων από τα Γραφεία 
Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης Θράκης886. Η χορήγηση σπόρων, αρότρων και 
ζώων µπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα προς την κατεύθυνση της 
ανανέωσης του παραγωγικού χαρακτήρα της περιοχής, όπως και έγινε.  

Πάντως, κατά τον πρώτο χρόνο της ελληνικής διοικητικής παρουσίας στη 
Θράκη, η παραγωγή και τα δίκτυα µεταφοράς σιτηρών από το εσωτερικό της χώρας 
δεν επαρκούσαν για την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών. Επιπλέον, η κατάσταση 
παρουσίαζε δυσκολίες, που οφείλονταν στις καθυστερήσεις µεταφοράς των σιτηρών. 
Έτσι, για άλλη µία φορά, δραστηριοποιήθηκε το δοκιµασµένο δίκτυο προµήθειας 
σιτηρών από τους σιτοβολώνες της Βουλγαρίας. 

Ο Ύπατος Αρµοστής εισηγήθηκε στο ελληνικό υπ. Γεωργίας και στη 
βασιλική πρεσβεία της Σόφιας την αποστολή 1.000.000 οκάδων σιταριού, ως 
συµπλήρωµα στην τοπική παραγωγή887. Τότε ιδρύθηκε και η Υπηρεσία Συγκέντρωσης 
και Μεταφοράς Γεωργικών Προϊόντων Θράκης, που µετέφερε σιδηροδροµικώς και 
συγκέντρωσε στην Αλεξανδρούπολη σιτάρι και κριθάρι τα οποία είχε προηγουµένως 

                                                
886 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 14-05-1922, σ. [;]· Φ.Ε.Κ., 27-06-1920, αρ. φύλλου 140, 
Νόµος [;], «Περί χορηγήσεως δανείων υπό της Εθνικής Τραπέζης τη εγγυήσει του κράτους εις οµογενείς µονίµως 
εγκατεστηµένους εν την Δυτική Θράκην».  
887 Ι.ΑΥ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ, τηλεγράφηµα, αρ. εµπ. πρωτ. 13180, 
Αδριανούπολη, 05-10-1920, προς: Υπουργείο Εξωτερικών. 
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αγοράσει η Ελληνική Στρατιά Θράκης και το υποκαταστήµατος της Ε.Τ.Ε.888. Για τη 
συγκέντρωση των µεγάλων ποσοτήτων δηµητριακών και µέχρι τη διανοµή τους στον 
τοπικό πληθυσµό, η διοίκηση, προκειµένου να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της 
αποθήκευσής τους, είχε καταφύγει στην επί χρήµασι επίταξη ακινήτων από την 
τοπική αγορά889.  

Το δίκτυο των εισαγόµενων προϊόντων δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στα 
είδη διατροφής, αλλά επεκτάθηκε και στα οικοδοµικά υλικά, που ήταν απαραίτητα 
για την αποκατάσταση των ζηµιών. Σηµαντικές ποσότητες ξυλείας, προορισµένης για 
οικοδοµικές εργασίες, εισήχθησαν στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης από την 
Τεργέστη της Ιταλίας, µέσω των τριών τοπικών ξυλεµπόρων890. 

Σε κάθε περίπτωση, τα δίκτυα εισαγωγής από την βουλγαρική ενδοχώρα δεν 
παρουσίασαν κάµψη τις µετακινούµενες ροές τους. Ο Antoniades υποστηρίζει ότι ο 
αριθµός των βαγονιών που εισήλθαν από την Βουλγαρία στη Θράκη –για τις αγορές 
της Κωνσταντινούπολης και την εσωτερική κατανάλωση- ανήλθε από 442 κατά τη 
γαλλική παρουσία, σε 5.442 από τον Απρίλιο του 1921 µέχρι και τον Μάιο του 
1922891. Η παραπάνω ροή αποκαλύπτει την συνεχιζόµενη άµεση σύνδεση των 
θρακικών αγορών µε την βουλγαρική ενδοχώρα και ιδίως µε τις περιοχές της Αν. 
Ρωµυλίας. Ο ενιαίος γεωγραφικός χώρος της Θράκης έδειχνε ακόµη αµυδρά σηµάδια 
αντίστασης στη χάραξη των εθνικών συνόρων µεταξύ των βαλκανικών κρατών. 

Σίγουρα, ένα µέρος των τοπικών αναγκών καλύφθηκε από την 
επαναδραστηριοποίηση της θρακικής γεωργικής παραγωγής, που συµπλήρωσε τις 
εισαγόµενες ποσότητες σιτηρών. Μια αναφορά του επιθεωρητή υποκαταστηµάτων 
της Ε.Τ.Ε. για την Κοµοτηνή (Μάιος 1922) είναι διαφωτιστική για την κατάσταση 
που επικρατούσε τουλάχιστον στην περιφέρειά του. Τα στοιχεία –µε κάθε επιφύλαξη- 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποκαλύπτουν τις τάσεις ολόκληρης της περιοχής δυτικά του 
Έβρου ποταµού.  

Επανερχόµενοι στο θέµα της αγροτικής παραγωγής της περιοχής του 
υποκαταστήµατος Κοµοτηνής για τα έτη 1919-1920 και 1920-1921, έχουµε τα έξης 
στοιχεία:  
 
                                                
888 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ24/Φ70: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση ΣΤ’, Τµήµα Εργασιών 
Υποκαταστηµάτων, Αθήνα, 06-06-1923, προς: Στρατιωτική Βάση Αλεξανδρουπόλεως. 
889 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι αποθήκες του Χριστοφορίδη και ο κινηµατογράφος του Χατζή 
Σαφέτ (Hacı Safet) στην Αλεξανδρούπολη, που επιτάχθηκαν από τη Γενική Διοίκηση Θράκης για λογαριασµό της 
Υπηρεσίας Συγκέντρωσης και Μεταφοράς Γεωργικών Προϊόντων Θράκης, µε τη συνδροµή των υπηρεσιών του 
ελληνικού στρατού. Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ24/Φ71: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστηµα 
Αλεξανδρουπόλεως, Διεύθυνση ΣΤ’, Συγκέντρωση και Μεταφορά Προϊόντων Θράκης,  24-11-1923, αρ. πρωτ. 
13305· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ24/Φ72: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση ΣΤ’, Τµήµα Εργασιών 
Υποκαταστηµάτων, Αθήνα, 06-03-1923, αρ. πρωτ. 39206/1458, προς: Δ΄ Τάγµα Μεταγωγικού, Αλεξανδρούπολη.  
890 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1921), Οδηγός της Ελλάδος. Παλαιά Ελλάς-Νέα Ελλάς, Αθήναι, σ. 144· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, 
Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-
1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα.  
891 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 135. 
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Πίνακας 4v.7. Αγροτική παραγωγή περιοχής υποκαταστήµατος Ε.Τ.Ε. Κοµοτηνής 
(1919-1921) 
Έτος 

Παραγωγής 1919-1920 1920-1921 

Καλλιέργεια  
Καλλιεργούµενη 

Έκταση  
(Β. Στρ.) 

Παραγωγή 
σε Οκάδες 

Στρεµµατική 
Απόδοση 

(οκάδ/Β.στρ.) 

Καλλιεργούµενη 
Έκταση  
(Β. Στρ.) 

Παραγωγή 
σε Οκάδες 

Στρεµµατική 
Απόδοση 

(οκάδ/Β.στρ.) 
Όσπρια 2.674 105.990 39,6 257.047 19.985.300 77,7 
Σιτηρά 142.050 10.255.300 72,2 4.618 133.750 28,9 
Καπνός 12.058 671.540 55,7 5.947 263.652 44,3 
Βαµβάκι 1.711 14.109 8,24 1.765 19.275 10,9 
Σησάµι 3.165 87.350 27,6 4.652 74.225 15,9 
Αµπέλια 2.555 122.450 47,9 2.652 517.317 195 
Προϊόντα 
Λαχανόκηπων 144.995 - - 232.000 - - 

Σύνολο 309.208 11.256.739 - 508.681 20.993.519 - 
Πηγή: Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, επιθεωρητής: Παπανικολάου Ευρυκλής, 
Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20-05-1922  
Παρατήρηση: Ως Β. στρ., αναφέρονται τα βασιλικά στρέµµατα. Οι στρεµµατικές αποδόσεις υπολογίστηκαν από 
τον συγγραφέα  
 
 Στον πίνακα καταγράφεται µία αισθητή µείωση των καλλιεργούµενων και, 
κατά συνέπεια, παραγόµενων ποσοτήτων σιτηρών, καπνού και σησαµιού. Αύξηση θα 
παρουσιάσουν κατά την επόµενη περίοδο (1921-1922) η καλλιέργεια και παραγωγή 
καπνού892. Ακόµα, καταγράφεται µία αύξηση των προϊόντων που παράγονταν σε 
λαχανόκηπους και των οσπρίων, χωρίς η τελευταία να συνοδεύεται από ανάλογη 
αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων. Οι ανάγκες επισιτισµού της υποδιοίκησης 
Κοµοτηνής ήταν έντονες και έτσι η αύξηση της αγροτικής παραγωγής ήταν απολύτως 
απαραίτητη, όπως και σε ολόκληρη τη Θράκη. Να σηµειωθεί ότι η αύξηση της 
αµπελοκαλλιέργειας σχετίζεται περισσότερο µε την παλιννόστηση των γηγενών και 
την επανέναρξη των παραδοσιακών οικιακών καλλιεργειών, παρά µε τις ανάγκες του 
επισιτισµού. 
 Επιπλέον, η τοπική αγροτική οικονοµία χρειαζόταν να επανέλθει στους 
κανονικούς παραγωγικούς ρυθµούς, της µετά τη σταδιακή αποχώρηση των 
πληθυσµών που εγκαταστάθηκαν από τη βουλγαρική διοίκηση (βλέπε Διαγράµµατα 
1). Για τις εκτάσεις και τις καλλιεργούµενες ποσότητες των δηµητριακών µεταξύ 
1921-1922, ο επιθεωρητής της Ε.Τ.Ε. δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ακριβείς αριθµοί, 
αλλά προσεγγίζουν τα 430.000 Β. στρ. και τις 30.000.000-35.000.000 οκάδες.  

Την ίδια περίοδο (1921-1922), σε ολόκληρη την περιοχή δυτικά του Έβρου, 
αποκλειστικά από τους µουσουλµάνους καπνοπαραγωγούς παρήχθησαν συνολικά 
751.650 οκάδες καπνού893. Η αναλυτική καπνοπαραγωγή το 1921 ήταν 1.393.735 
οκάδες για το νοµό Ροδόπης και 112.640 οκάδες για το νοµό Έβρου. Την επόµενη 

                                                
892 Μάντζαρης Α. Ι. (1929), Τα Καπνά µας: Μελέτη Βραβευθείσα από την Ακαδηµίαν Αθήναι: Τύποις "Πυρσού", 
σσ. 66-67. 
893 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α. Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
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χρονιά (1922), οι αριθµοί ήταν 2.162.826 οκάδες και 392.172 οκάδες αντίστοιχα894. 
Από τα στοιχεία αυτά και σε σύγκριση µε όσα παρατίθενται παραπάνω, µπορεί να 
υπολογιστεί προσεγγιστικά η παραγωγή καπνών από τους µουσουλµάνους 
καλλιεργητές στην περιοχή της υποδιοίκησης Ξάνθης, η οποία ανερχόταν σε 500.000 
οκάδες περίπου. Ο αριθµός αυτός αναφέρεται µε κάθε επιφύλαξη, µίας και δεν έχουν 
ληφθεί υπ’ όψιν οι λιγοστοί µη µουσουλµάνοι καπνοπαραγωγοί της περιόδου.  

Το ενδιαφέρον των στοιχείων που παραθέτει ο Antoniades έγκειται στην 
επέκταση τόσο των καλλιεργούµενων εκτάσεων (2.965.178 στρ. το 1920 και 
3.299.277 στρ. το 1921) όσο και των παραγόµενων ποσοτήτων –µία αυξητική τάση 
σε ολόκληρη την επικράτεια της Γενικής Διοίκησης895. Ο Πάλλης αποδίδει την 
εντυπωσιακή αύξηση στο µεγάλο κοµµάτι των καλλιεργούµενων εκτάσεων που είχε 
µείνει ακαλλιέργητο από τους ιδιοκτήτες και στην αποµάκρυνση του φόβου µίας 
µελλοντικής επίταξης ή κατάσχεσης της παραγωγής όπως είχε γίνει κατά το παρελθόν 
από τη βουλγαρική διοίκηση. Καθώς και στο αίσθηµα ευηµερίας που εξέπεµπε η 
ελληνική διοίκηση και, τέλος, στην εκµηχάνιση µέρους της παραγωγικής 
διαδικασίας, παρά τις αναχρονιστικές αντιλήψεις των γηγενών γεωργών.  

Παρακάτω ο επιθεωρητής αναφέρεται –προσεγγιστικά- στις µεγάλες εκτάσεις 
γης που έµειναν ανεκµετάλλευτες. Δηλαδή, πρόκειται για γαίες που είτε ανήκαν σε 
ιδιώτες είτε θεωρούνταν δηµόσιες γαίες, και σε κάθε περίπτωση µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν παραγωγικά.  
 

Πίνακας 4v.8. Ανεκµετάλλευτες εκτάσεις περιοχής υποκαταστήµατος Ε.Τ.Ε. 
Κοµοτηνής (1922) 

Είδος Έκτασης Στρέµµατα 
Αγραναπαύσεις 50.000 
Λειµώνες 10.000 
Βοσκές που µπορούν να καλλιεργηθούν 950.000 
Βοσκές που δεν µπορούν να καλλιεργηθούν 1.000.000 
Δάση 1.000.000 
Ελώδεις εκτάσεις 30.000 
Άγονες εκτάσεις 100.000 

Σύνολο 3.140.000 
Πηγή: Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, επιθεωρητής: Ευρυκλής Παπανικολάου, 
Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20-05-1922 
Παρατήρηση: Οι κατηγορίες του πινάκα αναφέρονται όπως καταγράφονται στην πηγή 
 
 Ωστόσο εξακολουθεί να παραµένει αµφίβολο το γεγονός της κατάληψης ή 
παραχώρησης δηµόσιων γαιών στους εποίκους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
από τη νέα διοίκηση. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το µέγεθος της έκτασης των 
ελεύθερων προς εκµετάλλευση γαιών και η αναγκαιότητα αριθµητικής ενίσχυσης του 

                                                
894 Μάντζαρης Α. Ι. (1929), Τα Καπνά µας: Μελέτη Βραβευθείσα από την Ακαδηµίαν Αθήναι: Τύποις "Πυρσού", 
σσ. 58-59. 
895 Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le Prèsent, L' Avenir, Athens: 
Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σ. 82. 
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ελληνισµού της Θράκης θα επέτρεπαν µία τέτοια εκτίµηση. Η εξέταση των 
πρωτογενών πηγών απέδειξε πως οι αρχές προτίµησαν, στο πλήθος των περιπτώσεων, 
την αξιοποίηση υφιστάµενων καλλιεργούµενων εκτάσεων, όπως τα τσιφλίκια και οι 
εγκαταλελειµµένες γαίες των γηγενών βουλγαρόφωνων και µουσουλµάνων, και όχι 
τις ελεύθερες δηµόσιες γαίες και ιδίως αυτές τις οποίες δεν µπορούσαν άµεσα να 
εκµεταλλευτούν χωρίς µία σχετική προεργασία (π.χ. αποψίλωση).   
 Μια πιθανή χρήση των εγκαταλελειµµένων γαιών που ανήκαν γηγενείς 
βουλγαρόφωνους και µουσουλµάνους θα άφηνε ανεκµετάλλευτες τις οποιεσδήποτε 
εγκαταλελειµµένες εκτάσεις και ανοιχτό το ενδεχόµενο επιστροφής και 
ανακατάληψής τους από τους αρχικούς ιδιοκτήτες. Η παραχώρησή τους σε εποίκους, 
παλιννοστούντες και άπορους οµοεθνείς µπόρεσε να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τα 
αιτήµατα της αποφυγής κοινωνικών αναταραχών µεταξύ αυτών, καθώς και της 
αποµάκρυνσης του ενδεχόµενου παλιννόστησης των ιδιοκτητών τους. Ο µοναδικός 
ενδοιασµός –και ίσως ανασταλτικός παράγοντας στην συγκεκριµένη στάση- ήταν η 
αντίδραση των συµµάχων και των γειτονικών κυβερνήσεων, καθώς σε µία 
µελλοντική διεθνή συνδιάσκεψη τα οφέλη από την Συνθήκη των Σεβρών µπορούσαν 
να αναιρεθούν.           
 Συµπερασµατικά η προσπάθεια χωρικής και λειτουργικής ενσωµάτωσης όπως 
και πληθυσµιακής αποκατάστασης και ενίσχυσης της Θράκης κατά το 1920-1922 
ήταν ίσως η περισσότερο επιτυχηµένη προσπάθεια εξελληνισµού των Νέων Χωρών 
της περιόδου αυτής. Το ίδιο κατέδειξε και µια επιτροπή ανώτατων κρατικών 
αξιωµατούχων για το ζήτηµα των προσφύγων µερικά χρόνια αργότερα 896.  
 Έτσι το µεγαλύτερο µέρος των βουλγάρων εποίκων και βουλγαρόφωνων 
προσφύγων είχε αποµακρυνθεί, οι γηγενείς που είχαν µεταναστεύσει προς το 
ελληνικό κράτος και την Οθωµανική Αυτοκρατορία επέστρεψαν και η εµπιστοσύνη 
µέρους των µουσουλµάνων είχε κερδηθεί. Ταυτόχρονα, οι κρατικές δοµές και οι 
θεσµοί διοίκησης είχαν αρχίσει να λειτουργούν βάσει του ελληνικού προτύπου µε την 
τοπική οικονοµία να στρέφεται οριακά προς τον νέο εθνικό χώρο, διατηρώντας τους 
δεσµούς µε τις παραδοσιακές αγορές της. Το θρακικό τοπίο υφίσταντο πλέον, εντός 
ενός ευρύτερου σχεδίου που είχε δοκιµαστεί σε Μακεδονία, Ήπειρο και στα νησιά 
του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις πρώτες δράσεις υπέρ της αναµόρφωσής του και 
της σύνδεσης του µε την υπόλοιπη χώρα.  

Καταλυτικό ρόλο στη συγκεκριµένη κατάσταση διαδραµάτισε η επιβολή του 
στρατιωτικού νόµου, που έδωσε απόλυτη εξουσία διοίκησης στον Ύπατο Αρµοστή 
(αργότερα Γενικός Διοικητής) και περιόρισε κεντρικές πολιτικές επεµβάσεις προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση για τη 
Θράκη.  
                                                
896 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/5, Έκθεση Ειδικής Επιτροπής Επί του Προβλήµατος 
της Εγκατάστασης των Προσφύγων, αχρονολόγητο έγγραφο, Αθήνα. 



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος A΄-Κεφάλαιο 4 

 270 

 
4.vi) Χωρικές εκδηλώσεις εφαρµογής του νόµου «περί διοικήσεων των 
στρατιωτικώς κατεχοµένων χωρών» 
 
 Από την πρώτη σχεδόν στιγµή παρουσίας της ελληνικής διοίκησης ξεκίνησε 
µία προσπάθεια ελέγχου των ακίνητων περιουσιών (κτισµάτων, οικοπέδων, 
καλλιεργήσιµων γαιών), βάσει των καταστάσεων που είχαν προηγηθεί στις υπόλοιπες 
επαρχίες των Νέων Χωρών. Το εγχείρηµα βασίστηκε στην εφαρµογή των διατάξεων 
του νόµου ΔΡΛΔ΄ του 1913 περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχοµένων χωρών, 
στα διατάγµατα και στους νόµους που ψήφισε το νοµοθετικό σώµα του 
κοινοβουλίου, στις αποφάσεις που εξέδωσε η Ύπατη Αρµοστία και εν συνεχεία η 
Γενική Διοίκηση Θράκης και στις διεθνείς συνθήκες που είχε υπογράψει το ελληνικό 
κράτος. 
 Με την ενσωµάτωση της Θράκης στην ελληνική εδαφική επικράτεια, το νοµικό 
καθεστώς που εφαρµοζόταν εντός των συνόρων επεκτάθηκε και στις νέες κτήσεις. 
Συνακόλουθα, θα γινόταν και η εφαρµογή της Συνθήκης των Αθηνών του 1913, που 
είχε προηγουµένως επικυρωθεί και αφορούσε τις µουσουλµανικές κοινότητες των 
Νέων Χωρών897. Η µεταγενέστερη όµως υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών και η 
καθυστερηµένη επικύρωση της, καθόρισε το καθεστώς προστασίας των αλλοεθνών 
κοινοτήτων µε την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών898. Ακόµη και τότε δεν υπήρξε 
η αναγκαία προσαρµογή του συνταγµατικού δικαίου899. 
 Τα παραπάνω διεθνή κείµενα προσέφεραν ένα σχετικά επαρκές πλαίσιο 
ρύθµισης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων των κατοίκων. Η εκτέλεσή τους δεν έγινε 
µία και σε κάποιες περιπτώσεις προσέκρουαν στην ελληνική νοµοθεσία και πολύ 
περισσότερο, αντιτίθεντο στην ενίσχυση των εθνικών συµφερόντων στη Θράκη. Στην 
ουσία, όλα ρυθµίστηκαν βάσει των άρθρων του ΔΡΛΔ΄ του 1913 και των αποφάσεων 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης.  

Αργότερα ο νόµος 262 της 14-05-1914, είχε χαρακτηρίσει τα κτήµατα όσων 
αποδήµησαν κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο εγκαταλελειµµένα. Βάσει αυτού, οι 
ιδιοκτήτες τους έχασαν την κυριότητα, από τη στιγµή που σε καθορισµένη χρονική 
περίοδο δεν προσκόµισαν τίτλους ιδιοκτησίας. Με τον ίδιο νόµο προχώρησε η 
κατάληψη κτηµάτων που ανήκαν σε εχθρικούς προς το ελληνικό κράτος υπηκόους, 
λόγω του πολέµου της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης µε τις Κεντρικές Δυνάµεις και 
                                                
897 Φ.Ε.Κ., 04-11-1913, αρ. φύλλου 229, Νόµος ΔΣΙΓ΄ [4213], περί κυρώσεως της µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 
συµβάσεως περί ειρήνης της 1/14-11-1913. 
898 Φ.Ε.Κ.,30-10-1923, αρ. φύλλου 311,  Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί κυρώσεως της εν Σεβραίς υπογραφείσης 
Συνθήκης περί προστασίας των εν Ελλάδι µειονοτήτων». 
899 Ενδεικτικά αναφέρεται: Το άρθρο 15, εδάφιο 2 απαγόρευε την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηµάτων για 
δηµόσια ωφέλεια και ερχόταν σε σύγκρουση µε το άρθρο 17 του συντάγµατος και τον σχετικό νόµο για 
απαλλοτρίωση υπέρ δηµόσιας ωφέλειας. Ι.Α.Υ.Ε., ΚΤΕ 1923/8/1/1, Ανώτατης Επιτροπής επί της Εφαρµογής των 
Συνθηκών, Εισήγησις Ν. Ν. Σαρίπολγου, Τακτικού Καθηγητού του Συνταγµατικού Δικαίου εν τω Πανεπιστήµιω, 
γενοµένη εν τη Ανωτάτη Επιτροπή κατά την συνεδριάσιν αυτής της 28 Δεκεµβρίου 1920. 



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος A΄-Κεφάλαιο 4 

 271 

τη Οθωµανική Αυτοκρατορία. Δεν σταµάτησε όµως εκεί. Το 1917, εκµεταλλευόµενη 
τον νόµο 1073, προχώρησε σε κατάληψη σηµαντικής µερίδας των περιουσιών των 
µουσουλµάνων κατοίκων της Μακεδονίας900. 

Στην πραγµατικότητα η Συνθήκη των Αθηνών ήταν το µοναδικό διεθνές 
κείµενο που υποθετικά θα µπορούσε να εφαρµοστεί στα ζητήµατα που προέκυψαν 
µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και των µουσουλµανικών κοινοτήτων. Ο 
στρατιωτικός νόµος µέχρι την κατάργηση του (Αύγουστος 1921), αποτέλεσε τον 
βασικό ρυθµιστή των σχετικών µε τις ακίνητες περιουσίες ζητηµάτων. Ο ίδιος όριζε 
τη δικαιοδοσία και τη διαχείριση του Γενικού Διοικητή επί των δηµόσιων κτηµάτων, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της διοίκησης (άρθρο 2, παράγραφος 3).  

Επιπλέον απαγόρευε την οποιαδήποτε δικαιοπραξία επί ακίνητης περιουσίας, 
περιόριζε το δικαίωµα µίσθωσης οποιουδήποτε αγροτικού κτήµατος στα πέντε χρόνια 
και καταργούσε κάθε δικαίωµα εκµίσθωσης, εκµετάλλευσης ή έρευνας των φυσικών 
πόρων (άρθρο 14). Με ενέργειες στο πλαίσιο που καθόριζε ο στρατιωτικός νόµος, ο 
Βαµβακάς -λίγο πριν την παραίτησή του- µε απόφασή του (01-07-1920) απαγόρευσε 
την οποιαδήποτε αγοραπωλησία, µεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώµατος 
εκµετάλλευσης ακινήτων για πάνω από µία πενταετία και όλων των φυσικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων901.  

Η επιβολή των παραπάνω µέτρων από τον Βαµβακά κρίθηκε αναγκαία, για 
την αποφυγή γεγονότων που είχαν ήδη διαδραµατιστεί στις Νέες Χώρες κατά τα 
πρώτα χρόνια της ελληνικής παρουσίας. Ειδικότερα από την εποχή των Βαλκανικών 
Πολέµων είχαν σηµειωθεί εικονικές αγοραπωλησίες µουσουλµανικών ακινήτων που 
εντάθηκαν λόγω της αθρόας µετανάστευσης των µουσουλµάνων της Μακεδονίας, της 
Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες πωλούσαν τις περιουσίες 
τους σε εξευτελιστικές τιµές σε επιτήδειους και κυρίως σε µέλη της κυρίαρχης 
κοινότητας. Οι τελευταίοι ενθαρρυµένοι από την ελληνική διοικητική παρουσία στην 
περιοχή, προσπαθούσαν να αγοράσουν αγροτικές εκτάσεις και ακίνητη ιδιοκτησία 
αφού οι µεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες κατέχονταν παραδοσιακά από µουσουλµάνους 
ιδιοκτήτες. Στην παρούσα φάση, όµως, το ελληνικό κράτος αποσκοπούσε στην 
διατήρηση της µουσουλµανικής περιουσίας των Νέων Χωρών και στον έλεγχό της 
από τους διοικητικούς θεσµούς του902.  

Με την κατάργηση του νόµου σε διάστηµα λιγότερο των δύο µηνών 
επικυρώθηκε ο νόµος 924/19-10-1917 «περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 

                                                
900 Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις 
Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σσ. 6-7. 
901 Παπαθανάση-Μουσιοπούλου K. (1975), Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης: Από το Αρχείο Χαρισίου 
Βαµβακά, Αθήνα, σ. 225. 
902 Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις 
Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σσ. 3-4. 
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ακινήτων των Νέων Χωρών» και επεκτάθηκε η εκτέλεσή του στη Θράκη903. Στις 
απαγορεύσεις που έθεσε, δεν εντάχθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του 
δηµοσίου, καθώς και δράση της Ε.Τ.Ε. και του ελληνικού δηµοσίου. Η άρση των 
απαγορεύσεων για οποιοδήποτε αστικό ή αγροτικό κτήµα γινόταν έπειτα από 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης Θράκης και 
επικυρωνόταν µε απόφαση του υπ. Γεωργίας.  

Στη συνέχεια φάνηκε ότι το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο δεν ήταν ικανό να 
επιλύσει τα ζητήµατα που προέκυψαν στη Θράκη και ο κεντρικός νοµοθέτης επενέβη 
µε άλλον τρόπο, ως ρυθµιστής της κατάστασης. Με αντίστοιχο διάταγµα, ήρθησαν οι 
απαγορεύσεις για τα κτήµατα, που είχαν έκταση µικρότερη των 200 στρεµµάτων, 
ήταν αυτοτελή και δεν περιλαµβάνονταν σε τσιφλίκια µεγαλύτερης έκτασης. Η άρση 
των απαγορεύσεων γινόταν έπειτα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κτηµάτων της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης και επικυρωνόταν από την τελευταία. Για τα κτήµατα 
µεγαλύτερης ή µικρότερης έκτασης των 200 στρεµµάτων, που αποτελούσαν µέρος 
µεγαλύτερων εκτάσεων, ίσχυαν οι προηγούµενες ρυθµίσεις904. Το όλο ζήτηµα δεν 
µπορούσε να διευθετηθεί από τις διευρυµένες εξουσίες της τοπικής διοίκησης και 
έτσι το κράτος διατήρησε το δικαίωµα της απαλλοτρίωσης µεγάλων αγροτικών 
εκτάσεων για λόγους δηµόσιας ωφέλειας.  

Αν και δεν είναι γνωστές οι καταστάσεις που προκάλεσαν την παραπάνω 
αλλαγή, θεωρείται ότι –τουλάχιστον για την περιοχή της Θράκης- ήταν ένα ζήτηµα 
που είχε προκύψει λιγότερο ως αδιέξοδο του αγροτικού ζητήµατος στις Νέες Χώρες 
και περισσότερο από την ανάγκη διάσπασης του µονοπωλίου των µουσουλµανικών 
ιδιοκτησιών και ιδίως των µεγάλων ιδιοκτησιών905.  

Αυτή η θέση ενισχύεται από το γεγονός ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Πάλλης, οι απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών παρουσίαζαν µία µεταβλητότητα 
αναφορικά µε τον χαρακτήρα τους (αγροτικά ή αστικά κτήµατα) και το εθνοτικό 
ανήκειν των πωλητών ή των υποψήφιων αγοραστών τους. Δηλαδή για τα αγροτικά 
κτήµατα από 21-12-1921 έως 01-10-1922 επιτράπηκαν όλες οι δικαιοπραξίες επί 
αυτοτελών κτηµάτων κάτω των 200 στρ. για όλους τους κατοίκους της Θράκης. 
Αντιθέτως από 01-10-1922 απαγορεύτηκαν οι δικαιοπραξίες µόνο για τους 
µουσουλµάνους και για τα κτήµατα κάτω των 200 στρεµµάτων. Για τα αστικά 
κτήµατα, από τον Σεπτέµβριο του 1919 έως και τις 21-12-1921 απαγορεύτηκαν 
γενικά οι δικαιοπραξίες και, εν συνεχεία, από 21-12-1921 µέχρι και 01-10-1922 

                                                
903 Φ.Ε.Κ., 14-10-1921, αρ. φύλλου 200, Βασιλικό Διάταγµα, Περί εκτελέσεως του νόµου 924 «περί 
απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων των Ν. Χωρών»· Φ.Ε.Κ., 13-09-1921, αρ. φύλλου 172, Βασιλικό 
Διάταγµα, «Περί επεκτάσεως του νόµου 924 εν την Ανατολική και Δυτική Θράκη».  
904 Φ.Ε.Κ, 30-07-1922, αρ. φύλλου 138, Βασιλικό Διάταγµα Περί τροποιήσεως του από 14 Οκτωβρίου 1921 
Βασιλικού Διατάγµατος «περί εκτελέσεως του νόµου 924 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων των Ν. 
Χωρών». 
905 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 194. 
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απαγορεύτηκαν για τους µουσουλµάνους κατοίκους906. 
Τα χρονικά όρια που τέθηκαν και οι περιορισµοί στην έκταση των ακινήτων 

ήταν απόρροια µίας προσεκτικά σχεδιασµένης διαδικασίας. Στόχος της ήταν ο 
έλεγχος της αγοράς ακινήτων, σε µία περίοδο που εκτεινόταν από τη µετάβαση της 
εξουσίας από τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάµεις έως την ελληνική κυβέρνηση και 
µετά. Από τα χρονικά όρια που έθεσαν οι απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών 
αναφορικά µε τις µουσουλµανικές περιουσίες µπορεί να διαφανεί η πρόθεση των 
ελληνικών αρχών ως προς την εκµετάλλευσή τους. Το µέγεθος αυτών δεν άφηνε 
περιθώρια για επανάληψη της κατάστασης που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στη 
Μακεδονία907. Οπωσδήποτε, οι γαίες αυτές ήταν απολύτως απαραίτητες για την 
επικείµενη προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση.  

Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των ελληνικών επιδιώξεων στη Θράκη, 
είχε από την αρχή κριθεί αναγκαία η γνώση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
περιοχής. Μετά το πέρας των πολεµικών συγκρούσεων και των πολιτικών εξελίξεων, 
το πιο αξιόπιστο µέσο πληροφόρησης της κατάστασης ήταν η αναδροµή στο 
οθωµανικό κτηµατολόγιο. Ο εµπλουτισµός του µε τις νέες δικαιοπραξίες θα 
σχηµάτιζε µία ασφαλή βάση διαχείρισης των χωρικών ζητηµάτων της περιφέρειας.   

Έτσι αποφασίστηκε η χρήση του κτηµατολογίου που βρισκόταν στην 
Αδριανούπολη για την κατάρτιση ενός νέου στα δυτικά του Έβρου ποταµού, έπειτα 
από σχετική πρόταση του Βαµβακά908. Η χρήση του µπορούσε να καταστήσει εφικτό 
τον εντοπισµό των κοινοτικών ή βακουφικών, ιδιόκτητων και δηµόσιων, καθώς και 
των χρησιµοποιηµένων και ελεύθερων γαιών. Τελικά, το προτεινόµενο κτηµατολόγιο 
δεν συντάχθηκε ποτέ, λόγω της απόσχισης των περιοχών ανατολικά του Έβρου από 
την ελληνική εδαφική επικράτεια και των γραφειοκρατικών δυσκολιών που 
εµφανίστηκαν. 

Από το παραπάνω νοµικό πλαίσιο διαφαίνεται η προσπάθεια της κεντρικής 
κυβέρνησης µέσω των φορέων άσκησης εξουσίας της να ελέγξει όσο το δυνατόν 
αποδοτικότερα τα ζητήµατα που απέρρεαν από το σχετιζόµενο µε τις ακίνητες 
περιουσίες γαιοκτητικό καθεστώς. Οι µεθοδικές και επιτηδευµένες ενέργειές της 
κατάφεραν να διατηρήσουν το ποσοστό διαµαρτυρίας των αλλογενών κατοίκων της 
Θράκης σε αρκετά χαµηλά επίπεδα909.  

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποια παραδείγµατα τα οποία είτε δεν είναι 

                                                
906 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Δ-Ε. Αχρονολόγητο Έγγραφο, Πότε απαγορεύονται και πότε 
επιτρέπονται οι δικαιοπραξίες στην Ελλάδα. 
907 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 118. 
908 Βασίλειον της Ελλάδος-Πολιτική Διοίκησις Θράκης (1922), Πεπραγµένα, Μάιος 1920-Δεκέµβριος 1921. 
Δικαιοσύνη Ι, Αδριανούπολις: Τύποις Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, σ. 30· Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος 
Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. 
Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα.  
909 Μολονότι στις αρχειακές πηγές που ερευνήθηκαν δεν εντοπίστηκαν αναφορές σε διαµαρτυρίες των αλλογενών 
κατοίκων της περιοχής δυτικά του Έβρου, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η ανακάλυψή τους σε µία µελλοντική έρευνα. 
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επαρκώς τεκµηριωµένα είτε αναφέρονται σε παρακείµενες περιοχές. Στην πρώτη 
περίπτωση από φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πληροφορούµαστε για την 
πώληση των τσιφλικιών Μπουνάρ-Μπασή (Bunar Başı/Pınar Başı) και Χατζηλάρ 
(Hacılar) ή Προσκυνητές στον Ι. Χρυσοβελώνη910. Δύο µήνες µετά την έκδοση του 
διατάγµατος, η εφηµερίδα Εµπρός δηµοσίευσε άρθρο στο οποίο ανέφερε πως ο 
αγοραστής ήταν επικεφαλής εταιρείας οµογενών γαιοκτηµόνων από την Ρουµανία 
που ενδιαφέρονταν για την αγορά 10.000.000 στρεµµάτων µεγάλων τσιφλικιών ή 
ακαλλιέργητων γαιών στη Θράκη. Η εταιρεία θα προχωρούσε στην καλλιέργεια των 
γαιών για παραγωγή σιταριού, κάνοντας χρήση σύγχρονων καλλιεργητικών µεθόδων, 
που όχι µόνο θα κάλυπταν τις εγχώριες ανάγκες, αλλά, θα επέτρεπαν και τις 
εξαγωγές. Για την αγορά των εκτάσεων στη Θράκη, ζητήθηκε η διαµεσολάβηση του 
υπουργού Γεωργίας στις διαπραγµατεύσεις για δανειοδότηση από την Ε.Τ.Ε. µε 
εγγύηση τα τσιφλίκια που διέθετε η εταιρεία στη Ρουµανία911.  

Η πώληση έγινε µε την άρση του στρατιωτικού νόµου και µε 
προγραµµατισµένη την εφαρµογή της απόφασης για την απαγόρευση επί των 
δικαιοπραξιών. Η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης του διατάγµατος και της 
κοινοποίησης της δράσης της οµογενειακής εταιρείας µπορεί να αποσιωπήθηκε 
σκόπιµα υπό τον φόβο πρόκλησης αντιδράσεων.  

Σηµειώνεται ότι στο τσιφλίκι Χατζηλάρ, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
λειτουργούσε ορθόδοξη εκκλησία και κατοικείτο από 60 βουλγαρόφωνες και 10 
µουσουλµανικές οικογένειες912. Η αγορά του συγκεκριµένου τσιφλικιού και η 
παρουσία του βουλγαρόφωνου πληθυσµού δεν µπορούν να θεωρηθούν αποκοµµένες 
από το γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου, µέσω της 
συγκέντρωσης ισχυρών µοχλών πίεσης της τοπικής οικονοµίας από οµογενειακούς 
κύκλους, αλλά και της διάσπασης της συνοχής των αλλοεθνών κοινοτήτων. Η θέση 
αυτή επιβεβαιώνεται από την έναρξη των απαλλοτριώσεων προς όφελος των κολίγων 
και των προσφύγων από τη Βουλγαρία που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλία, 
προχωρώντας στην διάλυση των τσιφλικιών από το ελληνικό κράτος µία δεκαετία 
νωρίτερα913.   

Στις περιπτώσεις των µεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών, και ειδικότερα των 
τσιφλικιών, η προσοχή των αρχών στράφηκε προς αυτά για δύο λόγους: πρώτον, 
γιατί, µε εξαίρεση ίσως, τους ολιγάριθµους οµογενείς ιδιοκτήτες τσιφλικιών, όπως ο 
Τελωνίδης στο Κιρ-Τσιφλίκ, η πλειονότητα τους ανήκε σε ισχυρούς µουσουλµάνους 
                                                
910 Φ.Ε.Κ., 08-09-1921, αρ. φύλλου 167, Βασιλικό Διάταγµα, «Περί άρσεως της υφιστάµενης απαγορεύσεως επί 
του εις την περιφέρειαν Θράκης κειµένου αγροκτήµατος Μπουνάρ-Μπασή και Χατζιλιάρ». 
911 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 07-10-1921, σ. 3. 
912 Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου 
Επαρχίας Μαρωνείας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. Καϊολ, στο 
http://alex.eled.duth.gr/Maroneia/MELI/RIGHT.HTM, (25-10-2006, 19:26). 
913 Βαρβαρέσος Α. (1949), Η Ολοκλήρωσις της Αγροτικής Μεταρρυθµίσεως, Αθήναι, σ. 6, όπως παρατίθεται στο 
Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 
1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 195. 
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γαιοκτήµονες. Δεύτερον, διότι οι µουσουλµάνοι κατείχαν ακόµα σηµαντικότερες και 
περισσότερες καλλιεργήσιµες εκτάσεις της υπαίθρου914.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα κατοχής αγροτικής ιδιοκτησίας αποτελεί η 
πεδιάδα της Ξάνθης. Η περιοχή ήταν χωρισµένη σε µεγάλες ιδιοκτησίες που ανήκαν 
σε µουσουλµάνους µπέηδες. Αντιθέτως, στις περιοχές µε καπνική παραγωγή 
κυριαρχούσε η µικρή ιδιοκτησία, που ανήκε στους µουσουλµάνους οι οποίοι ήταν 
εγκατεστηµένοι στα κεφαλοχώρια της περιοχής από την έναρξη της οθωµανικής 
παρουσίας ή στους µουσουλµάνους πρόσφυγες του Ρωσο-οθωµανικού Πολέµου. Ο 
αριθµός των τσιφλικιών ήταν µικρός, όπως µικρός ήταν και ο αριθµός των 
κεφαλοχωρίων των πατριαρχικών µικροϊδιοκτητών915. 

 Μια αλλαγή τόσο στο καθεστώς της ιδιοκτησίας, όσο και στη διανοµή των 
καλλιεργειών θα µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην παράλληλη αποδυνάµωση 
των µουσουλµάνων γαιοκτηµόνων και στην ευκολότερη διαχείριση της 
µουσουλµανικής αγροτικής τάξης και του αγροτικού χώρου συνολικότερα. 
Επιπροσθέτως, από τα µέσα του 19ου αιώνα, η µεγάλη ιδιοκτησία δεχόταν 
συστηµατικές πιέσεις περιορισµού στην Παλιά Ελλάδα όταν το ελληνικό κράτος 
εµπόδιζε την δηµιουργία µίας ισχυρής οµάδας µεγαλογαιοκτηµόνων916.  

Όµως στην παρούσα φάση µια τέτοια ενέργεια δεν θα ήταν ενισχυτική ως 
προς τις ελληνικές διεκδικήσεις. Η αναµονή για την κατάλληλη χρονική συγκυρία 
επιβαλλόταν, και πάλι, όµως, δεν τηρήθηκε πλήρως, αφού σηµειώθηκαν οι πρώτες 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις µουσουλµανικών περιουσιών, κυρίως για τις ανάγκες 
των εποικιστικών υπηρεσιών917.   

Στην δεύτερη περίπτωση στη γειτονική Αν. Μακεδονία και στην πόλη της 
Καβάλας βρισκόταν σε εξέλιξη µία διαµάχη µεταξύ του δήµου και της 
µουσουλµανικής κοινότητας. Το πρόβληµα εντοπιζόταν στην καταβολή αποζηµίωσης 
από τον δήµο για τα µουσουλµανικά νεκροταφεία της πόλης. Οι θρησκευτικοί χώροι 
ήδη από την εποχή της υπογραφής της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1913) 
είχαν καταστραφεί µε την αφαίρεση των τάφων και εν συνεχεία είχαν µετατραπεί σε 
πλατείες και οδούς918.  

Σύµφωνα µε τον Ισλαµικό Ιερό Νόµο τα νεκροταφεία θεωρούνταν ευαγή 
                                                
914 Özgüç A. (1974), Batı Trakya Türkleri, İstanbul: Kutluğ Yayınları, σ. 137· Meray S. (1969-1973), Lozan Bariş 
Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Ankara: Faculty of Political Sciences, σ. 122, όπως παρατίθεται στο Oran B. 
(2006), «Διδάγµατα από τα Άρθρα 1 και 2 της Σύµβασης της Λωζάνης», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η 
Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. Πτυχές µίας Εθνικής Σύγκρουσης, Αθήνα, Κριτική: 289-323, σ. 304· 
Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha,: J. Perthes, σ. 260.  
915 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 
106-107. 
916 Πετµεζάς Σ. Δ. (2003), Η Ελληνική Αγροτική Οικονοµία Κατά τον 19ο Αιώνα. Η Περιφερειακή Διάσταση, 
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 27. 
917 Akgönül S. (1999), Une Communauté, Deux Ètats: La Minorité Turco-Musulmane de Thrace Occidentale, 
Beylerbeyi, Istanbul: Éditions Isis, σ. 32. 
918 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Υπουργείο Γεωργίας, ο 
Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος [Ελευθεριάδης, Ν.], αρ. πρωτ. 12269, 06-02-1926, Αθήνα. 
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ιδρύµατα και κοινόχρηστοι χώροι. Το ίδιο όριζε και η παράγραφος 12 του υπ’ αριθµόν 
3 πρωτοκόλλου της Συνθήκης των Αθηνών του 1913919. Το πρωτόκολλο ανέφερε 
επίσης, ότι οι µουσουλµανικές κοινότητες ήταν επιφορτισµένες µε τη διαχείριση και 
την εποπτεία των ευαγών ιδρυµάτων (παράγραφος 10). Επιπλέον επεσήµαινε πως 
κανένα ευαγές ίδρυµα δεν µπορούσε να απαλλοτριωθεί, παρά µόνο για λόγους 
δηµόσιας ωφέλειας και αφού είχε προηγηθεί η καταβολή αποζηµίωσης στην 
αντίστοιχη κοινότητα (άρθρο 11). Το Ειδικό Νοµικό Συµβούλιο του κράτους, το 1919, 
γνωµοδότησε για το ζήτηµα και αναγνώρισε τα νεκροταφεία ως κοινοτικές, 
κοινόχρηστες γαίες, δηλαδή, ως περιουσία της πόλης, µε την υποχρέωση όµως του 
δήµου να καταβάλει αποζηµίωση στην µουσουλµανική κοινότητα. Σε δεύτερη 
γνωµοδότηση του συµβουλίου (15-07-1921), ο δήµος Καβάλας µη εφαρµόζοντας τις 
παραπάνω διατάξεις του σχετικού πρωτοκόλλου, αρνήθηκε να καταβάλει 
αποζηµίωση στην κοινότητα για τα νεκροταφεία920.  

Η δηµοτική αρχή επικαλέστηκε την κατάσταση που επικρατούσε κατά την 
οθωµανική περίοδο σχετικά µε τα νεκροταφεία σε Μακεδονία και Θράκη. Έτσι, αυτά 
θεωρούνταν δηµόσιες γαίες (Erazit Mirifiye), που δεν ανήκαν στο νοµικό πρόσωπο 
της εκάστοτε µουσουλµανικής κοινότητας –η οθωµανική νοµοθεσία δεν αναγνώριζε 
νοµικά πρόσωπα- αλλά αντιµετωπίζονταν ως γαίες κοινόχρηστες ή αφηµένες για 
κοινή χρήση από το οθωµανικό δηµόσιο. Οι γαίες αυτές επέστρεφαν στο δηµόσιο 
όταν σταµατούσε η χρήση τους από τους κατοίκους, όπως όριζε ο Νόµος περί 
Γαιών921.  

Η κατάργηση των µουσουλµανικών νεκροταφείων είχε ήδη πραγµατοποιηθεί 
πριν από την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου και, κατά συνέπεια, αυτά 
είχαν ήδη επιστραφεί στο δηµόσιο. Άρα ο δήµος δεν ήταν υποχρεωµένος να προβεί 
σε αποζηµιώσεις για µία έκταση που νοµικά βρισκόταν στην κυριότητά του. Η 
παραπάνω πρακτική της επιλεκτικής επίκλησης διατάξεων, νοµοθετικών 
συστηµάτων, καθώς και των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων είχε µε επιτυχία 
εφαρµοστεί νωρίτερα, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, µετά το 1913, εκδηλώθηκε µία 
προσπάθεια αποµάκρυνσης των ακίνητων περιουσιών της επιτροπής των 
Νεότουρκων Ένωση και Πρόοδος και η παραχώρησή τους στο ελληνικό δηµόσιο922. 

                                                
919 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 44-45. 
920 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, [Έκθεση για την 
Νοµική Κατάσταση των Μουσουλµανικών Νεκροταφείων] Αθήνα, 19-02-1926, συντάκτες Γ. Χωναίος, Π. 
Ορφανίδης, Ζέρβας Κ., προς: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Αριθ. πρωτ. 38309,17-03-1926.   
921 I.A.Y.E. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, συντάκτης: 
Ελευθεριάδης, Υπουργείο Γεωργίας, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος, αριθ. 141741, Αθήνα, 17-12-1925, προς: 
Διεύθυνση Εποικισµού, Τµήµα Θεσ.  Γεωργ. Ταµείου· Νικολαϊδης Δ. (1890), Οθωµανικοί Κώδικες: (Ήτοι: 
Συλλογή Απάντων των Νόµων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, Διαταγµάτων, Κανονισµών, Οδηγιών και 
Εγκυκλίων), Τόµος Β`: Νόµοι, Εγκύκλιοι και Λοιπά Σχετικά προς τα Διατάξεις των Βιβλίων του Αστυκού Κώδικος, 
Εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αδελφών Νικολαϊδων. 
922 Ι.Α.Υ.Ε., 1925/Γ/68/ΑΠΕ/3, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Σχέδιο Συµφωνίας Ελλάδος-Τουρκίας για 
Αποζηµιώσεις, (Γνωµοδότηση Αρτεµιάδη) Συµφωνία περί Αποδόσεως των Ακινήτων των Τούρκων και Ελλήνων, 
αχρονολόγητο έγγραφο. 
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Αξιοσηµείωτο, επίσης, είναι το παράδειγµα της αγοράς δύο καταστηµάτων 
(έκτασης 130 τ.µ.) και δύο οικιών (έκτασης 220 τ.µ.) εκ µέρους του Δανιήλ Ισαάκ από 
τον Νιαζή Μπέη Χατζηεµίν (Niyazi Bey Hacıemin), τον Ιούνιο του 1922, στην 
Ξάνθη923. Η συναλλαγή µεταξύ του µουσουλµάνου –νυν κατοίκου 
Κωνσταντινούπολης και πρώην κατοίκου Ξάνθης- και του επιφανούς µέλους της 
εβραϊκής κοινότητας σε κεντρικό σηµείο της αγοράς (οδός Κωνσταντινουπόλεως) 
θεωρείται χαρακτηριστικό δείγµα των προσβάσεων του αγοραστή στην πολιτική 
εξουσία και της δράσης του στην τοπική οικονοµία. Η αγοραπωλησία πιθανότατα 
έλαβε την έγκριση των υπηρεσιών της Γενικής Διοίκησης Θράκης έπειτα από πιέσεις 
του αγοραστή και λόγω της έλλειψης ακίνητης περιουσίας του πωλητή στην Ξάνθη, 
υποδεικνύοντας την µεροληπτική στάση των αρχών σε αγοραπωλησίες ισχυρών 
οικονοµικά παραγόντων της περιοχής. 

Την ίδια περίπου περίοδο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες επέµβασης στον 
δοµηµένο και µη χώρο των νέων ελληνικών εδαφών. Με τον νόµο 1322 του 1918 ο 
οποίος συµπλήρωσε τον 1149 περί γενικών διοικήσεων εν ταις Νέαις Χώραις, 
ανατέθηκε ο πλήρης έλεγχος της ίδρυσης νέων και αναδιάρθρωσης υφιστάµενων 
οικιστικών συνόλων στις κατά τόπους Γενικές Διοικήσεις. Παράλληλα  εισήχθη µία 
καινούργια για τα ελληνικά δεδοµένα πρόταση διαχείρισης του χώρου, η λεγόµενη 
κοινή ωφέλεια. Βάσει αυτής, προτείνονταν η ίδρυση νέων οικισµών, οι ανεγέρσεις ή 
επεκτάσεις θρησκευτικών κτισµάτων, απόδοση θρησκευτικών κτισµάτων (δεν 
χρησιµοποιούνταν από την ορθόδοξη εκκλησία), η κατάργηση νεκροταφείων και η 
κατεδάφιση τειχών µε τη δυνατότητα της νέας διάθεσης των εδαφών τους, καθώς και 
η απαλλοτρίωση των ανθυγιεινών κατοικιών924.  

Ο σχετικός νόµος που στόχευε άµεσα στο τοπίο των Νέων Χωρών παρείχε το 
ελεύθερο στις Γενικές Διοικήσεις να επεµβαίνουν στα στοιχεία των παραδοσιακών 
τοπίων και ιδίως σε αυτά που έφεραν ένα σηµαντικό σηµειολογικό και ιδεολογικό 
φορτίο. Η εφαρµογή του νόµου αυτού εκτός από τις καταστάσεις που ενδεχοµένως 
επικύρωσε, ετοίµασε το έδαφος για τις µελλοντικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις. Στην 
πραγµατικότητα, όµως, η πολλά υποσχόµενη κοινή ωφέλεια προσανατολίστηκε στην 
ικανοποίηση των αναγκών των µελών της κυρίαρχης πολιτικά εθνοτικής οµάδας εις 
βάρος των υπολοίπων.   
 Όλα αυτά συντελούνταν σε µία περίοδο κατά την οποία σε ολόκληρη τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη η πρωτοβουλία δράσης αναφορικά µε τις χωροταξικές και 
πολεοδοµικές επεµβάσεις µεταφέρθηκε από τα άτοµα στον κεντρικό κρατικό 
µηχανισµό. Η τάση αυτή ήρθε να συνεχίσει την αστική ανάπτυξη των τελών του 19ου 

                                                
923 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., 
σ. 31, σ. 37. 
924 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), «Προσφυγική Εγκατάσταση και Ανασχεδιασµός των Βορειοελλαδικών 
Πόλεων, 1912-1940», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 89-118, σσ. 92-93. 
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αιώνα, που είχε άλλωστε διακοπεί από τις εκτεταµένες πολεµικές συγκρούσεις µε 
αποκορύφωµα τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο925.  

Το παράδειγµα των νεκροταφείων και της ακίνητης περιουσίας της επιτροπής 
των Νεότουρκων, είναι δηλωτικό της προσπάθειας της ελληνικής διοίκησης να 
αποµακρύνει από την κατοχή και χρήση, τόπους µε έντονο συµβολικό και ιδεολογικό 
υπόβαθρο για τα µέλη της µουσουλµανικής κοινότητας και παράλληλα, να εργαστεί 
προς την ανασύνθεση της τοπιογραφίας των Νέων Χωρών και την προσαρµογή της 
στις ανάγκες της κυρίαρχης οµάδας.  

Παράλληλα χρησιµοποιούνταν δοκιµασµένες µε επιτυχία πρακτικές, που 
είχαν εφαρµοστεί ήδη από την εποχή της οθωµανικής παρουσίας στη Θράκη. Αυτές 
δεν ήταν άλλες από τις συνεχόµενες προσπάθειες συγκέντρωσης ακίνητης περιουσίας 
και ιδίως γαιών, από αλλοεθνείς προς οµοεθνείς παράγοντες. Οι γαίες αυτές 
ισχυροποίησαν τη θέση της κυρίαρχης –µόνο πολιτικά και σίγουρα όχι αριθµητικά- 
οµάδας είτε µέσω του ελέγχου των παραγωγικών (καλλιεργητικών) διαδικασιών είτε 
µε τη δηµιουργία µίας τάξης ισχυρών γαιοκτηµόνων, σε µία περιοχή που 
παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες γης.   

Κατά την περίοδο της ελληνικής διοίκησης στη Θράκη, συνεχίστηκαν 
εντονότερα οι προσπάθειες ενίσχυσης του ελληνισµού που είχαν ξεκινήσει κατά την 
περίοδο της Διασυµµαχικής Θράκης. Για να επιτύχει η εφαρµοζόµενη πολιτική 
χρειαζόταν να συγκρουστεί µε αυτήν που προηγουµένως είχε εφαρµοστεί στις 
περιοχές της Παλιάς Ελλάδας. Η Θράκη ως η νεότερη ελληνική επαρχία, έχρηζε 
ειδικής µέριµνας και αποτελεσµατικότερων µέτρων για την προσαρµογή και την 
ένταξή της στον εθνικό κορµό.  

Έτσι το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο που έθεταν οι διεθνείς και οι βαλκανικές 
πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις, οι διακρατικές συµφωνίες, η προσπάθεια 
κατάκτησης της εµπιστοσύνης των αλλοεθνών, η κατάσταση και οι εξελίξεις στο 
εσωτερικό του και ιδίως οι πολυεθνοτικές Νέες Χώρες, οικοδοµούσε σταδιακά τους 
στόχους θεµελίωσης του ελληνισµού και ελέγχου της εθνοτικής διαφορετικότητας. 
Δυστυχώς για τους υπέρµαχους της Μεγάλης Ιδέας, οι πολεµικές συγκρούσεις στο 
µέτωπο της Ανατολίας από το καλοκαίρι του 1922 θα επιφέρουν ριζική µεταστροφή 
των ελληνικών βλέψεων για τη Θράκη. 

                                                
925 Pounds N. J. G. (1971), «The Urbanisation of East-Central and Southeast Europe: A Historical Perspective», in 
Hoffman G. W. (ed.), Eastern Europe: Essays in Geographical Problems, London, Methuen: 45-78, σ. 69. 
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Μέρος Β. Η Θράκη ως µέρος της ελληνικής επικράτειας 
 
1) Αναµόρφωση τοπίου και ενσωµάτωση της Θράκης στην ελληνική επικράτεια 
 
1α.i) Το ιστορικό πλαίσιο 

Η αντεπίθεση των στρατιωτικών δυνάµεων του Κεµάλ και του Εθνικού 
Μετώπου, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1922 στην Ανατολία, εύκολα κατάφερε να 
συντρίψει το εξασθενηµένο µέτωπο του ελληνικού στρατού και σε µικρό διάστηµα να 
φτάσει µέχρι τα παράλια του Αιγαίου. Στα τέλη Αυγούστου, ο ελληνικός στρατός 
αποχωρούσε –µαζικά πια- από τα παράλια, προκαλώντας τη φυγή και ενός µεγάλου 
µέρους του πληθυσµού. Τα λιµάνια των παράλιων πόλεων κατακλύστηκαν από 
υποστηρικτές -οµοεθνείς και αλλοεθνείς- και συνεργαζόµενους µε τις ελληνικές 
δυνάµεις, που ζητούσαν καταφύγιο στα ασφαλέστερα ελληνικά εδάφη. Βέβαια η 
κατάσταση στη Θράκη ήταν εντελώς διαφορετική.  

Οι τελευταίες εξελίξεις πυροδότησαν µία σειρά αντιδράσεων στα βαλκανικά 
κράτη. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, στις 26-09-1922 κηρύχθηκε η Στρατιωτική 
Επανάσταση, παραµερίζοντας την κυβέρνηση Γούναρη, από τους φιλοβενιζελικούς 
ανώτατους αξιωµατικούς Ν. Πλαστήρα, Σ. Γονατά και Ν. Φωκά. Λίγες ηµέρες 
αργότερα, ορκίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Σ. Κροκίδα (29-09-1922). Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος αρνήθηκε την πρότασή τους να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης, και 
αποφάσισε να παραµείνει στο Παρίσι ως αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης 
στις επερχόµενες διεθνείς διαπραγµατεύσεις.  

Την εποµένη (30-09-1922), ο Κωνσταντίνος αναχώρησε για την Ιταλία, 
παραχωρώντας τη θέση του στον γιο του, Γεώργιο Β΄. Οι ανακατατάξεις στο 
εσωτερικό της χώρας συνεχίστηκαν µε τη Δίκη των Έξι και την εκτέλεση εκείνων που 
θεωρήθηκαν υπαίτιοι της ήττας (15-11-1922) του ελληνοτουρκικού πολέµου.  

Από τα ανατολικά εδάφη της πρώην αυτοκρατορίας, ο µεγάλος νικητής 
Κεµάλ και οι επιτελείς του καταργούν το σουλτανάτο µε απόφαση της 
εθνοσυνέλευσης (01-11-1922)926. Η βουλγαρική κυβέρνηση του Σταµπολίνσκι δεν 
έµεινε αµέτοχη στις εξελίξεις και, προβλέποντας την αποχώρηση του ελληνικού 
στρατού από τη Θράκη εξέφρασε στις δυνάµεις της Αντάντ (19-09-1922) τις θέσεις 
της για το µέλλον της περιοχής. Οι βουλγαρικές θέσεις βρήκαν αντίθετη την τουρκική 
εθνοσυνέλευση, δηµιουργώντας ψυχρότητα στις µεταξύ τους σχέσεις927. Για την 
ελληνική πλευρά, το ζήτηµα της Θράκης και της οικονοµικής εξόδου της Βουλγαρίας 
στο Αιγαίο είχε ήδη επιλυθεί µε τη συνθήκη του Νεϊγύ και την υποστήριξη των 
συµµάχων, καθώς επίσης και των Ρουµάνων και των Σέρβων928. 

                                                
926 Zürcher E. J. (2004), Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Mετάφραση: Κεχριώτης Β. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 223. 
927 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα 
της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 179-182. 
928 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 21-11-1922, σ. 3. 
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 Οι συµµαχικές δυνάµεις της Αντάντ (Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία) τον Οκτώβριο 
του 1922 πραγµατοποίησαν στα Μουδανιά συνάντηση για την υπογραφή της 
κατάπαυσης του πυρός µε τον νικητή του ελληνοτουρκικού πολέµου, απουσία της 
ελληνικής αντιπροσωπείας. Στη συνάντηση, η τουρκική πλευρά είδε την ικανοποίηση 
των περισσότερων αιτηµάτων της εις βάρος του αντιπάλου της929.  

Τελικά η ελληνική πλευρά υποχώρησε, και στις 11-10-1922 υπεγράφη το 
Πρωτόκολλο των Μουδανιών. Ο ελληνικός στρατός σε δεκαπέντε ηµέρες όφειλε να 
αποµακρυνθεί από τα όρια της νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως και µέχρι την 
ανατολική όχθη του Έβρου, αφού πρώτα µεταβίβαζε την εξουσία στους συµµάχους· 
οι συµµαχικές δυνάµεις µε τη σειρά τους θα τη µεταβίβαζαν εντός τριάντα ηµερών 
στις στρατιωτικές δυνάµεις του Κεµάλ930. Ο υπό ανταλλαγή πληθυσµός είχε το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα της προετοιµασµένης αναχώρησής του, όπως αυτή 
καθοριζόταν µε τη διαταγή αποχώρησης των δυνάµεων του ελληνικού στρατού (υπ’ 
αρ. 16059/30-09-1922)931. 
 Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (20-11-1922), άρχισαν οι εργασίες της 
συνδιάσκεψης στην Λωζάνη της Ελβετίας, παρουσία όλων των εµπλεκόµενων µερών. 
Η ελληνική διπλωµατική αποστολή εργαζόταν για τη διατήρηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων κτήσεων, που θα εξασφάλιζαν έστω µία περιορισµένη εντύπωση 
µερικής επίτευξης των στόχων της Μεγάλης Ιδέας. Την ίδια στιγµή στο όνοµα της 
προστασίας των εθνικών κοινοτήτων, επιδιωκόταν η επαναφορά των βαλκανικών 
συνόρων του 1913932.  

Από την άλλη η τουρκική αντιπροσωπεία δήλωνε την πρόθεση αποκήρυξης 
του οθωµανικού παρελθόντος και κυρίως την επιθυµία θεµελίωσης ενός ισχυρού 
έθνους-κράτους, µετά την αποτυχία των ιδεών του οθωµανισµού, του ισλαµισµού και 
του παντουρανισµού για δηµιουργία µίας ισχυρής κρατικής οντότητας933. Οι 
βουλγαρικές θέσεις στόχευαν απαρέγκλιτα στην οικονοµική έξοδο της χώρας στο 
Αιγαίο, ακόµα και στην περίπτωση όπου η περιοχή δυτικά του Έβρου θα βρισκόταν 
υπό συµµαχική διοίκηση934. 
  Εκτός των στρατιωτικών-εδαφικών και οικονοµικών-δηµοσιονοµικών 
                                                
929 Psomiades H. J. (1997-1998), "Thrace and the Armistice of Mudanya, October 3-11, 1922", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 12, σσ. 220-236. 
930 Διβάνη Λ. (2000), Η Εδαφική Ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα: 
Καστανιώτης, σσ. 608-611. 
931 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 14-10-1922, σ. 1. 
932 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 185. 
933 Göçek F. M. (2002), «The Politics of History and Memory: A Multidimensional Analysis of the Lausanne 
Peace Conference (1922-1923)», in Erdem H., Gershoni I. and Wokoch U. (eds.), Histories of the Modern Middle 
East: New Dimensions, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers: 207-228, σ. 219· Mardin S. (1997), 
«Collapse of Empires: Consequences. The Ottoman Empire», in Barkey K. and von Hagen M. (eds.), After 
Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg 
Empires, Boulder, Westview Press: 115-128, σ. 119.  
934 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα 
της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 212-213· Muir N. (1927), 
"The Present Position of Bulgaria", Journal of the Royal Institute of International Affairs, 6(2), σσ. 91-92. 
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ζητηµάτων που έχρηζαν επίλυσης, το σηµαντικότερο ίσως ζήτηµα προς διευθέτηση –
υπό το βάρος των πιέσεων του πληθυσµού που είχε εγκαταλείψει τις αρχικές 
εγκαταστάσεις του- ήταν το µέλλον των λεγόµενων εθνικών µειονοτήτων εντός της 
µελλοντικής τουρκικής και ελληνικής εδαφικής επικράτειας. Έπειτα από πολλές 
συνεδριάσεις, αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσµών υπό µία υποχρεωτική 
βάση. Για τις αντιµαχόµενες πλευρές, η υιοθέτηση του αναγκαστικού χαρακτήρα της 
ανταλλαγής επιβαλλόταν από τις διαφορετικές για την κάθε πλευρά περιστάσεις και 
προσδοκίες935. 
 Έτσι ενώ η επιτροπή έκλεινε προς τη λύση της αναγκαστικής ανταλλαγής, ο εν 
λόγω πληθυσµός είχε διαφορετική άποψη και τη δήλωνε µε δυναµικές κινητοποιήσεις 
(εκκλήσεις, αναφορές, συλλαλητήρια και διαδηλώσεις)936. Για τους ίδιους, µπορεί οι 
εξελίξεις των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα να είχαν προκαλέσει 
διεθνοτικές εντάσεις και ακόµη περισσότερες αιµατηρές συγκρούσεις, όµως ο υπό 
ανταλλαγή πληθυσµός είχε συµβιώσει µε αποδοχή της εθνοτικής ιδιαιτερότητας, 
κατά τη µακρά οθωµανική περίοδο937. 
 Τελικά οι αντιµαχόµενες πλευρές υπέγραψαν –υπό την αιγίδα της Κοινωνίας 
των Εθνών (Κ.τ.Ε.)- τη Σύµβαση περί Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών 
(30-01-1923). Από τη σύµβαση ανταλλαγής εξαιρέθηκαν οι µουσουλµανικοί 
πληθυσµοί στην περιοχή του ελληνικού κράτους µεταξύ των ποταµών Νέστου και 
Έβρου και οι ορθόδοξοι πληθυσµοί που κατοικούσαν στην περιοχή του νοµού της 
Κωνσταντινουπόλεως (βλέπε κεφάλαιο Εισαγωγή-Πρόλογος, supra).  
 Αργότερα µε την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης (Ιούλιος 1923) τα νησιά 
Ίµβρος ή Γκιοκτσέ Αντά (Gökçeada) και Τένεδος ή Μπουζτζά Αντά (Bozcaada) 
παραχωρήθηκαν στο τουρκικό κράτος και οι ορθόδοξοι πληθυσµοί που βρίσκονταν 
εγκατεστηµένοι σε αυτά εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής. Στους εξαιρεθέντες 
πληθυσµούς προστέθηκαν (1926) οι µουσουλµάνοι αλβανικής καταγωγής (Τσάµηδες) 
που βρίσκονταν στη Θεσπρωτία και στις επαρχίες Μαργαριτίου, Φιλιατών, 
Παραµυθιάς και άλλοι (περιορισµένος αριθµός µπεκτασίδων αλβανικής καταγωγής) 
στην περιοχή της Κόνιτσας, στα Φάρσαλα, στην Κατερίνη και στην Θεσσαλονίκη938. 

                                                
935 Aktar A. (2003), «Homogenising the Nation, Turkifying the Economy: The Turkish Experience of Population 
Exchange Reconsidered», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory 
Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 79-95, σ. 87. 
936 Aktar A. (2006), «Το Πρώτο Έτος της Ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής Πληθυσµών: Σεπτέµβριος 1922-
Σεπτέµβριος 1923», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. Πτυχές µιας Εθνικής 
Σύγκρουσης, Αθήνα: Κριτική: 111-156, σσ. 135-136· Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities 
and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & Co, σσ. 65-66· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.35, 
Ιανουάριος 1923/ Έγγραφο 173/55, αρ. 994, Λωζάννη 09/22-01-1923 µέσω Βιέννης, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, Αθήνα (Διοργανωτικήν Επιτροπήν Συλλαλητηρίου Προσφύγων).  
937 Hirschon R. (2004), «“We Got on Well With Turks": Christian-Muslim Relations in Late Ottoman Times», in 
Shankland D. (ed.), Anthropology, Archeology and Heritage in the Balkans and Anatolia, or the Life and Times of 
F. W. Hasluck (1878-1920), Istanbul, Isis Books, II: 325-343, σ. 332. 
938 Mavrommatis G. (2008), "Bektashis in 20th Century Greece" Turcica, 40, σσ. 224-236· Μαυρογορδάτος Γ. Θ. 
(χ.η.), «Οι Εθνικές Μειονότητες», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: 
Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 9-35, σ. 12. 
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 Η σύµβαση όπως φάνηκε από την ηµέρα της υπογραφής της ήταν 
προαπαιτούµενο για τη συνθήκη ειρήνης που θα υπογραφόταν αργότερα939. 
Ουσιαστικά η Τουρκία και η Ελλάδα µε τους πληθυσµούς που κρίθηκαν µη 
ανταλλάξιµοι, δηµιούργησαν εθνικές µειονότητες και κράτησαν µοχλούς πολιτικής 
επιρροής στα εδάφη του αντιπάλου τους. Αυτές οι µειονότητες άµεσα θα 
αξιοποιούνταν ως ένα µέσο µακροχρόνιας εγγύησης της πολιτικής εµπλοκής της µιας 
χώρας στα εσωτερικά ζητήµατα της άλλης940. Οι εκατέρωθεν εθνικές µειονότητες 
τέθηκαν υπό την προστασία της Κ.τ.Ε., βάσει των άρθρων 37-44 της Συνθήκης της 
Λωζάνης.  
 Η υπογραφή της σύµβασης ήρθε να νοµιµοποιήσει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 
των πληθυσµιακών µετακινήσεων, οι όποιες είχαν άλλωστε ξεκινήσει επτά µήνες 
νωρίτερα. Η ελληνική κυβέρνηση αναφέρει ότι, εντός της εδαφικής της επικράτειας, 
από τις περιοχές της Ανατολίας, των παραλίων και της Θράκης µέχρι και τις 15-12-
1922 είχαν αφιχθεί 890.587 άτοµα, χωρίς η µετακίνηση να έχει ολοκληρωθεί941. 
Συνολικά, σε διάστηµα µικρότερο των δέκα ετών ο πληθυσµός της χώρας από 
5.016.889 κατοίκους το 1920 ανήλθε στους 6.204.684 κατοίκους το 1928, µε τους 
πρόσφυγες να αριθµούν τα 1.221.849 άτοµα. Οι επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, 
οικονοµία και πολιτική ζωή του µεσοπολέµου θα διαµορφώσουν σε µεγάλο βαθµό 
την µετέπειτα ελληνική πραγµατικότητα942. Νωρίτερα το καλοκαίρι του 1922 ένα 
µικρό µέρος του προσφυγικού πληθυσµού είχε ήδη µεταναστεύσει από τα ελληνικά 
και τα οθωµανικά εδάφη: µεγαλοκτηµατίες, οικονοµικά και πολιτικά ισχυρές 
οικογένειες, µε πρόσβαση στους µηχανισµούς πολιτικής εξουσίας943.  
 Στην πορεία οι διαπραγµατεύσεις συνεχίστηκαν προκειµένου να διευθετηθούν 
τα υπόλοιπα επιµέρους ζητήµατα. Σχετικά γρήγορα τακτοποιήθηκε το ζήτηµα των 
συνόρων της Θράκης, προς απογοήτευση της βουλγαρικής αποστολής που είδε την 
ακύρωση των αξιώσεών της για έξοδο στο Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά φοβούµενη 
επικείµενη τουρκοβουλγαρική συνεργασία, συµφώνησε να παραδώσει την περιοχή 
του Κάρα-Αγάτς στην τουρκική πλευρά, µε αντάλλαγµα τη µη καταβολή 
αποζηµιώσεων για τις καταστροφές και ζηµιές που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός 

                                                
939 Oran B. (2006), «Διδάγµατα από τα Άρθρα 1 και 2 της Σύµβασης της Λωζάννης», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), 
Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. Πτυχές µιας Εθνικής Σύγκρουσης, Αθήνα, Κριτική: 289-323, σ. 290.  
940 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σσ. 242-243.  
941 Δήλωση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο υποπρόξενο των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Erhardt J. G., όπως παρατίθεται 
στο Aktar A. (2006), «Το Πρώτο Έτος της Ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής Πληθυσµών: Σεπτέµβριος 1922-
Σεπτέµβριος 1923», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. Πτυχές µιας Εθνικής 
Σύγκρουσης, Αθήνα: Κριτική: 111-156, σ. 131. 
942 Ενδεικτικά βλέπε Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής 
Οικονοµίας», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, 
Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 9-57. 
943 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σ. 37· Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Ελλάδα. 1922 
το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Σ. Κασεσιάν, Αθηνά: Τροχαλία, σ. 43· Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι 
Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 41. 
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στην Ανατολία944.  
 Στο ελληνικό κράτος, µε τη συµφωνία, περιήλθαν ολόκληρος ο καζάς της 
Ξάνθης, τα 130 τ.χλµ. του καζά του Αχή-Τσελεµπή, τα 150 τ. χλµ. του καζά Νταρί-
Ντερέ, τα 1.696 τ.χλµ. ή τα 2/3 του καζά της Γκιουµουλτζίνας, ολόκληρος ο καζάς 
του Ντεντέ-Αγάτς, τα 1.013 τ.χλµ. ή τα 2/3 του καζά του Σουφλίου, τα 110 τ.χλµ. του 
καζά του Ορτά-Κιόι, ολόκληρος ο καζάς του Διδυµοτείχου, το 1/5 του καζά της 
Αδριανουπόλεως και το 1/4 του καζά του Μουσταφά Πασά945.  
 Η επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη παγιώθηκε µε το 
Πρωτόκολλο XVI της Συνθήκης της Λωζάνης που υπεγράφη την ίδια ηµέρα µε το 
κείµενο της συνθήκης (24-07-1923). Με την τελευταία, οι δυνάµεις της Αντάντ 
επικύρωσαν ουσιαστικά τη Συνθήκη περί Θράκης που είχε υπογραφεί πριν από δύο 
χρόνια στις Σέβρες.  
 Η συνοριακή γραµµή Τουρκίας-Ελλάδας, όµως, εξακολουθούσε να απασχολεί 
τις δύο πλευρές, οι οποίες κατέφυγαν στην Κ.τ.Ε. Τελικά, το 1926 καθορίστηκε ο 
ποταµός Έβρος ως το φυσικό σύνορο των δύο κρατών, βάσει των ρυθµίσεων που 
προέβλεπε το σχετικό Πρωτόκολλο των Αθηνών (03-11-1926)946.  
 Τρεις περίπου µήνες µετά την υπογραφή της συνθήκης (Οκτώβριος 1923), στην 
Αθήνα  εκδηλώθηκε ένα νέο στρατιωτικό κίνηµα ενάντια στην επανάσταση του 1922, 
το οποίο απέτυχε και οδήγησε στην έξωση των αντιβενιζελικών αξιωµατικών από τις 
τάξεις του ελληνικού στρατού. Αµέσως, µε απόφαση της επαναστατικής κυβέρνησης,  
παρατάθηκε η κατάσταση πολιορκίας που είχε κηρυχθεί πριν από έναν χρόνο, 
δίνοντας µεγαλύτερη ευελιξία στην -ισχυρότερη πλέον- κυβέρνηση947. Σηµειώνεται 
πως η κατάσταση πολιορκίας είχε αρθεί στις 29 Αυγούστου 1923948.  
 Στην εκλογική αναµέτρηση του Δεκεµβρίου του 1923, µε αποχή των 
αντιβενιζελικών παρατάξεων, ο Βενιζέλος επανήλθε στην εξουσία και βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε παλιούς οπαδούς του, που είχαν αρχίσει να αµφισβητούν τις θέσεις 
του. Η νέα κυβέρνηση παραιτήθηκε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και τη θέση της 
κατέλαβε η κυβέρνηση Παπαναστασίου, η οποία στις 24-03-1924 έλαβε ψήφο για τη 
διαχείριση του πολιτειακού ζητήµατος. Το επικείµενο δηµοψήφισµα τον Απρίλιο του 
1924, µε µεγάλη πλειοψηφία, επικύρωσε την ανακήρυξη της Δηµοκρατίας και την 
                                                
944 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα 
της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 243-245. 
945 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ, αχρονολόγητο Έγγραφο: Καζάδες περιελθόντες στο ελληνικό 
κράτος από 1912-1923. Το έγγραφο δεν περιέχει περισσότερο συγκεκριµένες πληροφορίες. 
946 Δηµητρακόπουλος Η. Π. (1991), Τα Χερσαία Σύνορα της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 112-115. 
947 Φ.Ε.Κ., 22-10-1923, αρ. φύλλου 301, Απόφαση της Επαναστάσεως: Αριθµός 28164, Περί θέσεως εις 
εφαρµογήν καθ` απάσαν την Πελοπόννησον, την Στερεάν Ελλάδα, την Θεσσαλίαν, την Ήπειρον, τη Θράκην και 
απάσας τας νήσους του ΔΞΘ` νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας»· Φ.Ε.Κ., 26-09-1922, αρ. φύλλου 179, 
Νοµοθετικό Διάταγµα: περί θέσεως εις εφαρµογήν καθ` απάσαν την Πελοπόννησον, Στερεάν Ελλάδα, την 
Θεσσαλίαν, την Ήπειρον, την Μακεδονίαν, τη Θράκην και απάσας τους νήσους του ΔΞΘ` νόµου «περί 
καταστάσεως πολιορκίας». 
948 Φ.Ε.Κ., 18-10-1923, αρ. φύλλου 295, Απόφαση της Επαναστάσεως: περί άρσεως της εφαρµογής του νόµου 
«καταστάσεως πολιορκίας» καθ’ άπαν το κράτος. 
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έκπτωση της Μοναρχίας949.  
 Το φθινόπωρο του ίδιους έτους και µε την έναρξη αποχώρησης των γηγενών 
βουλγαρόφωνων κατοίκων της Θράκης, η βουλγαρική και η ελληνική πλευρά, υπό τις 
πιέσεις της Κ.τ.Ε. σχετικά µε την προστασία των εκατέρωθεν µειονοτήτων, 
αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρµογή τους σχετικούς όρους των Συνθηκών των 
Σεβρών και της Λωζάνης. Στις 29-09-1924 υπεγράφη µεταξύ της βουλγαρικής και 
της ελληνικής κυβέρνησης, από τους αντίστοιχους υπουργούς των Εξωτερικών, 
Πολίτη και Καλφώφ (στον τύπο της εποχής αναφέρεται ως Πρωτόκολλο Πολίτη-
Καλφώφ). Μέσω του πρωτοκόλλου, αναγνωρίστηκε ουσιαστικά η παρουσία 
βουλγαρικής µειονότητας στην Ελλάδα και ελληνικής µειονότητας στη Βουλγαρία, 
ενώ καθορίστηκε και το νοµικό καθεστώς προστασίας τους950.  
 Το πρωτόκολλο στην πραγµατικότητα ποτέ δεν εφαρµόστηκε λόγω των 
σερβικών διαµαρτυριών για την αναγνώριση όλων των βουλγαροφώνων της Ελλάδας 
ως µελών της βουλγαρικής µειονότητας και της πρόθεσης υπογραφής µίας 
αντίστοιχης διακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και Σερβίας951. Στην 
πραγµατικότητα, η µη εφαρµογή του ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, 
λίγους µήνες αργότερα952. 
 Την ίδια σχεδόν περίοδο ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις (Ιούλιος 1924), που 
περιελάµβαναν το ζήτηµα της επιστροφής των µουσουλµανικών περιουσιών της 
Θράκης για την ελληνική πλευρά και της επιστροφής των φυγάδων στην 
Κωνσταντινούπολη για την τουρκική, δίνοντας ένα νέο περιεχόµενο στην έννοια των 
µη ανταλλάξιµων ή εταµπλί. Μέχρι εκείνη τη στιγµή, η ουδέτερη στάση της Κ.τ.Ε. 
που βασιζόταν στην αποφυγή ακραίων λύσεων µε πολιτικό και όχι δικαστικό 
πνεύµα953. Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν από την υπογραφή της συµφωνίας συµβιβασµού, 
οι δύο αντιπροσωπείες φάνηκε να κατανοούν τη δυσκολία εκτίµησης των 
ανταλλάξιµων περιουσιών, και να διαβλέπουν τις αντιδράσεις του προσφυγικού 
πληθυσµού και τις πιθανές ζηµιές από µία τέτοια εξέλιξη954. 

                                                
949 Βερέµης Θ. (1989), «Η Εποχή (1900-1936)», στο Βερέµης Θ. & Γουλίµης Γ. (επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Κοινωνία, Οικονοµία, Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα, Γνώση: 14-25, σσ. 19-23· Μαυρογορδάτος Γ. Θ. (χ.η.), 
Μελέτες και Κείµενα για την Περίοδο 1909-1940, Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 17. 
950 Τσιτσελίκης Κ. (1996), Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας των Γλωσσικών Δικαιωµάτων των 
Μειονοτήτων και η Ελληνική Έννοµη Τάξη, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας, σ. 281· Wurfbain A. (1930), L’ 
Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, σσ. 62-65.  
951 Τούντα-Φρεγάδη Α. (1988), «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ», στο Συµπόσιο 
για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου-Μουσείο 
Μπενάκη: 85-94, σσ. 87-88. 
952 Τσιτσελίκης Κ. (1996), Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας των Γλωσσικών Δικαιωµάτων των 
Μειονοτήτων και η Ελληνική Έννοµη Τάξη, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας, σ. 282· Τούντα-Φρεγάδη Α. 
(1986), Ελληνο-Βουλγαρικές Μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, 1924-1925, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα 
Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 137-144. 
953 Αναστασιάδου I. (1980), «Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας του 1930», στο Βερέµης Θ. & 
Δηµητρακόπουλος Ο. (επιµ.), Μελετήµατα Γύρω από τον Βενιζέλο και την Εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης: 309-
426, σ. 312. 
954 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/3, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Σχέδιο Συµφωνίας Ελλάδος-Τουρκίας για 
Αποζηµιώσεις. Επιστολή, εµπιστευτική, Αθήνα, 21-05-1925, προς: Μιχαλακόπουλο, Πρόεδρο του Υπουργικού 
Συµβουλίου κτλ. 
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 Τελικά, µε το πέρας των διαπραγµατεύσεων, υπεγράφη µεταξύ των υπουργών 
Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Εξηντάρη και Ρουσντί (21-06-1925) η 
Συµφωνία της Άγκυρας (στον τύπο της εποχής αναφέρεται ως Συµφωνία Εξηντάρη-
Ρουσντί), βάσει της οποίας επιδιώχθηκε να δοθεί λύση στο ζήτηµα της 
ανταλλαξιµότητας ορισµένων κατηγοριών µουσουλµάνων και ορθοδόξων στη 
Ελλάδα και στην Τουρκία αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, έγινε συµβιβασµός σχετικά µε τα 
µουσουλµανικά κτήµατα της Θράκης, και το ελληνικό κράτος ανέλαβε την 
επιστροφή τους στους δικαιούχους τους, εφόσον δεν ενδιαφερόταν πια για την 
εξαγορά τους955. 
 Οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της χώρας απέκτησαν νέα διάσταση µε την 
κατάλυση της δηµοκρατίας και την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατηγό 
Πάγκαλο, τον Ιούνιο του 1925. Αναµένοντας την έγκριση της συµφωνίας που 
υπεγράφη στην Άγκυρα, η Δ΄ Ελληνική Εθνοσυνέλευση (Ιούλιος 1925), 
εξουσιοδότησε µε ψήφισµά της την κυβέρνηση να αποδεχτεί τον παραπάνω 
διακανονισµό. Σύµφωνα µε αυτόν, επρόκειτο να ρυθµιστούν τα περισσότερα 
ζητήµατα που είχαν προκύψει από την εγκατάσταση των προσφύγων στις 
µουσουλµανικές µη ανταλλάξιµες περιουσίες, η επιστροφή των απόντων εταµπλί, των 
ακίνητων και κινητών περιουσιών τους, καθώς και η αναγνώριση του δικαιώµατος 
της ελληνικής κυβέρνησης να εξαγοράσει τις ακίνητες ιδιοκτησίες που θεωρούσε 
απαραίτητες για την προσφυγική εγκατάσταση, καταβάλλοντας δίκαιη εκτίµηση και 
αποζηµίωση956. Όµως, η κυβέρνηση του Πάγκαλου δεν προχώρησε στην άµεση 
εφαρµογή της συµφωνίας. Έτσι, όταν τον Ιανουάριο του 1926 η ελληνική πλευρά 
ζήτησε την εκ νέου εφαρµογή της συµφωνίας, η τουρκική πλευρά είχε ήδη εγείρει 
άλλες απαιτήσεις957.  
 Η δικτατορία του Πάγκαλου ανετράπη σε διάστηµα δεκατεσσάρων µηνών. 
Σύντοµα, πραγµατοποιήθηκαν γενικές εκλογές. Η µετέπειτα οικουµενική κυβέρνηση 
του Α. Ζαΐµη ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας (Δεκέµβριος 1926). Ο ίδιος, µετά 
την εκλογή του, έσπευσε να δηλώσει πως η πολιτική συµµαχία αποσκοπούσε στην 
αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η χώρα, µέσω της 
υιοθέτησης µίας αυστηρής πολιτικής λιτότητας958. 
                                                
955 Yıldırım O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σσ. 116-117· Τσουλούφη Α. (1989), Η Ανταλλαγή Ελληνικών και 
Τουρκικών Πληθυσµών και η Εκτίµηση των Εκατέρωθεν Εγκαταλειφθεισών Περιουσιών, Αθήνα: Εκδόσεις 
"Ενώσεως Σµυρναίων", σσ. 126-127· Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως Μουσουλµανικών και 
Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σ. 11.  
956 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου 
ψηφίσµατος περί τρόπου διακανονισµού προκυψασών κατά την εφαρµοφήν του 16 άρθρου της Συµβάσεως «περί 
ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσµών δυσχεριών». Αθήνα, 18-07-1925, προς: την Δ΄ Συντακτική 
των Ελλήνων Συνέλευση, συντάκτης Μιχαλακόπουλος Α. 
957 Αναστασιάδου I. (1980), «Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας του 1930», στο Βερέµης Θ. & 
Δηµητρακόπουλος Ο. (επιµ.), Μελετήµατα Γύρω από τον Βενιζέλο και την Εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης: 309-
426, σ. 313. 
958 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σσ. 77-78. 
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Όµως, έναν χρόνο αργότερα, τα ζητήµατα που επεδίωξε να διευθετήσει η 
Συµφωνία της Άγκυρας εξακολουθούσαν να αποτελούν σηµείο τριβής. Ο κυριότερος 
λόγος ήταν, βέβαια, η επιδεικτική αδιαφορία που επιδείκνυαν τόσο ως προς αυτά που 
είχαν συµφωνηθεί εκατέρωθεν όσο και ως προς αυτά που είχαν επιβάλει οι διεθνείς 
συνθήκες. Σε αυτά προστέθηκε η πίεση από τους ανταλλάξιµους πληθυσµούς που 
ακόµη βρίσκονταν σε φάση αναµονής, περιµένοντας την οριστική επίλυση του 
θέµατος των περιουσιών τους.  

Αυτή τη φορά, έπειτα από συνοµιλίες και για τη διευθέτηση των ζητηµάτων 
των ανταλλάξιµων περιουσιών, υπεγράφη στις 01-12-1926 η Συµφωνία των Αθηνών, 
υιοθετώντας το µέτρο του συµψηφισµού τους. Η πρακτική εφαρµογή του 
συµψηφισµού είχε εισαχθεί τον Ιανουάριο του προηγούµενου έτους (01-01-1925), 
όταν η τουρκική κυβέρνηση έθεσε –µε τον νόµο των αντιποίνων- για πρώτη φορά τη 
βάση του γενικού συµψηφισµού των περιουσιών959.       

Εν συνεχεία  η οικουµενική κυβέρνηση Ζαΐµη έπειτα από δύο σχεδόν χρόνια 
διακυβέρνησης, βίωσε τον κλονισµό της συνοχής της και την κατάρρευση της. Είχε, 
ήδη, επιτύχει τους στόχους που είχαν υποσχεθεί στον συνασπισµό οι οικονοµικοί 
κύκλοι που τον επέβαλαν. Οι Φιλελεύθεροι, µε την παραίτηση της οικουµενικής 
κυβέρνησης τον Ιούλιο του 1928, παίρνουν εντολή διάλυσης της Βουλής και 
προκήρυξης εθνικών εκλογών. Για την ερχόµενη τετραετία η παρουσία της 
βενιζελικής παράταξης είναι κυρίαρχη στα πολιτικά δρώµενα της χώρας, 
διαµορφώνοντας παράλληλα το εσωτερικό καθεστώς και το εξωτερικό σκηνικό, 
ιδιαίτερα στο θέµα των ελληνοτουρκικών σχέσεων960.  
 Το ζήτηµα της Θράκης είχε επικεντρωθεί σε δύο οµάδες διαρκών 
διεκδικήσεων, στους εργαζόµενους και στους µικροκαλλιεργητές, µε τις οικονοµικές 
τους διεκδικήσεις και στους εθνοτικά διαφορετικούς γηγενείς κατοίκους της. Η 
χειραγώγησή τους ήταν επιβεβληµένη ως µέσο διοχέτευσης του ριζοσπαστισµού τους 
σε δράσεις και συµπεριφορές προσανατολισµένες στη διατήρηση του κοινωνικού 
στάτους961.  

Την ίδια χρονική περίοδο, η τουρκική και η ελληνική κυβέρνηση,  µέσω των 
διπλωµατικών εκπροσώπων τους είχαν ξεκινήσει επαφές, προτείνοντας τον Ιούλιο 
του 1928 την υπογραφή ενός συµφώνου φιλίας. Είχε πια γίνει κοινή συνείδηση το 
µάταιο της παρουσίας εδαφικών διεκδικήσεων, εξακολουθούσε, ωστόσο, να 
υφίσταται το θέµα των οικονοµικών διαφορών, που περνούσε σε δεύτερη µοίρα. 
Τρεις µήνες αργότερα, η τουρκική πλευρά τάχθηκε υπέρ της ελληνικής πρότασης, 
                                                
959 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.46, 1926/Έγγραφο 173/24, Συνηµµένο Β, Σηµείωµα, 
αχρονολόγητο έγγραφο του Μιχαλακόπουλου, πιθανότατα συντάχθηκε το 1929. 
960 Stefanidis I. (2006), "Reconstructing Greece as a European State: Venizelos' Last Premiership, 1928-1932" in 
Eleftherios Venizelos: The Trials of a Statemanship, Kitromilides P., (ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press: 
193-233, σσ. 193-211, σσ. 217-219. 
961 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σ. 102. 
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υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα επίλυσης των οικονοµικών διαφορών µέσω 
διακρατικής απευθείας συµφωνίας962.   
 Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν σε δύο κύκλους επαφών, τον Ιούνιο και 
τον Οκτώβριο του 1930. Έτσι, στις 10-06-1930, υπεγράφη η «Σύµβασις περί 
οριστικής εκκαθαρίσεως των ζητηµάτων των προκυπτόντων εκ της εφαρµογής της 
συνθήκης της Λωζάννης και της συµφωνίας Αθηνών, εν σχέσει µε την ανταλλαγή των 
πληθυσµών» και τέσσερις µήνες αργότερα στις 30-10-1930, η «Συνθήκη Φιλίας, 
Ουδετερότητος, Διαλλαγής και Διαιτησίας». Η δεύτερη συνοδευόταν από το 
πρωτόκολλο «Περί περιορισµού των ναυτικών εξοπλισµών, συµβάσεις εγκαταστάσεως, 
προξενικής και εµπορίου». 

Το σύµφωνο, εκτός της προσπάθειας διευθέτησης των ελληνοτουρκικών 
διαφορών (επίσηµη ολοκλήρωση της ανταλλαγής πληθυσµών και οριστική 
παραχώρηση των εγκαταλελειµµένων περιουσιών στα δύο µέρη963), ενίσχυσε τη θέση 
της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, κέρδισε τη συνεργασία της 
Τουρκίας και µαζί στράφηκαν ενάντια στην Ιταλία και στα συµφέροντα της στην 
περιοχή (τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου ήταν υπό ιταλική διοίκηση). 
Επιπλέον, ενισχύθηκε το µέτωπο ενάντια στον βουλγαρικό και γιουγκοσλαβικό 
επεκτατισµό στη νοτιοανατολική βαλκανική χερσόνησο964. 

Κατά την περίοδο 1929-1932, η πολιτική σκηνή του ελληνικού κράτους 
βρέθηκε να τροφοδοτείται από τις δύο βασικές πολιτικές παρατάξεις, την βενιζελική 
και την βενιζελογενή αντιπολίτευση. Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν τον Μάρτιο 
του 1933, το Λαϊκό Κόµµα του Τσαλδάρη αναδείχθηκε νικητής, προκαλώντας την 
αντίδραση των βενιζελικών ανώτατων αξιωµατικών του στρατού. Την εποµένη των 
εκλογών, ο στρατηγός Πλαστήρας (06-03-1933) κατέλαβε την εξουσία. Αυτή τη 
φορά, η κίνηση Πλαστήρα ήταν χωρίς σαφή πολιτικό στόχο, επικαλούµενη τον 
κοµουνιστικό κίνδυνο και προαναγγέλλοντας τη δικτατορία του Μεταξά965.     
 Όλα αυτά σε µία περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονοµία προσπαθούσε 
να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης του 1929, την 
εγχώρια κρίση του 1931 και την υποτίµηση του 1932. Άλλωστε, η οικονοµική κρίση 
ήταν συνδεδεµένη µε εσωτερικούς παράγοντες της ελληνικής οικονοµίας, µε τα 
δίκτυα που αυτή είχε αναπτύξει και µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες του 

                                                
962 Αναστασιάδου I. (1980), «Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας του 1930», στο Βερέµης Θ. & 
Δηµητρακόπουλος Ο. (επιµ.), Μελετήµατα Γύρω από τον Βενιζέλο και την Εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης: 309-
426, σσ. 315-316. 
963 Yıldırım O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σ. 117. 
964 Stefanidis I. (2006), "Reconstructing Greece as a European State: Venizelos' Last Premiership, 1928-1932" in 
Eleftherios Venizelos: The Trials of a Statemanship, Kitromilides P.,  (ed.), Edinburgh, Edinburgh University 
Press: 193-233, σσ. 217-226· Zürcher E. J. (2004), Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Mετάφραση: Κεχριώτης Β. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 270.  
965 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σσ. 104-106. 
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εξωτερικού966. Από την υποτίµηση του νοµίσµατος και µέχρι και το 1936, η ελληνική 
οικονοµία παρουσίασε µία αξιοσηµείωτη ανάκαµψη ως προς τους όρους της 
οικονοµικής ανάπτυξης967. 
 Στο εξωτερικό, η άνοδος του Μουσολίνι στη γειτονική Ιταλία δεν άφησε 
ανεπηρέαστη την πολιτική σκηνή του ελληνικού κράτους, το οποίο ωστόσο 
προχώρησε σε µία καθαρά εκλεκτική προσέγγιση των θέσεών του. Παράλληλα, ο 
γερµανικός επεκτατισµός στην Ευρώπη µετά την άνοδο του Χίτλερ επέβαλε τη λήψη 
µέτρων από τη µεριά των δυνάµεων της Αντάντ. Το ελληνικό κράτος κλήθηκε να 
δηλώσει τη συµµετοχή του στο Βαλκανικό Σύµφωνο, που –υποθετικά τουλάχιστον- 
θα µπορούσε να ανακόψει την πορεία του γερµανικού επεκτατισµού στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη968.  
 Οι παραπάνω διαφορές και αντιθέσεις των δύο παρατάξεων και η κατάσταση 
στο εσωτερικό της χώρας οδήγησαν στο κίνηµα του 1935. Στην πραγµατικότητα ήταν 
µία προσπάθεια προστασίας των συµφερόντων της παράταξης του Βενιζέλου. Με την 
αποτυχία του κατά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 1935, οι βασιλόφρονες, µετά 
την εκλογή τους µε ένα δηµοψήφισµα (03-11-1935), επανέφεραν τη βασιλεία. Στις 
νέες εκλογές του Ιανουαρίου του 1936, η βενιζελική παράταξη κυριάρχησε, όµως 
βάσει του εκλογικού νόµου δεν µπόρεσε να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Η 
αστάθεια του πολιτικού κατεστηµένου της χώρας ήταν εµφανής. Στην αναζήτηση 
λύσης, εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόµενο συνεργασίας µε το Κουµουνιστικό Κόµµα, 
κάτι που τελικά έγινε969.  

Στις 04-08-1936, και αφού η Βουλή είχε διακόψει τις εργασίες της από την 
άνοιξη του ίδιου έτους, ο Ι. Μεταξάς, επικαλούµενος τον φόβο της αυξανόµενης 
κοµουνιστικής προπαγάνδας, ζήτησε από τον Γεώργιο Β΄ την κήρυξη στρατιωτικού 
νόµου. Η κίνησή του βρήκε την υποστήριξη της βρετανικής διπλωµατίας και η 
διακυβέρνησή του θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, µέχρι και την είσοδο της χώρας στον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο970.  

Σε µία περίοδο δεκαπέντε περίπου ετών, οι εσωτερικές και εξωτερικές 
εξελίξεις άλλαξαν ραγδαία την κατάσταση σε αυτήν την περιοχή των Βαλκανίων. Για 

                                                
966 Κωστής Κ. (1989), «Η Ελληνική Οικονοµία στα Χρόνια της Κρίσης, 1929-1932. Ένας Πρώτος Απολογισµός», 
στο Βερέµης Θ. & Γουλιµή Γ. (επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονοµία-Πολιτική στην Εποχή του, 
Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση: 191-226, σσ. 203-217. 
967 Mazower M. (1989), «Οικονοµική Πολιτική στην Ελλάδα, 1932-1936», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. & 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις 
Κρήτης: 171-181, σσ. 180-181. 
968 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σ. 79, σσ. 110-116. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσεται και η µετέπειτα προσπάθεια του Συνδέσµου Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας (1935-1941). Ο σύνδεσµος 
λειτούργησε µεταξύ 1935-1941, στο Πλουµίδης Σ. (2001), "Ο Σύνδεσµος Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας (1935-
1941)", Ιστορικά, 18(35), σσ. 421-431. 
969 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σ. 304. 
970 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σ. 79, σσ. 108-110. 
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όλα τα έθνη-κράτη που προέκυψαν από τη διάσπαση της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, η διανοµή των εδαφών και των πληθυσµών ήταν οριστική και 
δύσκολα αναστρέψιµη. Κατάσταση όµως που δεν τα απέτρεψε από το να 
προσπαθούν συστηµατικά για την αλλαγή της.     
 
1α.ii) Η δηµιουργία του εθνικού χώρου στις Νέες Χώρες (από το 1912 και έπειτα) 
 
 Τα γεγονότα και οι καταστάσεις που καταγράφονται στη θρακική επαρχία από 
το 1922 και έπειτα είχαν ήδη εφαρµοστεί στις νεοπροσαρτηθείσες περιοχές των Νέων 
Χωρών και ιδίως στη γειτονική Μακεδονία, µε σχετική επιτυχία. Πρόκειται για µια 
περίοδο κατά την οποία τα βαλκανικά κράτη, εργάστηκαν εντατικά για την 
αναµόρφωση των εδαφών που απέκτησαν από τους Βαλκανικούς Πολέµους, χωρικά 
και πληθυσµιακά971. Αντίστοιχες δράσεις είχαν εκδηλωθεί και εντός της οθωµανικής 
επικράτειας, από τις αρχές του 20ού αιώνα ιδιώς κατά τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου972.     
 Η προαναφερθείσα διαδικασία έχει τις ρίζες της στα ενδογενή χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του έθνους-κράτους, όπως αυτά εκδηλώνονται µέσω της κυβερνητικής 
στάσης επί του θέµατος της ενσωµάτωσης των Νέων Χωρών. Ειδικότερα, για κάθε 
έθνος-κράτος, η άσκηση της εξουσίας του, όπως και η λειτουργία του κρατικού 
µηχανισµού του συνεπάγονται την ύπαρξη µιας εδαφικής επικράτειας και τον έλεγχο 
αυτής. Η παραπάνω προϋπόθεση συνιστά και τη θεµελιώδη αρχή της εθνικής 
κυριαρχίας του973. Η εδαφική επικράτεια της εθνικής κυριαρχίας θεωρείται 
απαραβίαστο χαρακτηριστικό του974. Η Θράκη µε το µακρύ οθωµανικό και το 
βραχύβιο βουγλαρικό παρελθόν να αµφισβητεί ευθέως την οµοιογένεια της ελληνικής 
εδαφικής επικράτειας θεωρούνταν προβληµατική και προφανώς υπό άµεση 
                                                
971 Η µεθοδευµένη αλλαγή του πληθυσµιακού υποβάθρου µιας περιοχής από ένα εθνικό κράτος (µέσω 
συγκεκριµένης/ων πολιτικής/ών), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κυρίαρχης οµάδας έναντι των υπολοίπων 
µειονοτικών οµάδων ονοµάζεται δηµογραφική/πληθυσµιακή µηχανική (demographical engineering). Sigalas N. 
and Toumarkine A. (2008), "Ingénierie démographique, génocide, nettoyage ethnique. Les paradigmes dominants 
pour l’étude de la violence sur les populations minoritaires en Turquie et dans les Balkans", European Journal of 
Turkish Studies in History-Demographic Engineering - Part I, 7, παράγραφος 35, στο 
http://www.ejts.org/document2933.html (10-09-2010, 14:56)· Şeker N. (2007), "Demographic engineering in the 
late Ottoman empire and the Armenians", Middle Eastern Studies, 43(3), σ. 461. Αναλυτικότερα βλέπε: Bookman-
Zarkovic M. (2002), "Demographic Engineering and the Struggle for Power", Journal of International Affairs, 
56(1)· Weiner M. and Teitelbaum M. S. (2001), Political Demography, Demographic Engineering, New York & 
Oxford: Berghahn· Mc Garry J. (1998), "Demographic Engineering. The State-directed Movement of Ethnic 
Groups as a Technique of Conflict Regulation", Ethnic and Racial Studies, 21(4)· Bookman-Zarkovic M. (1997), 
The Demographic Struggle for Power: The Political Economy of Demographic Engineering in the Modern World, 
London: Frank Cass ·Mc Garry J. and O’Leary B. (1993), The Politics of Ethnic Conflict Regulation, London and 
New York: Routledge.  
972 Şeker N. (2007), "Demographic engineering in the late Ottoman empire and the Armenians", Middle Eastern 
Studies, 43(3), σσ. 465-471· Dündar F., (2006), "The Settlement Policy of the Committee of Union and Progress 
1913-1918" in Kieser H.-L., (ed.), Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities,  London, 
New York, I.B.Tauris, σσ. 38-41. 
973 Neocleous M. (2003), "Off the Map: On Violence and Cartography", European Journal of Social Theory, 6, σ. 
411, όπως παρατίθεται στο Agnew J. (2007), "No Borders, No Nations: Making Greece in Macedonia", Annals of 
the Association of American Geographers, 97(2), σ. 402. 
974 Mellor R. E. H. (1989), Nation, State and Territory. A Political Geography, London & New York: Routledge, 
σ. 53. 
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αναµόρφωση µε κάθε µέσο.  
 Συνήθως, αυτές οι περιοχές, όταν δεν αποτελούν µέρος της επικράτειας, 
διαθέτουν µια σειρά χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τα οποία έχουν αξιοποιηθεί 
προκειµένου να ταυτιστούν µε την ιδέα της εδαφικής ολοκλήρωσης. Αργότερα, µε 
την ενσωµάτωσή τους στην εθνική εδαφική επικράτεια, ξεκινά πραγµατική διεργασία 
ένταξής τους.  
 Εκτός των ενεργειών λειτουργικής και οργανωτικής σύνδεσης µιας 
νεοπροσαρτηθείσας περιοχής µε το εθνικό σώµα, το εκάστοτε έθνος-κράτος -στην 
περίπτωση αυτή, το ελληνικό- µέσω της υιοθέτησης µιας σειράς κυβερνητικών 
πολιτικών και πρακτικών, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του. Το ελληνικό 
κράτος από την ίδρυσή του τον 19ο αιώνα είχε εφαρµόσει µια σειρά µέτρων και 
πρακτικών που ξεκάθαρα αποσκοπούσαν στην κατασκευή ενός ενοποιηµένου 
παρελθόντος για τα εδάφη εντός της επικράτειάς του975. Έτσι, ενώ οι µηχανισµοί του 
κράτους επεξέτειναν την εξουσία και τον έλεγχό τους σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές, η λογοτεχνία, η αρχαιολογία και η γεωγραφία εργάστηκαν για την εικονική 
κυριαρχία των νέων αυτών εδαφών976. 
 Η επιτυχηµένη αυτή εθνική στρατηγική ήταν ανάγκη να επεκταθεί και στα 
εδάφη που προσαρτήθηκαν από την περίοδο των Βαλκανικών Πολέµων κι έπειτα. Για 
το ελληνικό κράτος, ήταν γεγονός πως η επικράτειά του αποκτούσε τον εθνικό της 
χαρακτήρα, όταν προσαρµόζονταν οι κρατικοί θεσµοί, οι οργανισµοί, τα δίκτυα 
υποδοµών και λειτουργίας καθώς και το τοπίο του στην αντίληψη των πολιτών του. 
Σηµαντικό στοιχείο στην κατεύθυνση αυτή αποτελούσε η εισαγωγή και η εφαρµογή 
του εθνικού διοικητικού και νοµικού κώδικα, καθώς επίσης και η παραγωγική 
λειτουργία του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος977.  
 Οι νεοπροσαρτηθείσες περιοχές επιβαλλόταν να ενσωµατωθούν ουσιαστικά 
στην Παλιά Ελλάδα και επιπλέον να αποτελέσουν, το γρηγορότερο δυνατόν, δοµικά 
στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Η εικόνα, η λειτουργία, η οργάνωση του 
χώρου και των τόπων του, καθώς και ο πληθυσµός τους ή, µε άλλα λόγια, το 
πολιτισµικό τοπίο τους ήταν αναγκαίο να αποκτήσει πραγµατικούς -ακόµη και 
υποθετικούς δεσµούς- µε την υφιστάµενη ελληνική επικράτεια978. Η πραγµάτωση 
τους ήταν ικανή να µετατρέψει τα εν λόγω εδάφη σε συµπαγή και αληθινά εθνικά 
συστατικά στοιχεία. Εν συνεχεία, τα ίδια µπορούσαν να λειτουργήσουν ως τόποι 

                                                
975 Agnew J. (2007), "No Borders, No Nations: Making Greece in Macedonia", Annals of the Association of 
American Geographers, 97(2), σ. 416. 
976 Peckham R. S. (2001), National Histories, Natural States: Nationalism and the Politics of Place in Greece, 
London, New York: I.B. Tauris, σ. 35. 
977 Williams C. & Smith A. D. (1983), "The National Construction of Social Space", Progress in Human 
Geography, 7, σσ. 511-512. 
978 Smith A. D. (1991), National Identity, Harmondsworth: Penguin, σσ. 14-15. 
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παραγωγής και αναπαραγωγής της ελληνικής εθνικής συνείδησης979.  
  

Φωτογραφία 1α.ii.23: Αεροφωτογραφία της αγοράς της Γκιουµουλτζίνας (circa 1910) 

 
Σχόλιο: Στην αεροφωτογραφία διακρίνεται η πορεία του χειµάρρου Μπουκλουτζά. Στα δεξιά διακρίνεται το 
Δηµαρχείο και η Πλατεία Βουλγαροκτόνου (σηµερινή Πλατεία Ειρήνης), στα αριστερά το τείχος του κάστρου πριν 
την κατεδάφιση του και επάνω οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις (σηµερινή Δηµοτική Αγορά) 
Πηγή: Καραδήµου-Γερόλυµπου A. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο 
των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 94 
 

Το σηµαντικότερο εµπόδιο που κλήθηκε να υπερκεράσει το ελληνικό έθνος-
κράτος ήταν η παρουσία ενός αρκετά µεγάλου εθνοτικά διαφορετικού πληθυσµού, ο 
οποίος σε αρκετές περιοχές κυριαρχούσε αριθµητικά. Οι πληθυσµιακές οµάδες των 
Νέων Χωρών παρουσίαζαν διαφορετικού βαθµού και ειδών αποκλίσεις από το 
στερεότυπο της µονοδιάστατης εθνικής ταυτότητας980. Η παρουσία τους συνοδευόταν 
και από τις αντίστοιχες χωρικές δοµές και λειτουργίες. Αυτός ο πληθυσµός και τα 
χαρακτηριστικά του αποτελούσαν σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην 
εναρµόνιση του τοπίου των Νέων Χωρών µε το αντίστοιχο της Παλιάς Ελλάδας981. 
 Για τις ελληνικές αρχές η δράση δεν επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη σύνθεση 
του εθνοτικού µωσαϊκού. Ήδη, νωρίτερα, από το 1912, στην περιοχή της Μακεδονίας 
είχαν εγκαινιαστεί οι πολύµορφες προσπάθειες εδραίωσης της ελληνικής κυριαρχίας, 
της εγκατάστασης των εθνικών διοικητικών, εκτελεστικών, υγειονοµικών, 

                                                
979 White G. W. (2000), Nationalism and Territory. Constructing Group Identity in Southern Europe, Oxford: 
Rowman & Littlefield Publishers, σ. 26· Taylor P. J. (1999), "Places, Spaces and Macy's: Place–Space Tensions in 
the Political Geography of Modernities", Progress in Human Geography 23(1), σσ. 13-16. 
980 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", Σύγχρονα 
Θέµατα, 63, σ. 102. 
981 Agnew J. (2007), "No Borders, No Nations: Making Greece in Macedonia", Annals of the Association of 
American Geographers, 97(2), σ. 412· Mazower M. (2004), Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and 
Jews 1430-1950, London: Harper-Collins Perennial, σσ. 429-440.  
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ελεγκτικών, οικονοµικών, πολεοδοµικών-χωροταξικών και δικαστικών αρχών, της 
ρύθµισης του χώρου και της οικονοµικής δραστηριότητάς του. Επί του 
συγκεκριµένου θέµατος χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις πεπραγµένων του πρώτου 
αντιπροσώπου της ελληνικής διοίκησης στη Μακεδονία και υπουργού Δικαιοσύνης, 
Κ. Ρακτιβάν, στις εφηµερίδες L’ Indèpendant (26-11-1912) και Libertè (17/30-01-
1913)982.  
 Μοχλός στην προσπάθεια αναµόρφωσης, ιδιαίτερα των αστικών περιοχών, 
έγινε το νεοϊδρυθέν υπουργείο Συγκοινωνίας (Ιούνιος 1914) και οι εργασίες που 
ανέλαβε ιδιώς από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917 και έπειτα. Οι δηλώσεις 
του πρώτου υπουργού του, Δ. Διαµαντίδη, ήταν αποκαλυπτικές αναφορικά µε την 
κατάσταση που επικρατούσε στις Νέες Χώρες και τις επικείµενες αλλαγές στις οποίες 
όφειλε να προβεί η ελληνική κυβέρνηση, «…ώστε και υπό την οικοδοµική άποψιν [οι 
Νέες Χώρες] θα ήτο δυνατόν να εκπολιτισθώσι το ταχύτερον…»983. Οι δηλώσεις του 
Διαµαντίδη υποδεικνύουν το πανελλήνιο ιδεολογικό πλαίσιο δράσης των θεσµικών 
επεµβάσεων στον χώρο, από το 1914 και έπειτα.  
 Με την υιοθέτηση των σύγχρονων, για την εποχή, πολιτικών και πρακτικών 
επέµβασης στον χώρο (είχαν ήδη εφαρµοστεί στην Ευρώπη των αρχών του 20ού 
αιώνα), η κυβέρνηση εργάστηκε για τον εκσυγχρονισµό των Νέων Χωρών, όπως 
βέβαια η ίδια τον αντιλαµβανόταν984. Βασικός στόχος της ήταν η προαναφερόµενη 
οµογενοποίηση του πολυ-εθνοτικού τοπίου, η οποία εξακολουθούσε αντιµετωπίζει 
προβλήµατα.  
 Ο χώρος επιβαλλόταν να αναδιοργανωθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
υπάρχουσες µειονοτικές εθνοτικές συγκεντρώσεις να παρουσιάζουν την ελάχιστη 
δυνατή συµµετοχή985. Στην πραγµατικότητα οι επεµβάσεις στόχευαν στην 
ελληνοποίηση του πολύ-εθνοτικού χώρου και αποσκοπούσαν, υπό τον µανδύα της 
εισαγωγής νέων λειτουργιών και οργανωτικών δοµών, στον περιορισµό των 
παραδοσιακών δοµών που είχαν δηµιουργηθεί υπό τη µακροχρόνια οθωµανική 
παρουσία986.      
 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν η Καραδήµου-Γερόλυµπου και ο Παπαµίχος, 
οι επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης για το τοπίο των Νέων Χωρών εµφανίζονταν 
στα επίσηµα κείµενα της εποχής µε τη χρήση λέξεων, όπως «…αποτουρκισµός, 

                                                
982 Ρακτιβάν Κ. (1951), Έγγραφα και Σηµειώσεις εκ της Πρώτης Ελληνικής Διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-
1913), Θεσσαλονίκη: Ε.Μ.Σ., σσ. 39-48, σσ. 65-70. 
983 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1989), "Μεταρρυθµιστικές Αντιλήψεις στην Οργάνωση των Αστικών Χώρων, 
1917-1920", Σύγχρονα Θέµατα, 39, σ. 56. 
984 Lagopoulos A. P. (2005), "Monumental Urban Space and National Identity: The Early Twentieth Century New 
Plan of Thessaloniki", Journal of Historical Geography, 31, σ. 73. 
985 Ibid, σ. 74. 
986 Hadjimichalis C., Kalogiorou N. & Yerolympos A. (1989), "Northern Greek Settlements Βefore and After 
1912: Transformations of Urban and Regional Space", Proceedings of the Skopelos Symposium in Space and 
History (September 1987), Thessaloniki, School of Architecture, Aristotelian University of Thessaloniki: 85-95, 
σσ. 92-93. 
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εξελληνισµός, εκσυγχρονισµός και τελικά εκπολιτισµός…»987. Οι έννοιες αυτές 
θεωρούνται ταυτόσηµες και αποκρυσταλλώνουν το αίτηµα του ελληνικού έθνους-
κράτους για ένα σύγχρονο ελληνικό εθνικό τοπίο. Η ίδια θέση είχε ήδη υιοθετηθεί 
τόσο κατά τη δηµιουργία της πόλης των Αθηνών και των άλλων περιφερειακών 
πόλεων, όσο και για το τοπίο της ευρύτερης ελληνικής επικράτειας του 19ου 
αιώνα988.  
 Οι ελληνικές αρχές δεν αρκέστηκαν να αξιοποιήσουν την ιδέα ενός κοινού ή 
εθνικού τοπίου τόσο πειστικά, αλλά και δηµιούργησαν ψευδαισθήσεις οµοιογένειας 
στους πολίτες για τις διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας989. Εν συνεχεία, οι φορείς καλλιέργειας της εθνικής ταυτότητας ανέλαβαν 
την ολοκλήρωση της προσπάθειας και τη µετέπειτα καλλιέργεια της ιδέας. Αν και η 
οµογενοποίηση του τοπίου των περιοχών της Παλιάς Ελλάδας είχε σχεδόν 
ολοκληρωθεί ή έβαινε προς ολοκλήρωση, στις περιοχές των Νέων Χωρών οι 
ανεπιθύµητες καταστάσεις ήταν δυναµικά παρούσες.  
 

Φωτογραφία 1α.ii.24: Άποψη της Γκιουµουλτζίνας (circa 1920) 

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 42. 

 
 Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενιαία οργάνωση και λειτουργία του τοπίου, ήταν 
ανάγκη να ελέγξει ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τις βλέψεις της, τον παραδοσιακά 
επεκτεινόµενο τόπο παρουσίας και δράσης των εθνοτικών οµάδων990. Επιπροσθέτως, 

                                                
987 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. & Παπαµίχος Ν. (1992), «Ρύθµιση του Χώρου: Πολιτικές Πρωτοβουλίες και 
Θεσµικές Ρυθµίσεις», στο Μαυρογορδάτος Γ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 113-132, σ. 118. 
988 Bastea E. (2000), The Creation of Modern Athens. Planning a Myth, New York: Cambridge University Press, 
σ. 61· Hastaoglou-Martinides V. (1995), "City Form and National Identity: Urban Designs in 19th Century 
Greece", Journal of Modern Greek Studies, 13(1), σ. 102. 
989 Potter D. M. (1968), The South and the Sectional Conflict, Baton Rouge: Louisiana State University Press, σσ. 
41-42, όπως παρατίθεται στο Knight D. B. (1982), "Identity and Territory: Geographical Perspectives on 
Nationalism and Regionalism", Annals of the Association of American Geographers, 72(4), σ. 520. 
990 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. & Παπαµίχος Ν. (1992), «Ρύθµιση του Χώρου: Πολιτικές Πρωτοβουλίες και 
Θεσµικές Ρυθµίσεις», στο Μαυρογορδάτος Γ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 113-132, σ. 119. 



Βασίλης Κουτσούκος                             Μέρος B΄-Κεφάλαιο 1 

 294 

στο ίδιο πνεύµα, οι υπάρχουσες λειτουργίες των κοινωνικών, οικονοµικών και 
παραγωγικών συνόλων, καθώς και οι οργανωτικές δοµές και τα δίκτυα των 
οικιστικών συνόλων έχρηζαν προσαρµογής στο εθνικό πρότυπο οργάνωσης και 
λειτουργίας. Οι νέες σχέσεις θα προέρχονταν από τις επικείµενες επεµβάσεις και 
αναπροσαρµογές, αποκόβοντας τους οποιουσδήποτε δεσµούς µε το παρελθόν991.    
 Το αποτελεσµατικότερο µέτρο για την ικανοποίηση των ελληνικών εθνικών 
θέσεων ήταν η εφαρµογή ενός εποικιστικού προγράµµατος. Έτσι, υπό τον µανδύα της 
προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης στις περιοχές των Νέων Χωρών, 
ήταν δυνατή η κάλυψη των κυβερνητικών προσδοκιών για τη χωρική και λειτουργική 
ενσωµάτωση του τοπίου. Στο ίδιο ακριβώς πνεύµα, είχε ήδη εκδηλωθεί και η 
δραστηριότητα του βουλγαρικού έθνους-κράτους, κατά την εξάχρονη παρουσία του 
στη Θράκη. Επιπλέον, υπήρχε η δυνατότητα δηµιουργίας ενός πληθυσµιακού 
αναχώµατος ενάντια στους βόρειους και ανατολικούς γείτονες, εφόσον µέχρι εκείνη 
τη στιγµή ο εθνοτικά ελληνικός πληθυσµός αποτελούσε τη µειοψηφία. Για τον 
Schultze, ο εποικισµός της Θράκης, ήταν «…ευσυνείδητος…[και]…πραγµατικός…», 
και σίγουρα είχε διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που εφαρµόστηκε στην Παλιά 
Ελλάδα, τον 19ο αιώνα 992.  
 Για τον Καλογήρου, το εποικιστικό πρόγραµµα, όπως αναπτύχθηκε από το 
σύνολο των κρατικών πολιτικών, ρυθµίσεων και πρακτικών, περιελάµβανε τον 
αναπροσανατολισµό των παραγωγικών σχέσεων στην ελληνική εθνική οικονοµία, 
την εισαγωγή νέων προτύπων διοικητικής λειτουργίας και οργανωτικής δοµής. 
Οµοίως, περιελάµβανε µια σειρά µέτρων που σχετίζονταν µε τον έλεγχο της 
εθνοτικής διαφορετικότητας στις νεοπροσαρτηµένες περιοχές και την εισαγωγή νέων 
πολιτισµικών προτύπων. Πραγµατικά, όπως ο ίδιος καταλήγει, οι πολιτικές 
προϋποθέσεις του εποικιστικού προγράµµατος τέθηκαν µε την υπογραφή της 
Συνθήκης της Λωζάννης και µε τη σύµβαση της αναγκαστικής ελληνοτουρκικής 
ανταλλαγής πληθυσµών993. 
 Πάντως, η διαδικασία του εποικισµού και αναµόρφωσης των θρακικών εδαφών 
συνεχίστηκε και µεταπολεµικά (µέχρι και τη δεκαετία του 1990 µε τη εγκατάσταση 
των Ποντίων από τις περιοχές της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.) µε διαφορετικούς όρους και 
πρακτικές εκ µέρους της κυβέρνησης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που είχε 
ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1920994. 

                                                
991 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α., Καυκούλα Κ., Καλογήρου Ν., Παπαµίχος Β. και Χαστάογλου Β. (1985), «Πόλη 
και Πολεοδοµία στην Βόρεια Ελλάδα µετά το 1912», στο Νεοελληνική Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές και 
Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 397-421, σσ. 404-410. 
992 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha,: J. Perthes, σ. 252. 
993 Καλογήρου Ν. (1992), «Η Γεωγραφία του Εκσυγχρονισµού: Οι Μετασχηµατισµοί του Βορειοελλαδικού 
Χώρου στο Μεσοπόλεµο», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις Κρήτης: 83-91, σσ. 87-88. 
994 Voutira E., (2003), "When Greeks Meet Other Greeks: Settlement Policy Issues in the Contemporary Greek 
Context" in Hirschon R., (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange 
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Bάσει αυτών που προαναφέρθηκαν ακολουθεί η διερεύνηση των δράσεων, των 
πρακτικών, και των πολιτικών που υιοθέτησαν οι αρχές του ελληνικού κράτους 
προκειµένου να επιτύχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στο θρακικό τοπίο.

                                                                                                                                       
Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books: 145-159, σσ. 149-157· Schultze J. H. (1937), "Greek 
Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical Magazine, 53(2), σ. 86.  
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1β) Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης 
  
1β.i) Το έργο των εµπλεκόµενων φορέων 

 Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, ιδίως στις νεοαποκτηθείσες περιοχές 
όπως η Θράκη, µετά τον τερµατισµό των δεκαετών πολεµικών συγκρούσεων, 
επέβαλλε την εναρµόνιση και την ενσωµάτωση στον υπόλοιπο κρατικό κορµό. Κατά 
τη διετία 1920-1922, η Ελληνική Διοίκηση Θράκης είχε θέσει τις βάσεις αυτής της 
προσπάθειας. Τώρα, βέβαια, η νέα πραγµατικότητα επέβαλλε την εντατικοποίηση 
των προσπαθειών, προσαρµοσµένων στα διεθνή και διακρατικά κείµενα. Έτσι, την 
υλοποίηση του έργου ανέλαβε µία σειρά υφιστάµενων και επί τούτου ιδρυθέντων 
οργάνων ή φορέων πανελλήνιας ή τοπικής εµβέλειας, οι οποίοι εργάστηκαν 
συγχρονισµένα και παράλληλα995.  

Τα τεκταινόµενα απαιτούσαν γρήγορη προσαρµογή στη νέα πραγµατικότητα 
και ο τοπικός µηχανισµός άσκησης εξουσίας αναδιοργανώθηκε στα δοκιµασµένα 
πρότυπα της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Η έδρα της νέας διοίκησης µεταφέρθηκε 
από την Αδριανούπολη στην Κοµοτηνή, στο Τσανάκλειο Μέγαρο, και ο γενικός 
διοικητής συνέχιζε να υποστηρίζεται από το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που είχε 
καθοριστεί από το 1913 και µετά996 (βλέπε κεφάλαιο 4.ii, infra). 

Οι αρχές για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υποδοχής αλλά, πολύ 
περισσότερο, της εγκατάστασης και αποκατάστασης του προσφυγικού πληθυσµού, 
έκαναν χρήση της εµπειρίας που είχαν αποκτήσει πριν από την εποχή των 
Βαλκανικών Πολέµων. Οι σχετικοί φορείς και οι διάφορες οργανώσεις εθνικής και 
τοπικής εµβέλειας, καθώς και τα νοµοθετικά ή βασιλικά διατάγµατα και οι νόµοι του 
κράτους, οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι των αρµόδιων υπουργείων και οι διαταγές 
των γενικών διοικήσεων ή ακόµη και των στρατιωτικών αρχών, είχαν διευθετήσει 
ικανοποιητικά για το ελληνικό κράτος τα συναφή µε τους πρόσφυγες ζητήµατα. 

Το σχήµα που ακολουθεί απεικονίζει την ιεραρχία των φορέων, που 
εργαστήκαν ή συνεπικούρησαν στην προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση 
και κατά συνέπεια στην προσπάθεια αναµόρφωσης του θρακικού τοπίου. 
Σηµειώνεται ότι οι µικτές επιτροπές της ελληνοβουλγαρικής και της ελληνοτουρκικής 
ανταλλαγής πληθυσµών συνδέονται έµµεσα και όχι άµεσα µε τα ζητήµατα που 
δηµιούργησε η προσφυγική παρουσία, όπως θα φανεί στη συνέχεια: 

 
 
 
 
 
                                                
995 Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 
Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σσ. 203-204. 
996 Φ.Ε.Κ., 04-11-1922, αρ. φύλλου 221, Βασιλικό Διάταγµα: «Περί ορισµού έδρας της Γενικής Διοικήσεως 
Θράκης της Κοµοτινής (Γκιουµουλτζίνας)». 
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Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση των φορέων που δραστηριοποιήθηκαν στη Θράκη 

 
 
Παρατήρηση: Κατά την κατασκευή του σχήµατος οι φορείς παρουσιάζονται ανάλογα µε τη δράση που 
ανέπτυξαν  σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο. Οι φορείς που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία αναγράφηκαν τυχαία 
και όχι κατά σειρά σπουδαιότητας ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Το κάθε χρώµα στη δεύτερη κατηγορία 
αντιστοιχεί και σε ένα άλλο στην τρίτη, π.χ. υπ. Γεωργίας και Επιτροπή Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων 
 

Στο παραπάνω σχήµα είναι εµφανής η διάκριση µεταξύ των φορέων που 
ανέπτυξαν εθνική δράση και των φορέων που δραστηριοποιήθηκαν αποκλειστικά 
στον χώρο της θρακικής επικράτειας. Για τους πρώτους, έκτος της οργανωτικής 
δοµής τους και του ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας τους αναλύονται αποκλειστικά 
η δράση και η στάση τους στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Οι δεύτεροι, 
αποτελούν µια πραγµατικότητα που δηµιούργησε η παρουσία των µη ανταλλάξιµων 
κατοίκων και η διοικητική οργάνωση της επαρχίας.  

Επιπλέον σηµειώνω ότι ηθεληµένα δεν ασχολούµαι µε τη δράση του υπ. 
Εξωτερικών και των αντίστοιχων διευθύνσεων του. Ο ρόλος του ήταν καθαρά 
συντονιστικός και παρεµβατικός. Όπως, θα φανεί στη συνέχεια, οριοθέτησε τη δράση 
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των κρατικών φορέων καθώς και των ίδιων των ιδιωτών, στο πλαίσιο των διεθνών 
και διακρατικών συµφωνιών. Ακόµη εργάστηκε ως ο βασικός ρυθµιστικός 
παράγοντας του βαθµού της πίεσης που ασκούσε η αρχή της αµοιβαιότητας στους µη 
ανταλλάξιµους της Θράκης και της Τουρκίας997.  

Σηµειώνεται ότι όσα παρουσιάζονται στη συνέχεια, δεν µπορούν να 
θεωρηθούν αποκοµµένα από το κεφάλαιο 1β.ii (infra), το οποίο λειτουργεί 
συµπληρωµατικά στο παρόν κεφάλαιο. 
 
Οι Μικτές Επιτροπές Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών και Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών  
 

Οι παραπάνω διεθνείς φορείς προσπάθησαν να οριοθετήσουν τις δράσεις των 
εθνικών κυβερνήσεων αναφορικά µε τα ζητήµατα που γέννησαν οι ανταλλαγές. Έτσι, 
η Κ.τ.Ε. έθεσε υπό στενή παρακολούθηση την όλη διαδικασία µέσω ενός διαιτητικού 
σώµατος της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών Πληθυσµών και 
αργότερα της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών.  

Ειδικότερα, η ίδρυση και οι όροι λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής 
Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών Πληθυσµών τέθηκαν από το πρωτόκολλο της 
ανταλλαγής του 1919 (άρθρο 8), στα πρότυπα της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 
Βούλγαρο-Οθωµανικών Πληθυσµών του 1913 (ποτέ δεν λειτούργησε)998. Η προεδρία 
της επιτροπής ανατέθηκε στον νεοζηλανδό στρατηγό A. C. Corfe και στον βέλγο 
συνταγµατάρχη Marcel de Roover, ως µέλη της προστέθηκαν αντιπρόσωποι της 
ελληνικής (δύο µέλη) και της βουλγαρικής κυβέρνησης (ένα µέλος)999.  

Ιδρυτικός σκοπός της ήταν η επίβλεψη της ανταλλαγής, η προστασία των 
εκατέρωθεν υπό-ανταλλαγή πληθυσµών, η διευθέτηση των συναφών ζητηµάτων και 
προπάντων η διασφάλιση του εθελοντικού χαρακτήρα της ανταλλαγής. Αργότερα, 
τον Σεπτέµβριο του 1924 η Κ.τ.Ε. επιφόρτισε τα µέλη της Μικτής Επιτροπής µε τη 
αρµοδιότητα παρακολούθησης των συνθηκών για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. Η 
επιτροπή είχε τη δυνατότητα προσφυγής στο Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς 
Δικαιοσύνης για τις περιπτώσεις που δεν ήταν σε θέση να επιλύσει1000.  

Μέρος των αρµοδιοτήτων της ήταν και η ρευστοποίηση των περιουσιών των 
ανταλλαγέντων. Την εργασία ανέλαβε ένα ειδικό σώµα, η λειτουργία του οποίου είχε 
προβλεφθεί στη σύµβαση ανταλλαγής του 1919: η 2η και η 7η Υποεπιτροπή 

                                                
997 Ενδεικτικά βλέπε, Akgönül S., (Ed.) (2008), Reciprocity and Greek and Turkish minorities: Law, Religion, 
Politics. Istanbul: Bilgi Universit Press. 
998 de Zayas A.-M. (1988), «A Historical Survey of the 20th Century Explusions» in Bramwell A. C. (eds.), 
Refugees in the Age of Total War, London: Unwin, σ. 18.  
999 Michailidis, I. D. (1996), «Minority Rights and Educational Problems in Greek Interwar Macedonia: The Case 
of the Primer “Abecedar”», Journal of Modern Greek Studies, 14(2), σ. 329· League of Nations (χ.η.), Η Κοινωνία 
των Εθνών και αι Μειονότητες, Μετάφραση: Στεφάνου Ε., Αθήναι: Τµήµα Πληροφοριών, Γραµµατεία της 
Κοινωνίας των Εθνών. Τύποις Ε.Β.Ε.Χ., σ. 31.  
1000 Finney, P. B. (1995), "'An Evil for All Concerned': Great Britain and Minority Protection after 1919" Journal 
of Contemporary History, 30(3), σ. 544-546· de Zayas A.-M. (1988), «A Historical Survey of the 20th Century 
Explusions» in Bramwell A. C. (eds.), Refugees in the Age of Total War, London: Unwin, σσ. 17-18. 
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Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών Πληθυσµών1001. Η εργασία τους συµπληρώθηκε από 
σχετικό πρωτόκολλο (09-12-1927) που υπεγράφη µεταξύ των δύο υπουργών 
Οικονοµικών, Καφαντάρη και Μολλώφ, για την επίλυση των χρηµατικών 
διαφορών1002. Επιπλέον, µε απόφαση της Κ.τ.Ε. η Μικτή Επιτροπή επέβλεψε την 
επιστροφή των εκτοπισθέντων βουλγαρόφωνων στην περιοχή της Γενικής Διοίκησης 
Θράκης το φθινόπωρο του 1923 (βλέπε κεφάλαιο 1γ.i, infra). 

Επίσηµα η λειτουργία της ξεκίνησε το 1922, έµεινε όµως στην ουσία 
ανενεργή λόγω της απροθυµίας των εκατέρωθεν πληθυσµών για ανταλλαγή. Η 
πραγµατική λειτουργία της ξεκίνησε, περίπου, στα µέσα του 1923 µε την έναρξη της 
ελληνοτουρκικής ανταλλαγής και διακόπηκε µε την ολοκλήρωση της ελληνο-
βουλγαρικής ανταλλαγής και τη ρευστοποίηση των κινητών και ακινήτων περιουσιών 
των ανταλλάξιµων πληθυσµών στις αρχές του 19291003.  

Το καλοκαίρι του 1923 και µετά από έκκληση της βουλγαρικής πλευράς, η 
Μικτή Επιτροπή πραγµατοποίησε την πρώτη επίσκεψή της στη Θράκη για να 
διαπιστώσει την κατάσταση των παλιννοστούντων γηγενών βουλγαρόφωνων που 
παλιννοστούσαν από τις περιοχές της νότιας Ελλάδας. Με πόρισµα της αναγνώρισε 
την αναγκαιότητα εγκατάστασης του προσφυγικού πληθυσµού στις περιοχές 
συγκέντρωσης των βουλγαρόφωνων κατοίκων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 
προστασία των δικαιωµάτων των γηγενών (βλέπε κεφάλαιο 1γ.i, infra). 

Λίγους µήνες αργότερα και έπειτα από έτερη έκκληση της βουλγαρικής 
αντιπροσωπείας, η επιτροπή κλήθηκε να ερευνήσει τις συνθήκες που γέννησε η 
αναγκαστική συνοίκηση των γηγενών βουλγαρόφωνων µε τον προσφυγικό 
πληθυσµό. Στο πόρισµά της, η επιτροπή δεν παρατήρησε περιορισµούς των 
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και ελευθεριών της βουλγαρόφωνης κοινότητας στη 
Θράκη και το καθεστώς των συνοικήσεων διατηρήθηκε εν ισχύ1004.  

Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγή Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, ιδρύθηκε από τη 
σύµβαση της ανταλλαγής πληθυσµών του 1923 (άρθρα 11-17) µε σκοπό την 
επιτήρηση και τη διευκόλυνση της µετανάστευσης µεταξύ των δύο κρατών, την 
προστασία των πληθυσµών που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής καθώς και την 
εκκαθάριση των εκατέρωθεν κινητών και ακινήτων περιουσιών1005. Απαρτίζονταν 
από τρία ουδέτερα µέλη της Κ.τ.Ε. και τέσσερις αντιπροσώπους της Τουρκίας και της 

                                                
1001 Μηλιώτης Δ. Π. (1962), Η εν Νεϊγύ Συµβασίς της Ελληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσεως της 14/27 Νοεµβρίου 
1919 και η Εφαρµογή Αυτής, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σ. 26· Ladas S. (1932), The 
Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σσ. 161-172. 
1002 Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, σσ. 170-174. 
1003 Ibid, σ. 172. 
1004 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αρ. εγγράφου 256/57, Γενικός Διοικητής Θράκης, Κοµοτηνή, αρ. πρωτ. 
3533, 06-11-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1005 Fried, J. H. E. (1946), "Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory" The American Journal of 
International Law 40(2), σ. 304.  
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Ελλάδας αντίστοιχα. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονταν κατά πλειοψηφία1006.  
Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών για τη 

διευκόλυνση του έργου της προχώρησε στην ίδρυση υποεπιτροπών, όπως η 9η Μικτή 
Υποεπιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών η οποία έδρευε στην 
Κοµοτηνή (έλληνες αντιπρόσωποι οι Φεραίος, Φλωρίδης και νοµικός σύµβουλος ο 
Αβροσιάδης) και απαρτιζόταν από αντιπροσώπους των ενδιαφερόµενων µερών µε 
ουδέτερο πρόεδρο διορισµένο από την ίδια. Η πολυπλοκότητα της ελληνοτουρκικής 
ανταλλαγής πληθυσµών παρέτεινε τη λειτουργία της αντίστοιχης επιτροπής µέχρι και 
το 1934.  

Στο έργο της επιτροπής συµπληρωνόταν από το Μικτό Ελληνοτουρκικό 
Δικαστήριο που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη. Σε κάποιες περιπτώσεις -ύστερα 
από επιθυµία των ενδιαφεροµένων µερών- υποθέσεις κατέληγαν για γνωµοδότηση 
στο Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης. Οµοίως, µε µικρότερη όµως 
συχνότητα, για γνωµοδοτήσεις στο διεθνές δικαστικό σώµα κατέφευγε και η Μικτή 
Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών Πληθυσµών1007. 

Οι µικτές επιτροπές εργάζονταν για τη διασφάλιση καθώς και την 
αποσαφήνιση ζητηµάτων των διακρατικών συµφωνιών και κυρίως για την προάσπιση 
των µειονοτικών δικαιωµάτων συνολικά· σπανίως ασχολήθηκαν µε ατοµικές 
περιπτώσεις πριν το 19301008. Τοιουτοτρόπως υπογράφηκε η 9η Δήλωση της Μικτής 
Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών1009.  

Αυτή δεν κατόρθωσε να προστατεύσει τις περιουσίες τους και τον επόµενο 
χρόνο, η Μικτή Επιτροπή µε διακήρυξη της την 6η Αυγούστου 1924 επανήλθε στο 
ζήτηµα. Βάσει αυτής ύστερα από αιτήσεις των δικαιούχων και εξέταση των 
αιτηµάτων τους, το ουδέτερο σώµα γνωστοποίησε, στην ελληνική και στην τουρκική 
πλευρά τις περιουσίες που δεν θεωρούνταν εγκαταλελειµµένες, µιας και οι ιδιοκτήτες 
τους υπάγονταν στη διακήρυξη. Οι ελληνικές αρχές δε δέχθηκαν την εφαρµογή της 
                                                
1006 Yıldırım O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σσ. 158-16· Zürcher, E.-J. (2003), "Greek and Turkish Refugees and 
Deportees 1912-1924" Turkology Update Leiden Project Working Papers, Archive Department of Turkish Studies, 
Universitéit Leiden, σσ. 2-5· Petzopoulos, D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon 
Greece. Paris, Mouton & Co., σ. 61, σσ. 261-263· Φ.Ε.Κ., 01-10-1923, αρ. φύλλου 278, Βασιλικό Διάταγµα περί 
συστάσεως επιτροπής επί της ανταλλαγής των πληθυσµών· League of Nations (χ.η.), Η Κοινωνία των Εθνών και 
αι Μειονότητες, Μετάφραση: Ε. Στεφάνου, Αθήναι: Τµήµα Πληροφοριών, Γραµµατεία της Κοινωνίας των Εθνών. 
Τύποις Ε.Β.Ε.Χ., σ. 31. Τα ουδέτερα µέλη προέρχονταν χώρες που δεν είχαν µετάσχει στις πολεµικές συγκρούσεις 
των ετών 1914-1918 (Δανία, Ισπανία και Σουηδία). Σηµειώνεται ότι πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη 
Μικτή Επιτροπή και επικεφαλής της επιτροπής του υπ. Εξωτερικών για την ανταλλαγή των πληθυσµών ήταν Γ. 
Εξηντάρης. 
1007 Schwebel, S. M. (1994), Justice in International Law: Selected Writings of Stephen M. Schwebel, New York: 
Grotius Publications, σσ. 34-38.  
1008 Yıldırım O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σσ. 160-161. 
1009 Βάσει της 9ης δήλωσης µουσουλµάνοι που εγκατέλειψαν την Ελλάδα πριν από τη 18-10-1912 ή διέµεναν 
πάντοτε εκτός Ελλάδας, διατηρούσαν το δικαίωµα ελεύθερης διάθεσης ή πώλησης της ιδιοκτησίας τους -δεν 
υπάγονταν στο άρθρο 14 της Σύµβασης Ανταλλαγής- αντίστοιχα θα έπραττε και η τουρκική πλευρά. Το σχετικό 
κείµενο υπογράφηκε από τον Βενιζέλο και τον Κακλαµάνο η «Δήλωσις ΙΧ Περί των εν Ελλάδι Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων υπογραφείσα την 24 Ιουλίου 1923», όπως παρατίθεται στο Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως 
Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σσ. 395-396. 
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απόφασης σε 119 περιπτώσεις µουσουλµανικών περιουσιών, µε το αιτιολογικό ότι 
τουλάχιστον 20 από αυτές δεν υπάγονταν νοµικά στο καθεστώς της διακήρυξης. Για 
την υπόθεση αυτή η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε πως η απόφαση προέκυψε 
έπειτα από ατυχή ερµηνεία της 9ης δήλωσης1010.  

Στην πραγµατικότητα, όµως, οι περιουσίες που είχαν καταληφθεί ως 
εγκαταλελειµµένες, ήταν µεγάλες εκτάσεις γης οι οποίες είχαν προηγουµένως 
διανεµηθεί στους πρόσφυγες και πιθανότατα σε µικρό αριθµό γηγενών1011. Άρα η 
επιστροφή τους στο πρότερο ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν θεωρητικά και πρακτικά 
αδύνατη και προπάντων ενάντια στην προσπάθεια αναµόρφωσης του θρακικού 
τοπίου. 

Μια ακόµη σηµαντική περίπτωση επέµβασης της Μικτής Επιτροπής 
θεωρείται η έκδοση της απόφασης υπ’ αρ. 28 (10-03-1927). Το ουδέτερο σώµα 
προσπαθούσε να διευθετήσει το ζήτηµα των ήδη κατεχόµενων περιουσιών, που δεν 
είχε επιλύσει το κείµενο που υπέγραψαν ο Εξηντάρης και ο Ρουσντί Μπέη και να 
συµβάλει στην επιστροφή των κατεχόµενων περιουσιών στους µη-ανταλλάξιµους 
ιδιοκτήτες, µέχρι τα τέλη του έτους1012. Επιπλέον επέτρεψε νέες καταλήψεις 
µουσουλµανικών γαιών, υπό τον όρο διασφάλισης των ελάχιστων δυνατών 
επιπτώσεων στην ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής των µη ανταλλάξιµων1013. Τέλος 
επιχείρησε να λύσει οριστικά το ζήτηµα της ακίνητης περιουσίας των µουσουλµάνων 
της Θράκης που αναχώρησαν µαζί µε τους ανταλλάξιµους των Νέων Χωρών 
(αναχωρήσαντες µε πλαστά διαβατήρια ως ανταλλάξιµοι από Καβάλα και 
Θεσσαλονίκη) και διατήρησαν τα δικαιώµατα επί των ακίνητων περιουσιών τους 
µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων1014. 

                                                
1010 Τσουλούφη Α. (1989), Η Ανταλλαγή Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών και η Εκτίµηση των Εκατέρωθεν 
Εγκαταλειφθεισών Περιουσιών, Αθήνα: Εκδόσεις "Ενώσεως Σµυρναίων", σ. 128. 
1011 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σσ. 467-472. 
1012 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994). Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 88· Τσουλούφη 
Α. (1989), Η Ανταλλαγή Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών και η Εκτίµηση των Εκατέρωθεν Εγκαταλειφθεισών 
Περιουσιών, Αθήνα: Εκδόσεις "Ενώσεως Σµυρναίων", σ. 127· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: 
Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 516.  
1013 Ibid, σσ. 519-520. 
1014 Ι.Α.Υ.Ε. 1929Β/Β61/2, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Τµήµα 
Διοικητικό, 20-02-1929, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, ενταύθα· Ι.Α.Υ.Ε. 1929Β/Β61/2, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 8991, 07-04-1928, [Κοµοτηνή], προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα 
Β΄ Πολιτικό· Ι.Α.Υ.Ε. 1929Β/Β61/2, Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 6649, 14-03-1928, [Κοµοτηνή], προς: 
Οικονοµικό Έφορο Ξάνθης. Η εφαρµογή της απόφασης υπ. αρ’ 28 αποτελεί ένα αποκαλυπτικό παράδειγµα του 
τρόπου εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων από τις τοπικές αρχές. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση του 
τσιφλικιού Σιρλαγάτς -ιδιοκτησίας (µε νοµή 16/20)- της χήρας του Χαφούζ Σεβκή (Hafız Sevki) το γένος Χατζή 
Χουσεΐν Μποσνάκ (Hacı Hüsseyin Boşnak) κατοίκου Κοµοτηνής. Η ιδιοκτήτρια είχε στην κατοχή της και έναν 
λαχανόκηπο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως (καταλήφθηκε το 1922 για την προσφυγική εγκατάσταση). Και 
στις δύο περιπτώσεις, στις ιδιοκτησίες της είχαν οικοδοµηθεί προσφυγικοί συνοικισµοί. Αργότερα, το 1926 όταν 
το τσιφλίκι καταλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους πρόσφυγες, η Διεύθυνση Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης 
υπέγραψε ενοικιαστήριο συµβόλαιο διετούς διάρκειας για τη βοσκή 400 αιγοπροβάτων. Στις αρχές του 1928, 
η Οικονοµική Υπηρεσία Κοµοτηνής απαίτησε από την ιδιοκτήτρια την πληρωµή φόρου κεφαλαίου για τα 
κτήµατα που κατείχε. Βάσει όµως της επικείµενης συµφωνίας εξαγοράς τους από το ελληνικό δηµόσιο και αφού 
κανένα µίσθωµα δεν είχε καταβληθεί για τα έξι χρόνια της χρήσης προς την ιδιοκτήτρια, η ίδια δήλωσε αδυναµία 
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Η προβληµατική εφαρµογή των αποφάσεων των ουδέτερων µελών προκάλεσε 
αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά, αναγκάζοντας τη Μικτή Επιτροπή να 
πραγµατοποιήσει δύο αποστολές στη Θράκη και να εξετάσει την κατάσταση. Με 
αυτές, η επιτροπή αποφάνθηκε για την καταπάτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων 
των µη ανταλλάξιµων (Νοέµβριος 1925), την πορεία καταβολής των αποζηµιώσεων 
καθώς και την εξέλιξη των εν ενέργεια καταλήψεων (Νοέµβριος 1928), παρά τις 
προσπάθειες απόκρυψης τους1015. 

Περισσότερο χαρακτηριστική, όµως, είναι η κατάσταση που δηµιουργήθηκε 
στη Θράκη µετά την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συµφώνου Φιλίας, το 
καλοκαίρι του 1930. Τα γεγονότα που ακολούθησαν σκιαγραφούν τις δυσκολίες του 
έργου της Μικτής Επιτροπής, την πολυπλοκότητα της κατάστασης που δηµιούργησε 
η προσφυγική παρουσία και τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να αξιοποιήσουν 
την κατάσταση υπέρ των αναµορφωτικών τους στόχων. Έτσι, σε λιγότερο από έναν 
χρόνο µετά την υπογραφή των διµερών κειµένων, η διευθέτηση του ζητήµατος των 
ακίνητων περιουσιών των µη ανταλλάξιµων πληθυσµών και στις δύο χώρες 
παρουσίαζε σηµαντικές καθυστερήσεις1016.  

                                                                                                                                       
να εξοφλήσει τον απαιτούµενο υψηλό φόρο. Επιπροσθέτως, ζήτησε τη διαµεσολάβηση της Γενικής Διοίκησης, 
εξαιτίας της κακής οικονοµικής της κατάστασης, ώστε το καθαρό ποσό που θα ερχόταν στην κατοχή της από την 
εξαγορά να καταβάλετο απευθείας στο Ταµείο Κοµοτηνής. Σε εσωτερική επιστολή της Διεύθυνσης Εποικισµού 
προς το υπουργείο  Εξωτερικών, ο επικεφαλής αναφέρει ότι η οποιαδήποτε αποζηµίωση προς την ιδιοκτήτρια για 
την εξαετή περίοδο κατοχής του τσιφλικιού ήταν οικονοµικά ασύµφορη για το κράτος. Το ποσό της αποζηµίωσης 
για τη χρήση του από τον προσφυγικό πληθυσµό υπολογίστηκε διπλάσιο του ποσού που θα στοίχιζε η εξαγορά 
του. Επίσης, ήταν αναµενόµενη η παραίτηση των ιδιοκτητών από τα ποσά των αποζηµιώσεων για την περίοδο που 
τα τσιφλίκια βρίσκονταν υπό κατάληψη ή είχαν οποιαδήποτε άλλη χρήση από τους πρόσφυγες κατά την εξαγορά 
των κτηµάτων από το ελληνικό δηµόσιο. Προτάθηκε, λοιπόν, η σύσταση προς την αιτούσα ώστε να δείξει 
συµβιβαστικότητα στις αξιώσεις της για το τίµηµα, προκειµένου να επιτευχθεί η εκούσια εξαγορά του µεριδίου 
της. Μόνο στην περίπτωση αυτή, ήταν δυνατόν να λάβει αµέσως το χρηµατικό ποσό της εξαγοράς και σε αντίθεση 
µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η κατάσταση θα διατηρείτο, µιας και οι αρχές αρνούνταν να 
αποζηµιώσουν την αιτούσα, λόγω του υψηλού χρηµατικού αντιτίµου που όφειλαν να της καταβάλουν. Οι αρχές 
τηρούσαν στάση αναµονής ως προς την προσαρµογή των ιδιοκτητών στις δικές τους απαιτήσεις, όταν µε το 
πέρασµα του χρόνου οι ιδιοκτήτες αναγκάζονταν να συµβιβαστούν, ώστε να αποζηµιωθούν τουλάχιστον για την 
αξία των περιουσιών που έχαναν. Έτσι, και σύµφωνα µε το παράδειγµα του Σιρλαγάτς, επιβεβαιώνεται η 
προβληµατική εκτέλεση των αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής από την τοπική διοίκηση. Φ.Ε.Κ., 13-11-1927, 
αρ. φύλλου 267, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί κανονισµού αρµοδιότητος µεταξύ υπουργείων Εξωτερικών και 
Γεωργίας επί ζητηµάτων ιθαγένειας Μουσουλµάνων και περί συστάσεως Επιτροπής δια την ταχύτεραν απόδοσιν 
των κτηµάτων των µη ανταλλαξίµων Μουσουλµάνων»· Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα 
Θράκης, Αίτηση της χήρας Χαφούζ Σεβκή το γένος Χατζή Χουσεΐν Μποσνάκ κατοίκου Κοµοτηνής, Κοµοτηνή, 
29-03-1928, προς: Σεβαστή Γενική Διοίκηση Θράκης, [ενταύθα]· Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική 
Μειονότητα Θράκης, Αίτηση της χήρας Χαφούζ Σεβκή το γένος Χατζή Χουσεΐν Μποσνάκ και λοιπών 
συνιδιοκτητών του αγροκτήµατος Σιρλαγάτς περί καθορισµού ενοικίου δια την εξαετή χρήση κτήµατος Σίρλαγάτς 
υπό Δηµοσίου, Κοµοτηνή, 30-03-1928, προς: Γενική Διοίκηση Θράκης, ενταύθα· Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, 
Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα, αρ. πρωτ. 63430, 16-
07-1928, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1015 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994). Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 56-61· Ladas 
S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 493· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, 
αριθ. εµπ. πρωτ. 753, Κοµοτηνή, 19-07-1928, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1016 Για παράδειγµα, από την εφαρµογή του συµφώνου και µέχρι τον Απρίλιο του 1931, από τις 235 αιτήσεις που 
διαβιβάστηκαν στην Γενική Διοίκηση Θράκης και αφορούσαν την απόδοση ακινήτων σε εταµπλί δικαιούχους, 
είχαν απαντηθεί οι 60, από τις οποίες µόνον οι 16 αφορούσαν οριστικές αποδόσεις κτηµάτων. Μ. Μ. Αρχείο Ε. 
Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173/2/4650, Επείγον, Υπουργείο Εξωτερικών, 24-04-
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Η Μικτή Επιτροπή σε υπόµνηµά της αναφέρει τη σχετική καθυστέρηση 
απόδοσης των ακινήτων στους µη ανταλλάξιµους δικαιούχους και τονίζει την 
επίκληση της αρχής της αµοιβαιότητας από τα δύο µέρη. Η πίεση για τους 
συµβαλλοµένους ήταν εξίσου µεγάλη από την επικείµενη διάλυση της επιτροπής1017. 
Είναι αλήθεια πως οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις είχαν τις ρίζες τους 
περισσότερο στη δράση των δύο κυβερνήσεων και στην πολυπλοκότητα των 
περιπτώσεων, και λιγότερο στη λειτουργία και αποδοτικότητα της ίδιας της 
επιτροπής, όπως περιγράφει αναλυτικά ο Μιχαλόπουλος για την ελληνική 
περίπτωση1018.  

Άµεση συνέπεια αυτών υπήρξε µία σειρά προβληµάτων και καθυστερήσεων 
σχετιζόµενων µε τη λειτουργία της ίδιας της Μικτής Επιτροπής. Δηλαδή ταυτόχρονα 
µε τις εργασίες διευθέτησης ζητηµάτων απόδοσης ή κατοχής των µουσουλµανικών 
περιουσιών, η επιτροπή αναγκαζόταν να ασχοληθεί µε ζητήµατα νοµής και 
ανταλλαξιµότητας των εταµπλί. Στην παρούσα φάση και υπό την πίεση παύσης των 
εργασιών της, προκαλούσαν σηµαντικές καθυστερήσεις στο έργο της1019. Για τους 
ενδιαφερόµενους, όµως, µετά την τελευταία προσπάθεια τακτοποίησης των 
κτηµατικών εκκρεµοτήτων τους, το ενδεχόµενο µίας νέας διευθέτησης φάνταζε 
αδύνατο. Οι ελληνικές και τουρκικές αρχές ήταν περισσότερο προσεκτικές, 
ευελπιστώντας να ελαχιστοποιήσουν τις περιπτώσεις αµφισβητούµενων ιδιοκτησιών.       

Σύντοµα οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε λήψη µέτρων, ώστε να µειωθεί ο 
χρόνος απόδοσης των µουσουλµανικών κτηµάτων στη Θράκη και, κατά συνέπεια, να 
επιτευχθεί η σύγχρονη εφαρµογή του συµφώνου του 1930 και από την τουρκική 
πλευρά. Η δέσµη των µέτρων που υιοθετήθηκε, προσπάθησε να καλύψει τη 
λειτουργία και οργάνωση των σχετικών µε το θέµα διαδικασιών και τη στάση των 
αρχών απέναντι στη Μικτή Επιτροπή.  

Συγκεκριµένα εκτός της αποστολής ενισχυτικού διοικητικού προσωπικού 
προς την επιτροπή, έγινε έκκληση για βοήθεια προς την τουρκική αντιπροσωπεία της 
Μικτής Επιτροπής, καθώς ζητήθηκε η παράδοση των 51 φακέλων πληροφοριών που 
είχαν συλλέξει για τα κτήµατα των εταµπλί της Θράκης. Επιπλέον, ο γενικός 
διευθυντής ανταλλαγής µετέβη στη Θράκη, προκειµένου να επιλύσει τα ζητήµατα 
καθυστέρησης σε συνεργασία µε το Γενικό Διοικητή Θράκης1020.    

                                                                                                                                       
1931, προς Πρεσβεία Άγκυρας και Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Μικτή Επιτροπή Απόδοσης Περιουσιών, 
Κωνσταντινούπολη, αρ. επιστολής, 5486/7500, [συντάκτης Α. Μιχαλόπουλος]. 
1017 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.59, Μάρτιος-Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173/4637, 
Τηλεγράφηµα Πολυχρονιάδη προς Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα, 09-04-1931, αρ. 
τηλεγραφήµατος 820.  
1018 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173/2/4650, Επείγον, Υπουργείο 
Εξωτερικών, 24-04-1931, προς Πρεσβεία Άγκυρας και Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Μικτή Επιτροπή Απόδοσης 
Περιουσιών, Κωνσταντινούπολη, αρ. επιστολής, 5486/7500, [συντάκτης Α. Μιχαλόπουλος]. 
1019 Ibid. 
1020 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173/2/4650, Επείγον, Υπουργείο 
Εξωτερικών, 24-04-1931, προς Πρεσβεία Άγκυρας και Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Μικτή Επιτροπή Απόδοσης 
Περιουσιών, Κωνσταντινούπολη, αρ. επιστολής, 5486/7500, [συντάκτης Α. Μιχαλόπουλος]. 
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Από τα ληφθέντα µέτρα (διοικητική έξωση αυθαιρέτων χρηστών και απόδοση 
τους δικαιούχους, εξακρίβωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος µε τη χρήση του 
οθωµανικού κτηµατολογίου µέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
Κωνσταντινούπολη), φάνηκε η προσπάθεια συµβολής στην πραγµατική µείωση των 
καθυστερήσεων. 

Τελικά, τα προτεινόµενα µέτρα δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
και στα µέσα Αυγούστου του 1931 ο Φωκάς, σε επιστολή του προς το υπ. 
Εξωτερικών, εµφανίζεται αρκετά επικριτικός. Η κριτική του εντοπίζεται σε κάποιες 
πρακτικές που επικαλούνταν οι αρχές αναφορικά µε την εξακρίβωση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών1021. Σφοδρή κριτική συνέχισε να δέχεται 
ο τρόπος λειτουργίας των αρµόδιων υπηρεσιών, και συγκεκριµένα ο χρόνος 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων απόδοσης1022.  

Οι εκκρεµείς περιπτώσεις δεν φάνηκαν να δικαιώνουν τις κυβερνητικές 
προσδοκίες, αφού µία τέτοια εξέλιξη θα είχε ήδη γίνει γνωστή στο χρονικό διάστηµα 
εξέτασης της υπόθεσης. Η στάση των τοπικών αρχών δεν άφηνε καµία αµφιβολία στα 
ουδέτερα µέλη της Μικτής Επιτροπής και στην τουρκική αντιπροσωπεία αναφορικά 
µε την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να αποκοµίσει ακόµα µεγαλύτερο αριθµό 
κτηµάτων από τους µη ανταλλάξιµους πολίτες της, υπό τον µανδύα νοµιµοφανών 
ρυθµίσεων και αποφάσεων.  

Ήταν αναµενόµενες οι καθυστερήσεις των αρχών στην απόδοση των 
περιουσιών, καθώς δεν υπήρχε η πρόθεση διευθέτησης του ζητήµατος. Για την 
εξάλειψη των παραπάνω, ο Φωκάς πρότεινε τη δίχως άλλο αποστολή σχετικής 
διαταγής προς τις θρακικές αρχές. Κρίνονταν απαραίτητες η πραγµατική επίσπευση 
των διαδικασιών εξακρίβωσης της κυριότητας και η συντοµότερη δυνατή απόδοση 
των κτηµάτων, προκειµένου να επανακτήσει επί του θέµατος τη σοβαρότητα και το 
κύρος της η ελληνική πλευρά και να αποφευχθεί η άσκηση της αρχής της 
αµοιβαιότητας από τη τουρκική πλευρά1023.   
 Έναν χρόνο µετά την προσπάθεια διευθέτησης του ζητήµατος από τις ελληνικές 
αρχές, τα ίδια προβλήµατα που καταγράφηκαν νωρίτερα εξακολουθούσαν να 
υφίστανται. Οι εθνικές αντιπροσωπείες συνέχισαν να αιτούνται τη διαιτησία των 
µελών της Μικτής Επιτροπής για µία σειρά υποθέσεων που οι ίδιες δεν µπορούσαν ή, 
για την ακρίβεια, δεν επιθυµούσαν να διευθετήσουν, γνωρίζοντας την αρνητική για 
τα συµφέροντα τους έκβαση αυτών. Ο µεγάλος χρόνος επεξεργασίας της εκάστοτε 

                                                
1021 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173, αρ. 37266, 19-08-1931, 
προς το Υπουργείον των Εξωτερικών Β΄ Διεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας. 
1022 Έτσι, από τις 500 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί µεταξύ Σεπτεµβρίου 1930 και Μαΐου 1931, µέχρι τις 24-07-
1931 απάντηση είχε δοθεί αποκλειστικά στις 206 από αυτές, από τις οποίες, οι 53 αφορούσαν µικρές ιδιοκτησίες 
συνολικής έκτασης 1.500 στρ. και είχαν αποδοθεί στους δικαιούχους. Οι υπόλοιπες 153 συνέχιζαν να βρίσκονται 
υπό εξέταση, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα προς όφελος των ελληνικών αρχών. Ibid.  
 1023 Ibid· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173/57/4673, Νεοχώρι, 20-
08-1931, κρυπτογράφηµα αρ. 1651, προς Υπουργείο των Εξωτερικών, Αθήνα. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

306 

υπόθεσης διαιτησίας και η δυνατότητα των ενδιαφερόµενων πλευρών να ζητήσουν 
επανεξέταση της υπόθεσης δύο και τρεις φορές δηµιουργούσαν χρονική 
καθυστέρηση την επίλυση των ζητηµάτων1024.  
 Έτσι, η ελληνική αντιπροσωπεία επικαλείτο συχνά τη διαιτησία της Μικτής 
Επιτροπής για περιπτώσεις κτηµάτων αµφισβητώντας τη νοµή και την κάρπωση των 
ακίνητων περιουσιών από τους εταµπλί δικαιούχους µετά την 01-08-1929. Επίσης, 
δεν προχωρούσε στην απλή αναγνώριση της µουσουλµανικής µη ανταλλάξιµης 
ιδιοκτησίας για τις περιουσίες που βρίσκονταν ήδη στην ιδιοκτησία των 
δικαιούχων1025.  

Ο Κ. Μ. Σακελαρόπουλος είναι αρκετά αποκαλυπτικός για την όλη 
κατάσταση σε δύο επιστολές του προς τη Β΄ Πολιτική Διεύθυνση του υπ. 
Εξωτερικών. Σε αυτές, συνοψίζεται η αντίληψη των ελληνικών αρχών επί του 
θέµατος της επιστροφής των ακινήτων που καταλήφθηκαν1026. Για τη Γενική 
Διοίκηση Θράκης και τις εποικιστικές αρχές, υπήρχε ένας άγνωστος αριθµός 
περιουσιών που βρίσκονταν στα χέρια τους και τις οποίες δεν ήταν διατεθειµένες να 

                                                
1024 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 173/4/4751, Αθήνα, 
Σηµείωµα, 14-06-1932. 
1025 Ibid. Στη σχετική αλληλογραφία, γίνεται λόγος για συνολικά 20 υποθέσεις που θα υποβάλλονταν στη 
διαιτησία της Μικτής Επιτροπής. Έτσι, από το σύνολο αυτών, µόνο πέντε υποθέσεις θεωρούνταν πλήρως 
τεκµηριωµένες από την άποψη των δικαιολογητικών και ήδη βρίσκονταν στη διαιτησία της επιτροπής. Άλλες 12 
είχαν κατατεθεί και αναµενόταν η ενηµέρωση για την πορεία εξέτασής τους. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις 
υποθέσεις διεκδίκησης των παρακάτω κτηµάτων, µε κάποιες από τις υποθέσεις διεκδίκησης να έχουν τεθεί στη 
διαιτησία της Μικτής Επιτροπής από δύο έως και πέντε φορές. Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 
63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 173/6, 19-04-1932, αρ. 39254, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Πολιτική 
Διοίκηση. 
Πίνακας 1βi.9. Υποθέσεις προς διαιτησία στην Μικτή Επιτροπή (1932) 

Φάκελος Υπόθεσης Έγγραφο Αντιπροσωπείας 
Αλή Εδέµ Σινασή Κλαψαράκη 38889/17-03-1932 
Κιανιέ Χανούµ, θυγατέρα του Σεϊφουλάχ Μπέη 38988/19-03-1932 
Χαλήλ Χουσεΐν Σερήφ  37814 δις/ 19-03-1932 
Μουσταφά και Ιζέτ, τέκνα Αλή 37247 πεντάκις/20-03-1932 
Κληρονόµοι Χατζή Χαµήτ και Ντεµπάγ Νουρή Εφέντη 38771/23-02-1932 
Χατζή Δζεµαλή Ζαδέ Σουλεϊµάν Σαµή Μπέης 38151/19-03-1932 
Κληρονόµοι Χατζή Μουχετίν Καχραµάν Μπέη, η σύζυγός του Νασήπ, οι 
κόρες του, Λουτφιέ, Φατµά, Ασιέ, και οι γιοι του, Νουρή και Μουχεδίν 38609/16-03-1932 

Μπεδρή Μπέης Ζαδέ Αχµέτ Μπέη 38892/09-03-1932 
Μπεκτάς Ογλού Κεµάλ Δζεζµή Μπέης 38912/09-03-1932 
Ιµπραχήµ Μουράτ  38799/20-02-1932 
Κληρονόµοι Ρεσήτ Πασά 38863/15-03-1932 
Δζεµιλέ Χανούµ Κλαψάρ Ζαδέ 37821/22-03-1932 

Πηγή: Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 173/5, 
Επείγον, 22-03-1932, αρ. 39020, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Πολιτική Διεύθυνση. 
1026 Στην πρώτη επιστολή, αναφέρει πως είναι απολύτως αναγκαίο να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποστολής των 
ζητούµενων πληροφοριών (στην Μικτή Επιτροπή) για να καταστεί αναγκαία η αποστολή των υποθέσεων στους 
ουδέτερους των µουσουλµάνων που δεν επιθυµούν οι ελληνικές αρχές να αναγνωριστούν από αυτές ως 
δικαιούχοι. Επίσης, υποστηρίζει πως πρέπει να εγκαταλειφθεί η ιδέα της διεκδίκησης περιπτώσεων που είναι 
προφανές ότι δεν µπορούν λόγω στοιχείων, να κερδίσουν οι ελληνικές αρχές. Στην δεύτερη υπογραµµίζει (ένα 
σχεδόν µήνα αργότερα) πως εάν συνεχίσουν να επιµένουν στο να αποδείξουν την πραγµατική κυριότητα και 
κατοχή των ενδιαφερόµενων µουσουλµάνων θα περάσει πολύ καιρός και θα αξιώσουν το βάρος της απόδειξης. 
Εξάλλου είναι απόλυτα ορθό εφόσον ζητούν να καταλάβουν τα σχετικά κτήµατα, να προσάγουν οι ίδιες οι 
ελληνικές αρχές στην επιτροπή στοιχεία για τους ισχυρισµούς τους. Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, 
Φ. 63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 173/5, Επείγον, 22-03-1932, αρ. 39020, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Β΄ Πολιτική Διεύθυνση· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 
173/6, 19-04-1932, αρ. 39254, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Πολιτική Διοίκηση. 
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επιστρέψουν στους νόµιµους δικαιούχους τους. Για κάποιες από αυτές, η θετική για 
τις κυβερνητικές αξιώσεις έκβαση, ήταν εύκολη. Για µία σειρά άλλων, όταν τα 
αποδεικτικά στοιχεία ήταν αµφίβολα, εθεωρείτο σκόπιµη η εγκατάλειψη της 
διεκδίκησης. Οι δράσεις των αρχών όφειλαν να προσανατολίζονται αποκλειστικά στις 
περιπτώσεις όπου υπήρχαν σηµαντικές πιθανότητες οριστικής απόκτησης των 
περιουσιών.  

Επίσης, η σχετική κωλυσιεργία είχε καταστήσει σαφές στη Μικτή Επιτροπή, 
την επιρροή των ελληνικών αρχών. Η όλη προσπάθεια στράφηκε εναντίον των 
ελληνικών συµφερόντων, επιτείνοντας το αρνητικό κλίµα που είχε δηµιουργηθεί για 
τις αρχές της Θράκης στο θέµα των αποδόσεων. Εκτός αυτού, η ίδια η δοµή των 
αρµόδιων αρχών είχε αποκαλύψει αρκετά σηµάδια έλλειψης οργάνωσης. Έτσι, 
αρκετά συχνά παρουσίαζε καθυστερήσεις υποβολής δικαιολογητικών για την 
υποστήριξη των υποθέσεων που επιθυµούσε να κερδίσει1027.  
 Τα προβλήµατα από την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας του 1930 
µέσω του νόµου 4793 (βλέπε κεφάλαιο 1β.ii, infra) παρουσιάζονται στην αναφορά 
που συνέταξε ο Φωκάς προς την Β΄ Πολιτική Διεύθυνση του υπ. Εξωτερικών τον 
Αύγουστο του 1931. Η αναφορά σχολιάζει τα ευρήµατα της τελευταίας έκθεσης του 
προέδρου της 9ης Μικτή Υποεπιτροπής για την κατάσταση στη Θράκη. Αρχικά 
εκφράζει έντονες αµφιβολίες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που 
έθετε σε εφαρµογή η ελληνική κυβέρνηση ως προς το θέµα των αποδόσεων των 
µουσουλµανικών περιουσιών. Δεν παραλείπει επίσης να υπογραµµίσει την απουσία 
της δέουσας προσοχής και επιµέλειας από τις αρχές της Θράκης για το θέµα. Ο 
πρόεδρος της υποεπιτροπής ήταν αρκετά ειλικρινής ως προς την υφιστάµενη 
κατάσταση και αποκάλυψε ενώπιον µίας συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής την 
έναρξη νέων καταλήψεων στη Θράκη. Βέβαια η ενέργεια αυτή εµποδίστηκε τελικά 
από τις διαµαρτυρίες των δικαιούχων προς τη Μικτή Επιτροπή και την 9η Μικτή 
Υποεπιτροπή. Σε όλα αυτά παρατηρείται η εµφάνιση νέων δυσκολιών ακόµη και στις 
περιπτώσεις όπου είχαν εκδοθεί αποφάσεις απόδοσης µουσουλµανικών περιουσιών. 
Όταν αυτές δεν εκτελούνταν εξ’ ολοκλήρου ή καθυστερούσαν ή, τέλος, δεν 
εφαρµόζονταν καθόλου1028.  
 Η λύση δόθηκε λίγες ηµέρες αργότερα από τον ίδιο τον υπουργό Γενικό 
Διοικητή Θράκης, Καλογερά, σε τηλεγράφηµά του προς το υπ. Εσωτερικών. Δηλαδή, 
οι νέες καταλήψεις δεν γίνονταν από πρόθεση αλλά µόνον από λάθη και 

                                                
1027 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ. 63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932/Έγγραφο 173/4/4751, Αθήνα, 
Σηµείωµα, 14-06-1932. 
1028 Υπήρξε όµως και η περίπτωση του χωριού Μοίρανο ή Μουρατλή (Muratlı) στην περιφέρεια της Κοµοτηνής, 
όπου οι καταλήψεις δεν αποφεύχθηκαν παρά τις έντονες διαµαρτυρίες των µουσουλµάνων ιδιοκτητών. Μ. Μ. 
Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ.60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173, αρ. 37266, 19-08-1931, προς το 
Υπουργείον των Εξωτερικών Β΄ Διεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας. 
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παρεξηγήσεις των υπαλλήλων των τοπογραφικών συνεργείων1029.  
Το ζήτηµα φάνηκε να απασχολεί αρκετά τους εταµπλί. Ειδικότερα, τον 

Οκτώβριο του 1932, οι µουσουλµάνοι βουλευτές της Θράκης διαµαρτυρήθηκαν 
εγγράφως µέσω του ελληνόφωνου τύπου της Κοµοτηνής (Πρωία και Ροδόπη) και της 
Αλεξανδρούπολης (Ελεύθερη Σκέψη) για τις εκτάσεις που είχαν εκµισθωθεί σε 
πρόσφυγες και γηγενείς και τις καθυστερηµένες καταβολές σχετικών ενοικίων1030. Ο 
Καλογεράς διέψευσε τα παραπάνω, υποστηρίζοντας τις αποδόσεις µε κάθε µέσο, 
ακόµη και µε την υπέρβαση των ορίων της διοικητικής αρµοδιότητάς του.     

Για την ελληνική διπλωµατία, η συνέχιση των καταλήψεων έθετε ζητήµατα 
εµπιστοσύνης τόσο εκ µέρους των ουδέτερων µελών της Μικτής Επιτροπής, όσο και 
εκ µέρους της τουρκικής αντιπροσωπείας. Για τους υπόλοιπους φορείς που 
δραστηριοποιούνταν επιτόπου, η κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί από το 
φθινόπωρο του 1922 και έπειτα ήταν δύσκολα αναστρέψιµη, εφόσον προείχε η 
προσφυγική αποκατάσταση και κυρίως η εδραίωση των προσφύγων στη Θράκη.   

Το έργο των ουδέτερων διεθνών σωµάτων στη Θράκη διακόπηκε το 1933 µε 
τη συµφωνία τερµατισµού της λειτουργίας του ειδικού Μικτού Ελληνοτουρκικού 
Δικαστηρίου, η οποία υπεγράφη, στην Άγκυρα, στις 09-12-19331031.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη συµφωνία (άρθρο 1) καµία αίτηση διαιτησίας δεν 
θα γινόταν δεκτή από τη Μικτή Επιτροπή µετά την παρέλευση ενός µήνα από την 
εφαρµογή του σχετικού νόµου, δηλαδή την 05-03-1934. Η επιτροπή θα ολοκλήρωνε 
το έργο της µε την πάροδο οκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή την 05-
10-1934 (άρθρα 6 και 7). Στην πραγµατικότητα, όµως, όπως απέδειξε η σχετική 
αρχειακή έρευνα, η λειτουργία της συνεχίστηκε τουλάχιστον µέχρι και τα τέλη του 
1934. Οι περιπτώσεις που θα παραπέµπονταν εµπρόθεσµα στη διαιτησία µετά τη 
διακοπή των εργασιών και δεν θα είχαν προλάβει να εκδικαστούν, παραπεµπόταν στη 
δικαιοδοσία του εθνικού δικαστικού σώµατος της περιοχής όπου βρίσκονταν τα 

                                                
1029 Έτσι, υπήρχαν περιπτώσεις όπου από άγνοια τα συνεργεία έδιναν τον χαρακτηρισµό της προσφυγικής 
ιδιοκτησίας, σε εκτάσεις που είχαν νόµιµα ενοικιαστεί από ιδιοκτήτες µη ανταλλάξιµους. Σηµειώνεται ακόµη η 
εκδήλωση µίας τάσης ενοικίασης καλλιεργούµενων µουσουλµανικών εκτάσεων από προσφυγικά νοικοκυριά, που 
θεωρούσαν ανεπαρκείς τους διανεµηµένους κλήρους Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde 
Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und 
wirtschaftsgeographie, Gotha: J. Perthes, σ. 261· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών, Φ.109, Μάρτιος-
Δεκέµβριος 1931/τηλεγράφηµα αρ. 7405, Κοµοτηνή, 27-08-1931. 
1030 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994). Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 224.  
1031 Φ.Ε.Κ., αρ. φύλλου 51, 05-02-1934, Νόµος 6018, περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Άγκυρα µεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας Συµβάσεως «περί καταργήσεως της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών»· Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΧΙ/Ι Κατάργηση Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών. 
Πρεσβεία της Ελλάδος εν Τουρκία, αρ. πρωτ. 2316, 29-12-1933, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση 
Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας· Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΧΙ/Ι Κατάργηση Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών. Πρεσβεία της Ελλάδος εν Τουρκία, αρ. πρωτ. 1416, 29-07-1933, Νεοχώρι 
[Κωνσταντινούπολη], επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα 
Τουρκίας. 
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ακίνητα (άρθρο 1)1032. 
Σε γενικές γραµµές τα ουδέτερα διαιτητικά σώµατα υπήρξαν αποτελεσµατικά 

µιας και οι κυβερνήσεις συµµορφώθηκα, ως επί το πλείστων, µε τις επιταγές τους. 
Για την ελληνική πλευρά το έργο της προσφυγικής εγκατάστασης και 
αποκατάστασης και η προσπάθεια ενσωµάτωσης της περιοχής στην ελληνική 
επικράτεια αναπροσαρµόστηκε αναγκαστικά στις αποφάσεις των µικτών επιτροπών, 
χωρίς να απουσιάζουν και οι αντίθετες δράσεις. Πάντως, η παρουσία της Μικτής 
Επιτροπής και η συχνή χρήση της από τους ενδιαφερόµενους µη-ανταλλάξιµους 
κατοίκους περιόρισε την δράση των µηχανισµών του ελληνικού κράτους στη Θράκη. 
 
Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων 
 

Ο πρώτος εθνικός φορέας που εργάστηκε για την περίθαλψη των προσφύγων 
σχεδιάσθηκε στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, αµέσως µετά την µετατόπιση των 
πληθυσµών από τις περιοχές των παραλίων Μικράς Ασίας και της Ανατολίας. Το υπ. 
Περιθάλψεως µελέτησε την ίδρυση ενός κυβερνητικού φορέα που θα µπορούσε να 
αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις παρούσες ανάγκες.  

Τον Οκτώβριο του 1922 και για τον παραπάνω σκοπό ιδρύθηκε στην Αθήνα 
το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων (Τ.Π.Π.), ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.). Σκοπός του ήταν η διαχείριση και η διάθεση των χρηµατικών και υλικών 
κεφαλαίων που συγκεντρώνονταν από τους εράνους, τις κληρονοµιές, τις δωρεές και 
τα κληροδοτήµατα για την περίθαλψη και εγκατάσταση των προσφύγων. Για τη 
συνεχή και χωρίς δυσκολίες λειτουργία του, προικοδοτήθηκε µε τακτικές και 
έκτακτες επιχορηγήσεις του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς φόρους ή τέλη. Η προεδρία 
του 15µελούς συµβουλίου ανατέθηκε, αρχικά, στον Απ. Δοξιάδη, υπουργό 
Περιθάλψεως και αργότερα, µέχρι και τη διάλυση του το 1925, στον Γεώργιο Β. 
Μαυρολέων1033.  

Η λειτουργία και η δικαιοδοσία του επεκτάθηκαν σε όλον τον χώρο των Νέων 
Χωρών, και ιδίως στη Θράκη, όπου το ταµείο εναρµόνισε τις ενέργειές του µε αυτές 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Οι υπηρεσίες περίθαλψης και οι διευθύνσεις 
εποικισµού των γενικών διοικήσεων ανέλαβαν στα αρχικά στάδια το έργο της 
υποδοχής των προσφύγων, µαζί µε τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το 
τµήµα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπό την προεδρία του Στεφ. Δέλτα. Η δράση 
του διακόπηκε µε την έναρξη λειτουργίας της Ε.Α.Π.1034.  
 Το έργο του Τ.Π.Π. επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών 
                                                
1032 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 26., 07-12-1934, 
προς: Υπουργείο των Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας. 
1033 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/1, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί συστάσεως Ταµείου 
Περιθάλψεως Προσφύγων», 03-11-1922. 
1034 Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Ελλάδα. 1922 το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: 
Κασεσιάν Σ. Αθηνά: Τροχαλία, σσ. 141-142. 
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που δηµιούργησε η προσφυγική µετακίνηση, όπως η εξασφάλιση της µεταφοράς τόσο 
από τις περιοχές των Παραλίων όσο και στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους, η 
παροχή τροφής, χρηµατικής ενίσχυσης (ηµερήσια επιδόµατα), η εξεύρεση στέγη 
(συνοικήσεις και επιτάξεις ιδιωτικών και δηµόσιων τόπων), καθώς και η παροχή 
οικοδοµικών υλικών και αγροτικής γης για την έναρξη καλλιεργειών1035.     
 Το βραχύβιο έργο του Τ.Π.Π. θεωρείται αποτελεσµατικό σε σχέση µε τους 
στόχους που είχε θέσει η ίδρυση του. Σε κάθε περίπτωση, η δράση του αποτέλεσε τη 
µαγιά για τους συνεχιστές του έργο του, δηµιουργώντας µια δύσκολα αναστρέψιµη 
κατάσταση, τουλάχιστον στην περιοχή της Θράκης.  
 
Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 
  
 Με τη νοµιµοποίηση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσµών η ελληνική 
πλευρά ζήτησε από την Κ.τ.Ε. την τεχνική και κυρίως την οικονοµική συνδροµή της 
(Φεβρουάριος 1923). Η υποεπιτροπή που συστήθηκε από την Κ.τ.Ε για την εξέταση 
του θέµατος, κατέληξε (09-07-1923) στους βασικούς άξονες ενός σχεδίου 
αποκατάστασης, ενός εξωτερικού δανείου που θα το ενίσχυε οικονοµικά και ενός 
ιδιόµορφου φορέα εφαρµογής, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων 
(Ε.Α.Π.)1036. 
 Το πρωτόκολλο ίδρυσης της Ε.Α.Π. (23-09-1923), ενεργοποιήθηκε έναν µήνα 
µετά την υπογραφή του (13-10-1923), συνεχίζοντας το έργο του Τ.Π.Π. και των 
υπολοίπων κυβερνητικών φορέων1037. Οι διοικητικές θέσεις της καλύφθηκαν από 
αξιωµατούχος των µελών της Κ.τ.Ε. και αντιπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.  
 Η Ε.Α.Π., ένας οργανισµός µε νοµική υπόσταση διακρίθηκε σε τρεις κεντρικές 
διευθύνσεις –τη Διεύθυνση Οικονοµικών, τη Διεύθυνση Αγροτικής Εγκατάστασης, τη 
Διεύθυνση Αστικής Εγκατάστασης και σε τέσσερα ανεξάρτητα τµήµατα. Η λειτουργία 
της στηρίχθηκε στην απόσπαση υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε., οι οποίοι στελέχωσαν την 
Διεύθυνση Οικονοµικών και υπαλλήλων από τα υπουργεία Περιθάλψεως και 
Υγιεινής,  Πρόνοιας  και  Αντιλήψεως, οι οποίοι µετατέθηκαν στην Διεύθυνση 
Αστικής Εγκατάστασης. Και τέλος, από υπαλλήλους του υπ. Γεωργίας οι οποίοι 
στελέχωσαν τη Διεύθυνση Αγροτικής Εγκατάστασης στην Αθήνα και τις Γενικές 
                                                
1035 Μ. Μ. Αρχείο Δοξιάδη Α. Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/8, Η Ελλάς εις το Έργο της Περίθαλψης των 
Προσφύγων της, Αθήνα, Μάιος 1923. 
1036 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Βεϊνόγλου Φ. & Βεϊνόγλου Μ., Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 17-18· Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή 
µου στην Ελλάδα. 1922 το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Κασεσιάν Σ., Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 19-20· 
Holborn L. W. (1939), "The League of Nations and the Refugee Problem", Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 203, σσ. 126-127. 
1037 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 144· Φ.Ε.Κ., 13-10-1923, αρ. φύλλου 289, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί κυρώσεως του 
εν Γενεύη υπογραφέντος πρωτοκόλλου περί αποκαταστάσεως των εν Ελλάδι προσφύγων και ιδρύσεως Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων κτλ».  
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Διευθύνσεις Εποικισµού στην περιφέρεια. Στη Θράκη, λειτούργησαν τέσσερα γραφεία 
στις σπουδαιότερες πόλεις της1038. Το κάθε γραφείο εποικισµού διοικούνταν από έναν 
προϊστάµενο ειδικό στην αγροτική οικονοµία, ο οποίος διεύθυνε 25 επιθεωρητές, οι 
οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και αποκατάσταση 250 περίπου 
προσφυγικών οικογενειών σε µια συγκεκριµένη περιοχή1039. 
 

Πίνακας 1βi.9. Η ανώτατη διοίκηση της Ε.Α.Π. (1923-1930) 
Θέση Ονοµατεπώνυµο Χρονική Διάρκεια Παρατηρήσεις 

Πρόεδροι 

Morgenthau Henry Νοέµβριος 1923-Απρίλιος 1924 πρώην διπλωµατικός υπάλληλος 

Howland Charles P. Ιανουάριος 1925-Μάιος 1926, 
κατά τον Σεπτέµβριο 1926  

υπεύθυνος τεχνικών έργων, νοµικός 
και πρώην ακαδηµαϊκός στο 
πανεπιστήµιο του Yale 

Eddy Charles B. Οκτώβριος 1926- Νοέµβριος  

Αντιπρόεδροι 
Campbell John Ιανουάριος 1924- Ιανουάριος 

1927 
 

Simpson John Hope Ιανουάριος 1927- Δεκέµβριος 
1930 

 

Αναπληρωτές 

Bonzon Alfred Ιούλιος 1924-Απρίλιος 1925, 
Ιούλιος 1925- Οκτώβριος 1925 

 

Hill B. H. Ιούνιος 1927- Νοέµβριος 1928  

Graves Robert 

Μάιος – Οκτώβριος 1926, 
Νοέµβριος 1929- Ιανουάριος 
1930, Μάιος 1930- Οκτώβριος 
1930 

 

Tyler Royall Αύγουστος - Σεπτέµβριος 1927  
Cunliefe-Owen 
Francis 

Ιούλιος 1924- Σεπτέµβριος 
1924 

 

Μέλη 
διορισµένα από 
την ελληνική 
κυβέρνηση 

Δέλτας Στέφανος Οκτώβριος 1923-Σεπτέµβριος 
1925 

υπεύθυνος για τα οικονοµικά 
ζητήµατα και πρόεδρος του 
ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  

Αργυρόπουλος 
Περικλής 

Οκτώβριος 1923-Αύγουστος 
1924 

υπεύθυνος για τα νοµικά ζητήµατα, 
πρώην ακαδηµαϊκός και 
διπλωµατικός υπάλληλος  

Ευσταθόπουλος 
Θεόδωρος 

Αύγουστος 1924-Σεπτέµβριος 
1925 

 

Λάµπρος Αχιλλέας Σεπτέµβριος 1925-Δεκέµβριος 
1930 

 

Πάλλης Α. Α. Σεπτέµβριος 1925-Δεκέµβριος 
1930 

 

Αναπληρωτές 

Τανταλίδης 
Δηµήτριος 

κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου 1925 

 

Δαµάλας Ζ. Δεκέµβριος 1924-Μάρτιος 
1925 

 

Νεγρεπόντε 
Μιλτιάδης Ιανουάριος 1924-Ιούλιος 1924  

Πηγή: Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Αθήνα, 1922: το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Σ. 
Κασεσιάν, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 179, σ. 326· Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G 
& Unwin, Παράρτηµα F.  
 
 Η ελληνική κυβέρνηση όφειλε να εναρµονίσει το νοµικό πλαίσιό της µε τους 
όρους του ιδρυτικού της πρωτοκόλλου και να προσφέρει για τους σκοπούς της 

                                                
1038 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Βεϊνόγλου Φ. & Βεϊνόγλου Μ., Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 19-20. 
1039 Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & 
Co., σ. 104, Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The 
Macmillan Co., σσ. 85-86. 
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αποκατάστασης µία προσυµφωνηµένη έκταση 500.000 εκταρίων γης1040. Έτσι, 
ανέθεσε στην Ε.Α.Π. τη διαχείριση του ποσού 10.427.419₤, που έλαβε το 1924 από 
την Κ.τ.Ε., καθώς και του ποσού της κατάθεσης στην Ε.Τ.Ε. του δανείου αυτού και 
άλλων µικρών εσόδων της επιτροπής1041.  
 Στο καταστατικό ίδρυσης της επιτροπής, αναφερόταν επίσης η απαγόρευση 
δαπάνης χρηµατικών ποσών για την ανακούφιση της δυστυχίας ή οποιασδήποτε 
άλλης συµφοράς που δεν συνδεόταν µε τα παραγωγικά έργα της αποκατάστασης των 
προσφύγων1042. Επίσης, η επιτροπή µπορούσε να παραχωρήσει γη και να 
εγκαταστήσει πρόσφυγες: α) σε ανταλλάξιµες µουσουλµανικές περιουσίες προτού, το 
ελληνικό κράτος αποκτήσει την κυριότητα αυτών, β) σε γη που θα ζητείτο από την 
ελληνική κυβέρνηση ή σε γη που θα δηµιουργούνταν µέσω απαλλοτριώσεων, γ) σε 
γη που θα ενοικιαζόταν από την ελληνική κυβέρνηση, δ) σε µη κρατική γη, βάσει της 
αντίληψης που επέτρεπε στην Ε.Α.Π. να εξασφαλίζει επαρκή δικαιώµατα και να 
προχωρήσει σε µόνιµη εγκατάσταση. Τέλος, διατηρούσε και το δικαίωµα πώλησης 
γης για την ικανοποίηση των οικονοµικών της αναγκών1043.  
 Στη συνέχεια, το ελληνικό κράτος προχώρησε στην παροχή µίας πληθώρας 
προνοµίων προς την επιτροπή, µιας και, όπως όριζε η σύµβαση της ελληνοτουρκικής 
ανταλλαγής, κύριοι ή, µάλλον, συγκύριοι των ιδιοκτησιών που εγκαταλείφθηκαν 
ήταν ο προσφυγικός πληθυσµός (οι έλληνες και οι τούρκοι δικαιούχοι). Ο ρόλος του 
εκάστοτε κράτους χαρακτηριζόταν νοµικώς ως ρόλος διοικητή αλλότριων  ή, µάλλον, 
εκκαθαριστή της περιουσίας1044. Βάσει αυτού, το κράτος δεν είχε το αποκλειστικό 
προνόµιο διαχείρισης περιουσιών, πράγµα που δηµιούργησε εµπόδια στο εποικιστικό 
πρόγραµµα και στις αλλαγές που οι αρχές επιθυµούσαν να εφαρµόσουν. 
 Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η ελληνική κυβέρνηση παραβίασε το άρθρο 10 
του ιδρυτικού πρωτοκόλλου της Ε.Α.Π., σύµφωνα µε το οποίο δεν θα µεταβάλλονταν 
οι υποχρεώσεις της απέναντι στους όρους της ελληνοτουρκικής σύµβασης 
ανταλλαγής. Έτσι, µε πρόσθετη πράξη της (19-09-1924), που επικυρώθηκε µε 
σχετικό ψήφισµα από το Κοινοβούλιο (24-10-1924), αποφασίστηκε να επιτραπεί η 
εγκατάσταση προσφύγων στις ανταλλάξιµες γαίες µουσουλµάνων. Η εγκατάσταση 
επιτευχθεί µέσω της µεταβίβασης των µουσουλµανικών κτηµάτων χωρίς τη 
                                                
1040 Αναλυτικότερα, 150.000 εκτάρια ήταν ήδη εξασφαλισµένα, ενώ 350.000 εκτάρια θα προέρχονταν από τις 
περιουσίες που θα εγκατέλειπαν οι ανταλλάξιµοι πρόσφυγες προς την Τουρκία και την Βουλγαρία. Clark B. 
(2006), Twice a Stranger. How Mass Explusion Forged Modern Greece and Turkey, Granta Books: London, σσ. 
154-155· Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton 
& Co., σ. 104.  
1041 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σ. 7. 
1042 Γουναράκης Π. Ν. (1927), Περί της Συνθήκης της Λωζάννης. Ειδικότερον της Συµβάσεως Περί Ανταλλαγής των 
Πληθυσµών και των Συναφών προς Αυτάς Διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Αθήναι: Τυπογραφείον Γ. Η. 
Καλέργη, σ. 18. 
1043 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 624, σ. 627. 
1044 Γουναράκης Π. Ν. (1927), Περί της Συνθήκης της Λωζάννης. Ειδικότερον της Συµβάσεως Περί Ανταλλαγής των 
Πληθυσµών και των Συναφών προς Αυτάς Διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Αθήναι: Τυπογραφείον Γ. Η. 
Καλέργη, σ. 15. 
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σύµπραξη των ίδιων των προσφύγων. Το προνοµιακό πλαίσιο διαχείρισης της γης 
συµπληρώθηκε µε το προγενέστερο νοµοθετικό διάταγµα της 31-12-1923, «περί 
µεταβιβάσεως εις την Ε.Α.Π. της απολύτου κυριότητας αγροτικών κτηµάτων 
ανηκόντων εις το ελληνικό δηµόσιο» και µε το έτερο της 22-05-1926 «περί 
µεταβιβάσεως δικαιωµάτων κυριότητας κτλ εις την Ε.Α.Π.»1045 (βλέπε κεφάλαιο 1β.ii, 
infra).  
 Ο συνδυασµός τους εγκαινίασε τη σοβαρότερη απόκλιση από το κοινό 
ελληνικό δίκαιο· η κυριότητα ακινήτων µεταβιβάστηκε στην επιτροπή, χωρίς 
µετεγγραφή στα οικεία βιβλία των κατά τόπους υποθηκοφυλακείων. Συνολικά, το 
ελληνικό δηµόσιο επέτρεψε στην Ε.Α.Π. τη µεταγραφή των µεταβιβαζόµενων 
ακινήτων. Τα µεταβιβασµένα κτήµατα περιέρχονταν στη δικαιοδοσία της επιτροπής, 
κατά ελεύθερη εκκίνηση και µε απόλυτη κυριότητα, και αυτό πάντοτε µε την 
επιφύλαξη χρήσης των ακινήτων για την αποκατάσταση των προσφύγων. Με την 
παύση λειτουργίας της επιτροπής, τα µη χρησιµοποιηµένα κτήµατα θα παραδίδονταν 
αυτοδίκαια στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου1046. 
 Με άλλα λόγια το ελληνικό κράτος προσέφερε στην Ε.Α.Π. εκτάσεις χωρίς την 
εγγραφή τους στα υποθηκοφυλακεία και άρα χωρίς οι εκτάσεις αυτές να χάσουν 
νοµικά τους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. Στην ουσία η επιτροπή και οι πρόσφυγες εν 
συνεχεία έλαβαν την επικαρπία των εκτάσεων αυτών και όχι την πλήρη κυριότητα –
αντ’  αυτής- είχαν λάβει προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης. Έτσι, το ελληνικό 
κράτος εξακολουθούσε να ελέγχει απόλυτα την κυριότητα των γαιών που είχαν 
παραχωρηθεί κατά την αποκατάσταση των προσφύγων, παρά την έναρξη 
καλλιεργειών ή την οικοδόµηση οικηµάτων από τους δικαιούχους.   

Παρά την λειτουργία της Ε.Α.Π. την εκ µέρους της διαχείριση µίας αρκετά 
µεγάλης ακίνητης περιουσίας και την προσπάθεια διευθέτησης των συναφών 
ζητηµάτων από τη Συµφωνία της Άγκυρας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ε.Α.Π. δεν 
είχε καθοριστεί µε σαφήνεια. Στα µέσα του 1926 µε δύο νοµοθετικά διατάγµατα, η 
επιτροπή απέκτησε την κυριότητα της ανταλλάξιµης και µη περιουσίας (υπό 
κατάληψη, εξαγορασµένα και αναγκαστικά απαλλοτριωµένα κτήµατα, οικήµατα, 
οικόπεδα) που είχε χρησιµοποιήσει ή θα χρησιµοποιούσε για την αποκατάσταση των 
προσφύγων, ακόµη και αυτής, της οποίας δεν είχε αποκτήσει ακόµη τη νοµική 
κυριότητα1047.  

Συνολικά, και µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 1926, η Ε.Α.Π. είχε στην κυριότητά 
                                                
1045 Ibid, σσ. 18-19. 
1046 Ibid, σσ. 19-21. 
1047 10η Τριµηνιαία Έκθεση [C.308 Μ.117 1926 ΙΙ, Athens/25-05-1926] και 23η Τριµηνιαία Έκθεση [C.363 Μ.133 
1929 ΙΙ, Athens/19-08-1929], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο 
Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 245· Φ.Ε.Κ., 26-07-1926, αρ. φύλλου 251, Νοµοθετικό 
Διάταγµα Περί Τροποποιήσεως του Ν. Δ. της 15ης Μαίου 1926, «Περί Μεταβιβάσεως Δικαιωµάτων Κυριότητας 
κλπ των εν Ελλάδι Κειµένων Αγροτικών κτηµάτων κλπ εις  της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων»· 
Φ.Ε.Κ., 22-05-1926, αρ. φύλλου 164, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί Μεταβιβάσεως Δικαιωµάτων Κυριότητας κτλ 
επί των εν Ελλάδι κειµένων αγροτικών κτηµάτων κτλ εις την Ε. Α. Προσφύγων».  
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της 1.160.129 στρέµµατα γης για την πραγµατοποίηση των προσφυγικών της 
εγκαταστάσεων στην εποικιστική περιοχή της Θράκης, που περιελάµβανε και ένα 
κοµµάτι της Αν. Μακεδονίας,. Η έκταση αποτελείτο σε 627.102 στρ. 
καλλιεργούµενων εκτάσεων και 533.027 στρ. χέρσων ή µη καλλιεργούµενων 
εκτάσεων. Η ανάλυση των γαιών της Θράκης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
Σε αυτόν, η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει εκτάσεις µη ανταλλάξιµων κατοίκων 
που είχαν αναχωρήσει από τη Θράκη πριν από την έναρξη της ανταλλαγής 
πληθυσµών καθώς και την κοινοτική γη1048. 

 

Πίνακας 1βi.10. Προέλευση γαιών που παραδόθηκαν στην Ε.Α.Π. 
Προέλευση Γαιών Θράκης Έκταση (στρ.) 
Τουρκικές περιουσίες 600.226 
Απαλλοτριώσεις 67.143 
Κρατικές Εκτάσεις 263.912 
[Ε]Νοικιασµένες Εκτάσεις 3.500 
Διάφορες Κατηγορίες 225.288 

Σύνολο 1.160.129 
Πηγή: Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 71-72 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία του πίνακα ανήκει στο συντάκτη της έκθεσης 
  
 Ακριβώς τρεις µήνες αργότερα (Σεπτέµβριος 1926), ο Πάλλης παραθέτει για 
την παραπάνω στατιστική τα ίδια στοιχεία για την εποικιστική περιφέρεια της 
Θράκης. Όµως, αυτή τη φορά, το γενικό σύνολο παρουσιάζεται µειωµένο κατά 7.000 
στρέµµατα περίπου, που σηµειώνει ότι συνολικά διανεµήθηκαν 1.153.569 
στρέµµατα, που αντιστοιχούσαν σε 620.542 στρ. καλλιεργήσιµων εκτάσεων και 
533.027στρ. χέρσων ή µη καλλιεργήσιµων εκτάσεων1049. Η διαφορά εντοπίζεται στις 
εκτάσεις των καλλιεργούµενων γαιών που διανεµήθηκαν από την Ε.Α.Π. Άρα η 
επιτροπή αναγκάστηκε να επιστρέψει στους αρχικούς ιδιοκτήτες την έκταση των 
7.000 στρ. περίπου, που συνιστούσε περιουσιακό στοιχείο των µη ανταλλάξιµων 
κατοίκων της Θράκης.  
 Εν τέλει η Ε.Α.Π. έλαβε τελικά διπλάσιες σχεδόν εκτάσεις από αυτές που 
προέβλεπε η σύµβαση σύστασης της. Ο Pentzopoulos αναφέρει χαρακτηριστικά τη 
χορήγηση, µέχρι το 1927, 312.592 εκταρίων περισσότερων από αυτά που όριζε το 
πρωτόκολλο ίδρυσής της. Την ίδια πραγµατικότητα, µε αυξηµένα νούµερα, 

                                                
1048 Οι µουσουλµανικές ιδιοκτησίες που είχαν περιέλθει στην κυριότητα της Ε.Α.Π. µέχρι και την εποχή της 
έκδοσης των στοιχείων από την Κ.τ.Ε. το καλοκαίρι του 1926, προέρχονταν κατά πλειοψηφία από πρώην 
µουσουλµανικές ιδιοκτησίες που προστατεύονταν από το άρθρο 16 της σύµβασης του 1923. Αναλυτικότερα, στη 
συνολική έκταση, το άθροισµα των κατηγοριών «τουρκικές περιουσίες» και «διάφορες κατηγορίες» δίνει ένα 
σύνολο 825.514 στρ. ή περίπου το 72% του συνόλου. Στον αριθµό δεν έχουν προστεθεί κάποιες επιπλέον εκτάσεις 
που είχαν προηγουµένως απαλλοτριωθεί εις βάρος των εταµπλί, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόµη το εποικιστικό 
πρόγραµµα της Θράκης. 
1049 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Γενική Στατιστική των εγκαταστάσεων της Ε.Α.Π. στις 30-
09-1926. 
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παρουσιάζει και ο Ladas, αναφέροντας 361.010 εκτάρια για την ίδια χρονιά1050.  
Αυτές οι εκτάσεις, ακόµα και αν δε διατέθηκαν για την αποκατάσταση των 

προσφύγων, παραδόθηκαν στη δικαιοδοσία της επιτροπής, χωρίς η ίδια να κατέχει 
την κυριότητά τους. Με τις εκτάσεις που δε διανεµήθηκαν, αλλά παραχωρήθηκαν 
στην Ε.Α.Π., το ελληνικό κράτος κατάφερε να δηµιουργήσει ένα απόθεµα γης που, 
µε το άλλοθι της προσφυγικής αποκατάστασης, είχε δεσµευτεί από οποιαδήποτε άλλη 
χρήση και είχε αποσπαστεί από τους αρχικούς ιδιοκτήτες του. Η γη είχε δεσµευθεί 
πριν από την ύπαρξη της αντίστοιχης ζήτησης εκ µέρους της επιτροπής. Το 1/4 
περίπου προερχόταν από µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις, και ειδικότερα από 
βοσκοτόπια1051.  
 Το έργο της επιτροπής αρχικά επικεντρώθηκε στην αγροτική αποκατάσταση 
των προσφύγων. Ήταν φανερή η κυβερνητική πρόθεση για αποκατάσταση των 
προσφύγων σε µία παραγωγική εργασία και µε στόχο µια άµεση και αποδοτική 
επαναλειτουργία της αγροτικής οικονοµίας1052.  
 Η αστική αποκατάσταση συνεχίστηκε µέχρι τον Μάιο του 1925 από το Τ.Π.Π. 
και το υπ. Περιθάλψεως, και µέχρι την υπογραφή της σχετικής συµφωνίας της Ε.Α.Π. 
µε το ελληνικό κράτος1053. Η επιτροπή στη συνέχεια διέγραψε από τη συλλογιστική 
της την παράταση της προσωρινής προσφυγικής στέγης, που υποστήριζε το Τ.Π.Π., 
και ανέλαβε τη βελτίωση και ανάπτυξη των αστικών προσφυγικών συνοικισµών1054. 
Έτσι προχώρησε στην κατασκευή κατοικιών σε αστικές περιοχές, που αργότερα θα 
µπορούσαν να πωληθούν ή να ενοικιαστούν στους πρόσφυγες1055. Για αυτές οι 
δικαιούχοι διέθεταν προσωρινά παραχωρητήρια, µέχρι την οριστική αποπληρωµή της 
αξίας του οικήµατος και του οικοπέδου και την παραλαβή των τίτλων ιδιοκτησίας.  
 Για τα αστικά κέντρα της Θράκης, η επιτροπή προέβλεπε την κατασκευή 
οικηµάτων για την εγκατάσταση εκείνων των προσφύγων που συγκατοικούσαν µε 
µουσουλµανικές οικογένειες (βλέπε κεφάλαιο 2.i, infra) ή καταλάµβαναν οικίες 
µουσουλµάνων που παλιννόστησαν από την περιοχή ανατολικά του Έβρου1056. Η 

                                                
1050 Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & 
Co., σ. 104, Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The 
Macmillan Co., σσ. 648-649. 
1051 Οι πληροφορίες που παρέχει ο Πελαγίδης προέρχονται από τις τρίµηνες εκθέσεις της Ε.Α.Π. προς την 
Κοινωνία των Εθνών στη Γενεύη. Έτσι, 3η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.438 M.167 1924 II, Athens/25-08-
1924], 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης 
Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 201. 
1052 Δρίτσα Μ. (1988), «Πολιτικές και Οικονοµικές Όψεις του Προσφυγικού Προβλήµατος», στο Συµπόσιο για τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου-Μουσείο Μπενάκη: 133-
144, σ. 138· Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σ. 84.  
1053 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 672. 
1054 Γκιζελή Β. Δ. (1992), "Η Κοινωνική Ένταξη των Αστών Προσφύγων στην Πόλη", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 9, σ. 70. 
1055 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 133-134. 
1056 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
Γενικός Γραµµατέας, αρ. πρωτ. 21764, 20-09-1924, Αθήνα, προς: κ. Εξηντάρη Πρόεδρο της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας παρά την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 
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επιτροπή, σε αναφορά της προς την Κ.τ.Ε., σηµείωνε ότι είχε προβλεφθεί µέχρι τον 
Μάρτιο του 1925 να έχουν χτιστεί µε δική της ευθύνη, 4.500 αγροτικά και 1.500 
αστικά οικήµατα, µε προοπτική συνολικής κατασκευής 8.500 οικιών1057. 
Πραγµατικά, ήδη από τον Απρίλιο του 1924, η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει από 
την Ε.Α.Π. την κατασκευή οικιών για τη στέγαση 5.000 προσφυγικών οικογενειών. Η 
ανταπόκριση της τελευταίας ήταν άµεση, µίας και στον προϋπολογισµό της είχε 
προβλεφθεί η κατασκευή οικιών για 10.000 οικογένειες στη Θράκη1058.  

Από τον παραπάνω αριθµό, που παραθέτει ο γενικός γραµµατέας της Ε.Α.Π., 
πέντε µήνες αργότερα φαίνεται πως τα οικήµατα δεν προορίζονταν για 1 µόνο 
οικογένεια, αλλά αντιθέτως σε καθένα από αυτά αντιστοιχούσαν σχεδόν 2 
οικογένειες προσφύγων. Η πραγµατική αναλογία ήταν σχετικά µικρότερη, µιας και η 
Ε.Α.Π. είχε προχωρήσει στη χορήγηση δανείων προς τους πρόσφυγες των αστικών 
κέντρων, οι οποίοι µε τη σειρά τους –µέχρι και τις αρχές του 1926- κατασκεύασαν 
συνολικά 1.423 οικίες στη Θράκη1059.  

Η Ε.Α.Π. συνέχισε τις εργασίες για µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 σε 
συνεργασία µε εθνικούς και τοπικούς φορείς, προσφέροντας αξιοσηµείωτο έργο 
συναφές µε τον ιδρυτικό της σκοπό. Στις αρχές του 1930 και µε τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις να βαίνουν προς εξοµάλυνση (µε την υπογραφή ενός συµφώνου φιλίας) και 
έξι σχεδόν χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Α.Π. η ελληνική πλευρά 
εξέφρασε την πρόθεση διακοπής του έργου της επιτροπής. Η Γκιζελή ορθά αναφέρει 
ότι η πρόθεση διακοπής της λειτουργίας της επιτροπής εκ µέρους του ελληνικού 
κράτους δεν σήµαινε την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και της κοινωνικής 
ένταξης των προσφύγων. Αντιθέτως υποδήλωνε την προθεσµία της ελληνικής 
πολιτείας να θεωρήσει τα παραπάνω υλοποιηµένα1060. Εξάλλου µερικές χιλιάδες 
νοικοκυριά δεν είχαν ακόµη συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα αποκατάστασης. Το 1932 
δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα περίπου 8.000 αγροτικά και 30.000 αστικά 
προσφυγικά νοικοκυριά1061. 

Η σύµβαση διάλυσης της Ε.Α.Π. υπεγράφη στη Γενεύη από τον υφυπουργό 

                                                
1057 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 201.  
1058 Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Ελλάδα. 1922 το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Σ. 
Κασεσιάν, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 306. 
1059 9η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.110 Μ.51 1926 ΙΙ, Athens/25-02-1926], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 201. 
1060 Γκιζελή Β. Δ. (1984), Κοινωνικοί Μετασχηµατισµοί και Προέλευση της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα, 
1920-1930, Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 290. 
1061 Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930). 22η Τριµηνιαία Έκθεση, σσ. 5-7, όπως 
παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1994), Η Αποκατάσταση των Προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930), 
Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 219· Campbell J. & Sherrard P. (1968), Modern Greece, 
London, σ. 140, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1994), Η Αποκατάσταση των Προσφύγων στη Δυτική 
Μακεδονία (1923-1930), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 221· Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η 
Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, των Δηµιουργηθέντων Χρεών 
και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν 
και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 140· Πάλλη Α. 
Α. (1930), "Η Διάλυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων", Εργασία, 7, σ. 6. 
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παρά τω πρωθυπουργώ, Αχ. Παπαδάκη και τον C. B. Eddy, στις 24-01-19301062. 
Βάσει της σύµβασης το ελληνικό δηµόσιο αναλάµβανε την υποχρέωση συνέχισης και 
αποπεράτωσης του έργου της, µέχρι την 31-12-19301063.  

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής µεταβιβάζονταν στους κυβερνητικούς 
οργανισµούς που ήδη εργάζονταν υπέρ της προσφυγικής αποκατάστασης, όπως το 
υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, από το 1928 και το υπ. Γεωργίας, την 
Εθνική Τράπεζα καθώς και η νεοϊδρυθείσα (1929) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
(Α.Τ.Ε.)1064. Παρ’ όλα αυτά συνεχίστηκαν οι πρωτοβουλίες αυτοστέγασης των 
προσφύγων που βρίσκονταν στα αστικά κέντρα, είτε ατοµικά, είτε συλλογικά µέσω 
των οικοδοµικών συνεταιρισµών1065 (η δράση τους στη Θράκη παραµένει ασαφής). 

Το έργο της Ε.Α.Π. καθόρισε σε µεγάλο βαθµό την προσφυγική 
αποκατάσταση και εγκατάσταση, ιδίως στον αγροτικό χώρο. Η συστηµατική δράση 
της είχε αποτελέσει την εδραίωση του νέο-εγκατεστηµένου πληθυσµού καθώς και 
την εξάλειψη των δοµών του παρελθόντος. 
 
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Η εµπλοκή της Αγροτικής Τράπεζας και η παρουσία της στη Θράκη ξεκινάει 
µε τη διάλυση της Ε.Α.Π. και τη µεταβίβαση των χρεών των προσφύγων στον 
τραπεζικό οργανισµό. Η ίδρυση της βασίστηκε σε κεφάλαια που µεταβίβασε η Ε.Τ.Ε. 
στο ελληνικό δηµόσιο. Ωστόσο κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
στεγαζόταν εντός των υποκαταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας µε σηµαντικό 
κοµµάτι του υπαλληλικού προσωπικού της να προέρχεται από αυτήν1066. Έτσι στη 
Θράκη λειτούργησαν αρχικά υποκαταστήµατα της Αγροτικής Τράπεζας στην 
Αλεξανδρούπολη, στην Κοµοτηνή και στην Ξάνθη.     

Ο νέος τραπεζικός οργανισµός συνέχισε την πιστωτική στήριξη των 
συνεταιρισµών και των καλλιεργητών της, µε τη χορήγηση βραχυπρόθεσµων 
                                                
1062 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σσ. 145-146. 
1063 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 152· Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930). 27η 
Τριµηνιαία Έκθεση, σσ. 14-15, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1994), Η Αποκατάσταση των Προσφύγων στη 
Δυτική Μακεδονία (1923-1930), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 221. 
1064 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), «Προσφυγική Εγκατάσταση και Ανασχεδιασµός των Βορειοελλαδικών 
Πόλεων, 1912-1940», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην 
Ελλάδα, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 89-118, σσ. 99-100. 
1065 Γκιζελή Β. Δ. (1984), Κοινωνικοί Μετασχηµατισµοί και Προέλευση της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα, 
1920-1930, Αθήνα: Επικαιρότητα, σσ. 275-276· Φ.Ε.Κ. 11-02-1929, αρ. φύλλου 47, «Νόµος 3875 Περί 
συστάσεως οικοδοµικών συνεταιρισµών αστών προσφύγων»· Φ.Ε.Κ., 24-12-1928, αρ. φύλλου 274, Νόµος 3714, 
επικυρώνεται το Ν.Δ. της 10-08-1928 «περί οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως»· Φ.Ε.Κ. 19-09-1927, αρ. Φύλλου 198, Νοµοθετικό Διάταγµα, περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του από 5/14 Ιουλίου 1927, νοµοθετικού διατάγµατος «Περί συστάσεως οικοδοµικών 
συνεταιρισµών αστών προσφύγων»· Φ.Ε.Κ., 14-07-1927, αρ. φύλλου 142, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί 
συστάσεως οικοδοµικών συνεταιρισµών αστών προσφύγων».  
1066 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 236. 
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καλλιεργητικών δανείων1067. Μόνο στη γεωργική περιφέρεια της Θράκης, κατά το 
πρώτο έτος λειτουργίας της χορήγησε –σε σύνολο 46.428 καταγεγραµµένων 
αγροτών- οικονοµική βοήθεια ή Χορηγήσεις επί Προσωπική Ασφαλεία και Δάνεια επί 
Εµπραγµάτω Ασφαλεία σε 33.544 αγρότες1068. Παράλληλα, οι µουσουλµάνοι 
δανειολήπτες παρουσίαζαν συχνά αδυναµία αποπληρωµής των οφειλών τους, αφού 
µέρος των χρηµάτων αυτών αποπλήρωνε παλαιότερα χρέη και παράλληλα κάλυπτε 
τα καθηµερινά έξοδα τους µέχρι τη συγκοµιδή και την πώληση της νέας σοδειάς 
τους1069.  

Το έργο της Αγροτικής Τράπεζας στη Θράκη µπορεί να θεωρηθεί σχετικά 
περιορισµένο αναφορικά µε το αντίστοιχο έργο της Εθνικής Τράπεζας.  
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Διεύθυνση Ανταλλάξιµης Περιουσίας 
 
 Από τα µέσα του 1925, το έργο των παραπάνω φορέων ενισχύθηκε από την 
ενεργή συµµετοχή της Ε.Τ.Ε., έπειτα από σύµβαση που υπέγραψε µε τα υπουργεία 
Οικονοµικών και Γεωργίας. Εκείνη την εποχή, η Εθνική Τράπεζα ήταν ο µοναδικός 
φορέας που θεωρείτο ικανός –λόγω µεγέθους και εµπλοκής στο έργο της Ε.Α.Π.- να 
διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία των ανταλλάξιµων µουσουλµάνων.  
 Η σύµβαση τέθηκε σε εφαρµογή µε το νοµοθετικό διάταγµα της 05-05-1925, 
«περί διαχείρισης των εν Ελλάδι Κτηµάτων των Ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων» και 
µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις αυτού1070. Πριν από τη σύµβαση, υπήρξαν ενστάσεις 
αναφορικά µε τους επίσηµα δηλωθέντες σκοπούς της: Συγκεκριµένα, ο Γουναράκης 
θεωρεί βασικό σκοπό της, την εν µέρει ρευστοποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας 
προκειµένου µε το προϊόν της εκκαθάρισης να αποζηµιωθούν οι αστοί πρόσφυγες για 
τις περιουσίες που άφησαν στην Τουρκία1071.  
 Στην Ε.Τ.Ε., µε το σχετικό κέρδος, ανατέθηκε η άσκηση όλων των 
δικαιωµάτων που κατείχε το ελληνικό δηµόσιο βάσει της σύµβασης ανταλλαγής και 

                                                
1067 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 
Β1: 9-57, σσ. 45-46. 
1068 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, στο http://alex.eled.duth.gr/, (23-10-2004, 15:07). 
1069 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σσ. 172-173· Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/23/Ε Γενικές Εκθέσεις και 
Δελτία Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Διεύθυνση, αρ. πρωτ. 857, 05-01-1933, Αθήνα, προς: 
Άπασας τας Πρεσβείας, το Γενικόν Προξενείον Κωνσταντινουπόλεως, Μόνιµον Ελληνικήν Αντιπροσωπείαν παρά 
τη Γεν. Γραµµατεία της Κ.Τ.Ε. 
1070 Βλέπε, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1927), Σύµβασις Μεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος Περί Διαχειρίσεως των Εξ' Ανταλλαγής Κτηµάτων: Κωδικοποίησις Πασών των Σχετικών 
Συµβάσεων από 5 Μαΐου 1925 Μέχρι 24 Μαΐου 1927. Γενοµένη υπό της Κεντρικής Επιτροπείας τη 27 Αυγούστου 
1927 και Εγκριθείσα υπό του Υπουργού της Γεωργίας τη 31 Αυγούστου 1927, Αθήναι: Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος· Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1926), Σύµβασις Μεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος Περί Διαχειρίσεως των εν Ελλάδι Κτηµάτων των Ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων, Αθήναι: 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.  
1071 Γουναράκης Π. Ν. (1927), Περί της Συνθήκης της Λωζάννης. Ειδικότερον της Συµβάσεως Περί Ανταλλαγής των 
Πληθυσµών και των Συναφών προς Αυτάς Διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Αθήναι: Τυπογραφείον Γ. Η. 
Καλέργη, σ. 27. 
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που δεν είχαν προηγουµένως παραχωρηθεί στην Ε.Α.Π. Αναλυτικά, πρόκειται για τις 
ακίνητες περιουσίες που δε διατέθηκαν νοµικά για τις εποικιστικές ανάγκες των 
προσφύγων και αργότερα των ακτηµόνων γηγενών. Σε αυτές, περιλαµβάνονταν οι 
αµπελώνες, οι ελαιώνες και οι καλλιεργηµένες εκτάσεις των ανταλλαγέντων, τα 
αστικά κτήµατα και όσα από τα κτήµατα θα παραχωρούνταν στην Ε.Τ.Ε. µε απόφαση 
του υπουργού Γεωργίας (άρθρο 1)1072.  
 Επιπλέον, κηρύχθηκαν οριστικά άκυρες και θεωρήθηκαν εξ αρχής ανύπαρκτες 
οι απαλλοτριώσεις φυτειών, δασωδών εκτάσεων, λιβαδιών µέχρι και οικοπέδων που 
βρίσκονταν εντός πόλεων ή κωµοπόλεων και ανήκαν σε ανταλλάξιµους 
µουσουλµάνους. Επίσης, ακυρώθηκαν οι αναγκαστικές εκποιήσεις ακινήτων που 
ανήκαν σε µουσουλµάνους και που έγιναν µετά την 01-10-1922, οι πωλήσεις 
βακουφικών κτηµάτων ή η σύσταση από αυτά εµπράγµατων δικαιωµάτων κατά 
παράβαση των σχετικών νόµων, και, οι εκποιήσεις ακινήτων που έγιναν κατά 
παράβαση του νοµοθετικού διατάγµατος της 06-10-1922. Οι περιουσίες των 
παραπάνω κατηγοριών περιήλθαν στη διαχείριση και διάθεση της Ε.Τ.Ε. και 
καταγράφηκαν αναλυτικά στο Γενικό Κτηµατολόγιο (άρθρο 2) που συντάχθηκε1073.  

Μαζί µε τα παραπάνω και έπειτα από διακανονισµό µε το υπ. Γεωργίας, η 
Ε.Τ.Ε. παρέλαβε τα κτήµατα που κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα, αλλά δεν 
παραδόθηκαν στους συνεταιρισµούς των καλλιεργητών. Αυτά παρέµειναν στη 
διαχείρισή της µέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης περί διανοµής και εφόσον οι 
ανάγκες αποκατάστασης των ακτηµόνων το επέβαλλαν. Από τα κτήµατα που είχαν 
παραδοθεί στους προσφυγικούς συνεταιρισµούς, η τράπεζα είχε τη διαχείριση κάθε 
έκτασης –ιδίως βοσκήσιµης- η οποία είχε εξαιρεθεί από το νόµο της απαλλοτρίωσης 
ή δεν είχε παραδοθεί στους καλλιεργητές. Επίσης η ίδια ανέλαβε την απαλλοτρίωση 
αυτοτελών λιβαδιών που εν τω µεταξύ ακυρώθηκε (όχι όµως και η απαλλοτρίωση 
λιβαδιών ή βοσκήσιµων εκτάσεων που ανήκαν σε απαλλοτριωθέντα 
αγροκτήµατα)1074.  

Τον επόµενο χρόνο, στα µέσα του 1926, και λίγο πριν από τη ρύθµιση του 
ζητήµατος των γαιών που διαχειριζόταν η Ε.Α.Π., είχε διευθετηθεί οριστικά το θέµα 
των αντίστοιχων εκτάσεων της Ε.Τ.Ε., σύµφωνα και µε την εµπειρία που είχε 
δηµιουργήσει η µέχρι τότε διαχείρισή τους1075. Η Ε.Τ.Ε. ήταν πλέον υπεύθυνη και 
είχε την κυριότητα όλων των περιουσιών των ανταλλαγέντων µουσουλµάνων ακόµη 
και στη Θράκη. Επίσης, ακυρώθηκαν όλες οι απαλλοτριώσεις και εκποιήσεις των 

                                                
1072 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1927), Σύµβασις Μεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος Περί Διαχειρίσεως των Εξ' Ανταλλαγής Κτηµάτων: Κωδικοποίησις Πασών των Σχετικών Συµβάσεων από 
5 Μαΐου 1925 Μέχρι 24 Μαΐου 1927. Γενοµένη υπό της Κεντρικής Επιτροπείας τη 27 Αυγούστου 1927 και 
Εγκριθείσα υπό του Υπουργού της Γεωργίας τη 31 Αυγούστου 1927, Αθήναι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
1073 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 44-46. 
1074 Ibid, σ. 46-49. 
1075 Φ.Ε.Κ., 03-04-1926, αρ. φύλλου 117, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί Κατοχυρώσεως των υπό Ανταλλαξίµων 
Μουσουλµανικών Εγκαταλειφθησών εν Ελλάδι Περιουσίων». 
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ανταλλάξιµων περιουσιών που είχαν πραγµατοποιηθεί και επανήλθε η κυριότητά 
τους στην τράπεζα. Για τα ακίνητα των µουσουλµανικών περιουσιών (ιδιωτικά, 
βακουφικά και κοινοτικά) που απαλλοτριώθηκαν για ρυµοτοµικές επεµβάσεις από 
τους κατά τόπους δήµους και κοινότητες στη Θράκη, οι θεσµοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης έπρεπε να αποζηµιώσουν την Ε.Τ.Ε.  

Η Ε.Τ.Ε. διαχειριζόταν τις εκτάσεις των βακουφικών και των 
µουσουλµανικών νεκροταφείων εντός της ανταλλάξιµης ζώνης, όχι όµως και τις 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις που κατείχε η Ε.Α.Π. και τα αγροτικά ακίνητα στις περιοχές 
εφαρµογής της αγροτικής µεταρρύθµισης. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι περιουσίες των 
ανταλλάξιµων µουσουλµάνων εντός του αστικού ιστού έγιναν αντικείµενο ειδικής 
συµφωνίας µεταξύ των δύο φορέων. Επ’ αυτού, η Ε.Τ.Ε. ανέλαβε όσες 
διαχειρίζονταν οι δηµόσιοι φορείς και η Ε.Α.Π. όσες µε τον έναν ή άλλον τρόπο 
κατείχαν οι πρόσφυγες1076. 

Πάντως, η Ε.Τ.Ε. ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο µε τις αστικές ανταλλάξιµες 
περιουσίες, µίας και από τα 54.891 κτήµατα που περιήλθαν στη δικαιοδοσία της 
µέχρι τον Ιούνιο του 1927, µόνο τα 14.000 ανήκαν στην κατηγορία των αγροτικών 
περιουσιών1077. Στη Θράκη, ανταλλάξιµες περιουσίες καταγράφονται µόνο υπό τη 
δικαιοδοσία του υποκαταστήµατος της Ξάνθης, όπου η παραπάνω αναλογία 
επαληθεύεται1078.  

Ο αριθµός των αστικών κτηµάτων δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητος για µία 
αστική περιοχή που είχε εξαιρεθεί της ανταλλαγής και οι κάτοικοί της απολάµβαναν 
τα αντίστοιχα δικαιώµατα. Σίγουρα, ο αριθµός των κτηµάτων που διαχειριζόταν η 
τράπεζα δεν αντιστοιχούσε αποκλειστικά στο πλήθος των ανταλλάξιµων 
µουσουλµάνων, αφού ήταν βέβαιη η κατοχή περισσότερων του ενός κτήµατος ανά 
ιδιοκτήτη. Πάντως, το µέγεθός τους ήταν ενδεικτικό των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς εντός των πολύ-εθνοτικών αστικών σχηµατισµών της Θράκης, ιδίως όταν 
                                                
1076 Γ.A.K.,Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 111(1930)/ Απόσπασµα Πρωτοκόλλου Συµφωνίας Δοβά-
Τρακάκη της 09-10-1926 περί ρυθµίσεως ζητηµάτων κυριότητας ανταλλάξιµων Γαιών, Περιφέρεια Ελασσόνας. 
Στην περίπτωση της Ξάνθης, ως παραδείγµατα κτηµάτων εξ ανταλλαγής που παραχωρήθηκαν στην Ε.Α.Π. 
κατεγράφησαν οι εκτάσεις αγρών και λιβαδιών συνολικής επιφάνειας 556 στρεµµάτων. Στην Κοµοτηνή και στην 
Αλεξανδρούπολη, η επιτροπή έλαβε εβδοµήντα 75 και 227 ανταλλάξιµες οικίες εντός των αστικών συνόλων, 
αντίστοιχα. Ατυχώς, µέχρι στιγµής δεν έχει εντοπιστεί από τις υπηρεσίες ταξινόµησης του Ιστορικού Αρχείου της 
Ε.Τ.Ε. το Γενικό Κτηµατολόγιο των ανταλλάξιµων περιουσιών. Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Δ-Ε. 
Αχρονολόγητος Πίνακας, Πίνακας Έκτασης των εξ Ανταλλαγής Μουσουλµανικών Κτηµάτων (σε στρέµµατα), 
που παραχωρήθηκαν στην ΕΑΠ για την εγκατάσταση των προσφύγων. 
1077 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σ. 55. 
1078 Ειδικότερα, από τα 433 κτήµατα (αξίας 10.816.026 δρχ.) που το υποκατάστηµα είχε καταγράψει στο Γενικό 
Κτηµατολόγιο µέχρι τα µέσα Ιουλίου του 1927, τα 357 (8.483.757 δρχ.) ήταν αστικά, τα 76 αγροτικά (2.332.275 
δρχ.) και 26 είχαν εκποιηθεί (569.256 δρχ.) µέχρι τα τέλη Αύγουστο του 1927. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 
1929 ο αριθµός τους παρουσιάζεται αυξηµένος και ανέρχεται σε 498 (11.869.498 δρχ.), σε ολόκληρη τη Θράκη. 
Έξι περίπου µήνες αργότερα, ο αριθµός τους αυξήθηκε για άλλη µία φορά και ανήλθε τα 549 (12.366.088,5 δρχ.). 
Ι.Α.Υ.Ε. 1930B/B/67. Περιουσιακά Στοιχεία Μουσουλµάνων. Δικαιοπραξίες επί Μουσουλµανικών Ακινήτων, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Τµήµα Κτηµατολογίου, αρ. 
πρωτ. 106081, 28-06-1929, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Β΄ Πολιτικό· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη 
Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων Στατιστικών των Αφορωσών την 
Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά Αναλύσεως και Επεξεγήσεων, συντάκτης: 
Α.Α. Πάλλης· Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι,  παράρτηµα πινάκων. 
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οι µισθωµένες και εκποιηµένες περιουσίες είχαν αποσπαστεί από την µουσουλµανική 
ιδιοκτησία προς όφελος µιας άλλης.  

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ανταλλάξιµων κτηµάτων ήταν ο διευθυντής 
του υποκαταστήµατος Ξάνθης, που είχε τη γενική διεύθυνση των εργασιών, µαζί µε 
έναν αντιπρόσωπο της τοπικής δικαστικής αρχής και έναν αντιπρόσωπο των 
προσφύγων. Αυτοί αποτελούσαν την τοπική τριµελή επιτροπή, µε περιορισµένες 
όµως αρµοδιότητες που συνίσταντο σε ορισµένες πράξεις διαχείρισης των 
ανταλλάξιµων κτηµάτων1079. Η σύνθεση της επιτροπής παρέπεµπε στους φορείς που 
η ίδια αντιπροσώπευε, ενώ σκόπιµα δεν περιελάµβανε κάποιον αντιπρόσωπο της 
µουσουλµανικής κοινότητας.  

Τον Οκτώβριο του 1926 (03-10-1926), υπεγράφη νέα σύµβαση µεταξύ της 
ελληνικής πολιτείας και της Εθνικής Τράπεζας. Βάσει αυτής, κατ΄ εξαίρεση ο 
οργανισµός είχε το δικαίωµα, έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 
Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής και στηριζόµενος σε γνωµοδότηση της τοπικής επιτροπής, 
να µισθώσει κτήµατα απ’ ευθείας προς τους κατόχους τους, χωρίς δηµοπρασία. Η 
µίσθωση προβλεπόταν να έχει µέγιστη χρονική διάρκεια το ένα έτος1080.  

Να σηµειωθεί ότι η εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας ακύρωνε 
αυτοδίκαια την επίταξη, εάν το κτήµα είχε επιταχθεί σε διάστηµα µέχρι έξι µήνες από 
την εκποίησή του και τη µίσθωσή του, εξαιρουµένου τυχόν ενοικιαστηρίου. Οι 
ένοικοί του ήταν υποχρεωµένοι να το εκκενώσουν εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία εκποίησης, ενώ είχαν στη διάθεσή τους µία και µοναδική τρίµηνη 
προθεσµία παράτασης1081.  

Με τη ρύθµιση του Οκτώβριου του 1926, η τράπεζα στόχευε στον περιορισµό 
των ζητηµάτων που γέννησε η αθρόα µίσθωση των ακινήτων µέσω δηµοπρασιών και 
η αναστάτωση των παλιών ενοικιαστών από την αντικατάστασή τους µε νέους 
ύστερα από δικαστική απόφαση (συχνή εξέλιξη των υποθέσεων)1082. Η άποψη αυτή, 
όπως εκφράστηκε από την Ε.Τ.Ε. µέσω του Τσουδερού –ενός ανώτατου στελέχους 
της- φαίνεται ότι προκάλεσε περισσότερα προβλήµατα από αυτά που υποθετικά 
προσπάθησε να επιλύσει.  

Στην πραγµατικότητα, πέτυχε τη διάλυση των δεσµών που είχαν αναπτύξει οι 
µακροχρόνιοι ενοικιαστές µε τις ακίνητες περιουσίες, από τη στιγµή που κάποιο 
νοικοκυριό ήταν διατεθειµένο να προσφέρει υψηλότερο ενοίκιο από αυτό που ήδη 
καταβάλλονταν για το οίκηµα1083. Από την κατάσταση αυτή παρουσιάζεται το 
οικονοµικό όφελος της Ε.Τ.Ε. και ο µειωµένος κοινωνικός χαρακτήρας της 
                                                
1079 Γουναράκης Π. Ν. (1927), Περί της Συνθήκης της Λωζάννης. Ειδικότερον της Συµβάσεως Περί Ανταλλαγής των 
Πληθυσµών και των Συναφών προς Αυτάς Διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Αθήναι: Τυπογραφείον Γ. Η. 
Καλέργη, σ. 27. 
1080 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 64-65. 
1081 Ibid, σ. 74. 
1082 Ibid, σ. 74. 
1083 Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σ. 190. 
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διαχείρισης της, εφόσον ευνοήθηκαν όχι οι έχοντες µεγαλύτερες ανάγκες στέγασης ή 
καλλιέργειας, αλλά οι ισχυρότεροι πλειοδότες των διαγωνισµών της1084. 

Αναπόφευκτα οι ανταλλάξιµες περιουσίες συγκεντρώθηκαν στα χέρια µίας 
ολιγαρχίας προσφύγων και γηγενών ιδιοκτητών, που βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη 
θέση από τους πρόσφυγες και τους ακτήµονες λόγω των ισχυρότερων οικονοµικών 
µέσων που διέθεταν. Τέτοιοι, εκτός από αυτούς που µετανάστευσαν πριν από την 
κατάρρευση του µετώπου της Ανατολίας, ήταν και οι πρόσφυγες από την περιοχή 
ανατολικά και βόρεια του Έβρου, που αποδήµησαν χωρίς την πίεση του χρόνου, 
µεταφέροντας ολόκληρη την κινητή περιουσία τους.   

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαχείριση των ανταλλάξιµων περιουσιών και οι 
συναλλαγές µε τους µη ανταλλάξιµους κατοίκους δεν ικανοποίησε µόνο τις 
οικονοµικές απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε. Αντιθέτως και σε αρκετές περιπτώσεις εργάστηκε 
άµεσα και έµµεσα για τη συνολικότερη αναµόρφωση του θρακικού τοπίου. Τα δύο 
παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά µιας εποχής όπου η 
ελληνοτουρκική συµφωνία του 1930, θεωρητικά τουλάχιστον διευθετούσε 
ολοκληρωτικά τις εναποµείνασες διαφορές των αντιµαχόµενων (βλέπε ενδεικτικά 
παραδείγµατα στο Παράρτηµα).  

Ο ρόλος του τραπεζικού οργανισµού δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στη 
διαχείριση των ανταλλάξιµων και των µη ανταλλάξιµων περιουσιών, όπως 
προαναφέρθηκε. Σηµαντική δραστηριότητα ανέπτυξε αναφορικά µε τη δανειοδότηση 
της θρακικής οικονοµίας και ειδικότερα των προσφύγων, ενισχύοντας ουσιαστικά την 
οικονοµική-παραγωγική εδραίωση τους στη Θράκη. Έτσι, ο προσφυγικός πληθυσµός 
υποστηρίχθηκε από το πιστωτικό ίδρυµα για να ξεπεράσει τα προβλήµατα της 
πρώτης εγκατάστασης ή για να αντεπεξέλθει στις φυσικές καταστροφές (π.χ. 
πληµµύρες τον Φεβρουάριο του 1923) ή να προσαρµοστεί στον νέο τρόπο ζωής, που 
συχνά ερχόταν σε σύγκρουση µε αυτόν που βίωνε πριν την αναχώρησή του1085.  

Η συγκεκριµένη πολιτική δανειοδότησης των αγροτικά εγκατεστηµένων 
προσφύγων εξέφρασε µια προτεραιότητα της Γενικής Διοίκησης Θράκης, την 
περίπτωση των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στις παραµεθόριες ορεινές 
περιοχές της Θράκης1086. Στόχος αυτής, ήταν η δηµιουργία µία ισχυρής συνοριακής 
ζώνης (βορειοανατολικά της Κοµοτηνής και µέχρι την κοιλάδα του Έβρου και στις 
περιοχές συγκέντρωσης του ποµακικού πληθυσµού), που εν τέλει δεν επιτεύχθηκε 

                                                
1084 Γκιζελή Β. Δ. (1992), "Η Κοινωνική Ένταξη των Αστών Προσφύγων στην Πόλη", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 9, σσ. 70-71· Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, 
παράρτηµα πινάκων.  
1085 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
89· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./A1/Σ35/Υ32/Φ11: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Στ’, Τµήµα Εργασιών 
Υποκαταστηµάτων, 12-04-1923, αρ. πρωτ. 44162, προς: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Αθήνα· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./A1/Σ35/Υ32/Φ11: Βασίλειο της Ελλάδας, Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Διεύθυνσης Α΄, Αθήνα. 06-
03-1923, αρ. πρωτ. 8294/1591, προς: Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα.  
1086 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ16/Φ35: Τηλεγράφηµα του Γενικού Διοικητικού Θράκης προς την Ε.Τ.Ε., 20-06-1924 
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ικανοποιητικά λόγω των διαρροών προς τα πεδινά1087.  
Αναφορικά µε τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αστικές περιοχές και 

δεν ανέπτυξαν αγροτική δραστηριότητα, η δανειοδότηση αποσκοπούσε σε εντελώς 
διαφορετικό αποτέλεσµα· στόχος της ήταν η προστασία της προσφυγικής 
επιχειρηµατικότητας1088. Οι προσφυγικές επιχειρήσεις που µπόρεσαν να 
ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες των γηγενών ιδιοκτητών περιορίζονταν σε µία µικρή 
µειοψηφία.  

Αλλά και στην προκειµένη περίπτωση η πολιτική δανειοδότησης της Ε.Τ.Ε. 
δεν µπορούσε να αγνοήσει τους ισχυρούς εβραίους, αρµένιους και µουσουλµάνους 
πελάτες της, περιοριζόµενη στην ισόποση αύξηση των πιστώσεων προς τις οµοεθνείς 
επιχειρήσεις. Έτσι η αναπροσαρµογή του ορίου των πιστώσεων προς τους εβραίους 
εµπόρους της Κοµοτηνής, που παρουσίαζαν µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τα 
πολυπληθέστερα µέλη της κυρίαρχης οµάδας, ήταν ανάλογη της αναπροσαρµογής 
προς τους τελευταίους1089. Αργότερα, µετά το 1930, η δανειοδότηση έγινε 
ευκολότερη  όταν οι εβραϊκές επιχειρήσεις διέθεταν και οµοεθνείς εταίρους στη 
σύνθεση τους1090.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Εθνικής Τράπεζας απέναντι στους 
µουσουλµάνους της Θράκης, που αποτελούσαν την πλειονότητα του πελατολογίου 
της1091. Η αύξηση των εσόδων του υποκαταστήµατος της Κοµοτηνής, µέσω του 
δανεισµού προς τη µουσουλµανική κοινότητα το 1922, συνεχίστηκε και κατά την 
καλλιεργητική χρονιά 1923-1924. Έτσι η κεντρική διοίκηση ζήτησε από τα 
υποκαταστήµατα της Θράκης την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στο θέµα της 
ανταλλαξιµότητας ή µη των δανειστών: «…να επιζητάτε υπογραφές ελλήνων 
εγγυητών…»1092. Αργότερα τα υποκαταστήµατα για την παροχή επαγγελµατικών 
πιστώσεων αποκλειστικά απαιτούσαν εµπράγµατη ασφάλεια1093. Σε περιπτώσεις 
ιδιωτών υποψηφίων δανειοληπτών, απαιτούσαν τη χορήγηση αδειών εγγραφής 
υποθήκης κτηµάτων στην Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών του υπ. 

                                                
1087 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 254· Καραβίδας K. 
(1978), Αγροτικά. Μελέτη Συγκριτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 598-602. 
1088 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σ. 10. 
1089 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Σ. Καραπάνος, Αθήνα, 15-09-
1923, Προς: τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα. 
1090 Δρίτσα Μ. (1999), «Πολιτισµική Ιδιαιτερότητα και Επιχειρήσεις: Η Περίπτωση των Εβραϊκών Δικτύων», στο 
Ο Ελληνικός Εβραϊσµός, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 303-344, σ. 
318. 
1091 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Σ. Καραπάνος, Αθήνα, 15-09-
1923, Προς: τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα. 
1092 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./A1/Σ35/Υ32/Φ11: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Στ’, Τµήµα Εργασιών 
Υποκαταστηµάτων, 07-11-1923, προς: Υποκατάστηµα Κοµοτηνής, Σχετικά µε τις χορηγήσεις προς τους 
οθωµανούς εµπόρους. 
1093 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./A1/Σ35/Υ32/Φ11: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,  Διεύθυνση Στ’, Τµήµα Εργασιών 
Υποκαταστηµάτων, Αθήνα, 20-10-1923, προς: Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης. 
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Γεωργίας1094.  
Σε κάθε περίπτωση οι µη ανταλλάξιµοι µουσουλµάνοι ήταν περισσότερο 

φερέγγυοι από τους νεοφερµένους πρόσφυγες. Έτσι, η τράπεζα προχώρησε στη 
χορήγηση πιστώσεων προς µουσουλµανικούς συνεταιρισµούς, παρά τη σχετική 
εντολή του υπ. Εξωτερικών, και από την άλλη έδειξε απροθυµία χορήγησης 
πιστώσεων σε νεοϊδρυθέντες προσφυγικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς, όπως αυτός 
της Καρυδιάς1095. 

Η παρουσία της Ε.Τ.Ε. στη Θράκη για τις ανάγκες διαχείρισης της 
ανταλλάξιµης περιουσίας καθώς και για την ενίσχυση των προσφύγων υλοποίησε 
τους κυβερνητικούς στόχους. Το ελληνικό κράτος παρέδωσε στην Ε.Τ.Ε. την 
απόλυτη εξουσία επί των ανταλλάξιµων ακινήτων και ο τραπεζικός οργανισµός µε τη 
σειρά του τις αξιοποίησε οικονοµικά προς όφελος της συγκεκριµένης κρατικής 
πολιτικής. Επιπλέον βάσει κυβερνητικών αποφάσεων πέτυχε τη διασφάλιση των 
πιστώσεων της, τον περιορισµό των οικονοµικών απωλειών της και την εδραίωση της 
στη θρακική οικονοµία. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η Εθνική Τράπεζα συνεργάστηκε 
µε τις ισχυρές οικονοµικές και παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, οι οποίες απάρτιζαν 
τον κινητήριο µοχλό της τοπικής οικονοµίας, παρά τις συχνές επιφυλάξεις ή και 
απαγορεύσεις της κεντρικής διοίκησης.  

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η Εθνική Τράπεζα κατά τη 
δράση της στη Θράκη προσέφερε τις υπηρεσίες της ως ένας άρτια οργανωµένος 
φορέας επιφορτισµένος µε ένα σηµαντικό µέρος της προσφυγικής εγκατάστασης και 
αποκατάστασης και του συνακόλουθου εποικισµού της Θράκης χωρίς, βέβαια, να 
αποµακρυνθεί από τις βασικές αρχές λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων1096.  
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών και η Επιτροπή Εξαγοράς Κτηµάτων Ξένων Υπηκόων του 
τµήµατος Εποικισµού του υπουργείου Γεωργίας 

 
Η διαχείριση των ανταλλάξιµων περιουσιών δεν αποτέλεσε αποκλειστικό 

προνόµιο της Ε.Α.Π. και της Ε.Τ.Ε. Αρχικά, αποφασίστηκε η ίδρυση ενός κρατικού 
φορέα εθνικής εµβέλειας, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής στην Κεντρική 
Υπηρεσία του υπ. Γεωργίας. 

Η υπηρεσία δηµιουργήθηκε βάσει του νοµοθετικού διατάγµατος της 03-05-

                                                
1094 Ι.Α.Υ.Ε.  1929/Β/61. Καταλήψεις κτηµάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι, Υπ. Γεωργίας, 
Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ.  125925, 12-10-
1929, επείγον, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Β΄ Πολιτικό. 
1095 Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61. Καταλήψεις κτηµάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι, Εθνκή Τράπεζα της 
Ελλάδος, Διεύθυνση Στ’, Τµήµα Εργασίων Υποκαταστηµάτων, αρ. πρωτ. 147755/7365, 06-09-1929, Αθήνα, 
προς: Υπουυργείο Εξωτερικών, ενταύθα· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ29/Υ13/Φ109/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Υποκατάστηµα Κοµοτηνής, Διεύθυνση ΣΤ`, Τµήµα Εργασιών, 06-04-1928, αρ. πρωτ. 123, προς: Διοίκηση της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα.  
1096 Δρίτσα Μ. (1990), Βιοµηχανία και Τράπεζες στην Περίοδο του Μεσοπολέµου, Αθήνα, σσ. 287-339. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

325 

1924 «περί συστάσεως Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής», µετά τη θεωρητική 
ολοκλήρωση της αποµάκρυνσης των υπό ανταλλαγή µουσουλµάνων κατοίκων. 
Σκοπός της ήταν η παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων στη νεοϊδρυθείσα Ε.Α.Π. Η 
ίδια θα µεριµνούσε για τη ρευστοποίηση των αστικών περιουσιών των ανταλλάξιµων, 
ώστε να αποζηµιωθούν οι οµογενείς πρόσφυγες για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν 
στην Τουρκία.  
 Η ίδρυση της έγινε έναν µήνα πριν από την απόφαση (21-06-1924) της Μικτής 
Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών να µεταβιβάσει στις 
αντίστοιχες κυβερνήσεις την ακίνητη ανταλλάξιµη περιουσία που βρισκόταν εντός 
της εδαφικής τους επικράτειας, για τις ανάγκες της εκατέρωθεν αποκατάστασης των 
προσφύγων1097. Στην πραγµατικότητα, η διεύθυνση υπολειτούργησε και έχασε µέρος 
των αρµοδιοτήτων της από την Ε.Α.Π. και τις µετέπειτα συµβάσεις του ελληνικού 
δηµοσίου µε την Ε.Τ.Ε. Αργότερα, το 1931 µεγάλο µέρος των αρµοδιοτήτων της 
υπάχθηκαν στο υπ. Οικονοµικών και συγκεκριµένα στη Διοίκηση Δηµοσίων 
Κτηµάτων (βλέπε επόµενο υποκεφάλαιο infra).  

Λίγο πριν και υπό τη νέα πραγµατικότητα του Συµφώνου Φιλίας του 1930, η 
Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών µε την υπ’ αρ. 524 εγκύκλιο που 
υπέγραφε ο ίδιος ο υπουργός Γεωργίας, Κ. Σπυρίδης, ζητούσε τη συµµόρφωση των 
περιφερειακών διοικήσεων των Νέων Χωρών µε τις αρχές του νόµου 4793 στη 
Θράκη1098 (βλέπε κεφάλαιο 1β.ii, infra). 

Βάσει της υπ’ αρ. 524 εγκυκλίου µέχρι και τα µέσα Δεκεµβρίου 1930 είχαν 
εξαγοραστεί 16.431 στρ. από το ελληνικό κράτος (εκτάσεις από 12 τσιφλίκια και 
µεγάλες εκτάσεις στην Ξάνθη, από δύο τσιφλίκια στην Κοµοτηνή και το Διδυµότειχο, 
από τρία τσιφλίκια στην Ν. Ορεστιάδα και 10 στην Αλεξανδρούπολη). Επίσης είχε 
αγοραστεί µια έκταση 7.000 στρ. ως µέρος πέντε µεγαλοϊδιοκτησιών και τσιφλικιών 
επιφάνειας 12.240 στρ. στην περιοχή της Ξάνθης και τριών άλλων έκτασης 5.600 
στρ. στην περιοχή της Ν. Ορεστιάδας, όπως όριζε η Συµφωνία της Άγκυρας1099 
(βλέπε Πίνακα 12). Τέλος το ελληνικό κράτος ήταν υποχρεωµένο µέσω της αρµόδιας 
επιτροπής της Γενικής Διοίκησης Θράκης, να αποδώσει τις περιουσίες των παρόντων 
                                                
1097 Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις 
Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σσ. 8-9. 
1098 Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α΄, Γραφείο Εφαρµογής 
Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα Γραφεία 
Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς Εφόρους Νέων 
Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις 
Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, Δράµας, Κοζάνης, Χανίων. 
1099 Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α΄, Γραφείο Εφαρµογής 
Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα Γραφεία 
Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς Εφόρους Νέων 
Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις 
Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, Δράµας, Κοζάνης, Χανίων. Συνηµµένος 
Πίνακας Ακινήτων από τα οποία τα 7.000στρ. έχουν καταληφθεί κατά το άρθρο 16, εδάφιο 4 της Συµφωνίας της 
Άγκυρας, 10-06-1930. 
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εταµπλί που είχαν καταληφθεί εξ ολοκλήρου ή αυτές τις οποίες καρπώνονταν οι 
ιδιοκτήτες τους. 
 Η σπουδαιότητα της εγκυκλίου για την προσπάθεια αναµόρφωσης του 
θρακικού χώρου έγκειτο στη διάσπαση του πλήθους των τσιφλικιών και των 
µεγαλοϊδιοκτησιών που ανήκαν σε µη ανταλλάξιµους κατοίκους της Θράκης. Οι νέοι 
κλήροι, ικανοποίησαν τις αυξηµένες ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης, 
καθώς και της ενίσχυσης των γηγενών µικροϊδιοκτητών µε επιπλέον καλλιεργούµενες 
εκτάσεις. Ικανοποίησαν επίσης, την προσδοκώµενη διάσπαση της µουσουλµανικής 
µεγαλοϊδιοκτησίας, την αναδιανοµή της γης προς όφελος της αποκατάστασης και την 
αποµάκρυνση των δοµών των προηγούµενων διοικήσεων. 
 Το έργο της διεύθυνσης συνεχίστηκε τουλάχιστον µέχρι και τα µέσα της 
δεκαετίας του 1930, αποδεικνύοντας τον ενεργό της ρόλο στο κυβερνητικό έργο στη 
Θράκη µετά τον τερµατισµό λειτουργίας του Μικτού Ελληνοτουρκικού Δικαστηρίου.  
 Αµέσως, ο τµηµατάρχης της Β΄ Πολιτικής Διεύθυνσης του υπ. Εξωτερικών 
γνωστοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών του υπ. Γεωργίας 
την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής νέων αιτήσεων διαιτησίας προς την υπό διάλυση 
Μικτή Επιτροπή1100. Η απάντηση της Διεύθυνσης Ανταλλαγής ήρθε δύο εβδοµάδες 
αργότερα την τελευταία ηµέρα που όριζε η σύµβαση του 1933. Σύµφωνα µε το 
διαβιβαστικό του προϊσταµένου της υπηρεσίας, 407 περιπτώσεις διαιτησίας διαφόρων 
µουσουλµάνων, εντός της ελληνικής επικράτειας, παραπέµπονταν στην Μικτή 
Επιτροπή1101. Η υπηρεσία προχώρησε στην αποστολή της σχετικής λίστας χωρίς 
επιπλέον στοιχεία για κάθε υπόθεση (υποβλήθηκαν καθυστερηµένα), προκειµένου να 
υποβληθούν εµπρόθεσµα οι αιτήσεις διαιτησίας. Ο συγκεκριµένος  πίνακας, δεν είναι 
καθόλου αναλυτικός και έτσι δεν είναι δυνατή η ακριβής γνώση των εν λόγω 
κτηµάτων (βλέπε Πίνακα 13)1102. 

Αντιθέτως, τρεις ηµέρες νωρίτερα, η εν λόγω υπηρεσία είχε καταθέσει έναν 
αναλυτικό κατάλογο µε 40 υποθέσεις αµφισβητούµενων µουσουλµανικών κτηµάτων 

                                                
1100 Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΧΙ/Ι Κατάργηση Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών. 
Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας, αρ. πρωτ. 1744/Β/2/ΧΙ/Ι, 21-02-
1934, προς: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής. 
1101 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και Πίνακες Τούρκων Υπηκόων προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία της 
Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για Αποζηµίωση Ακινήτων Περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο 
Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 25917, 06-03-
1934, εξαιρετικά επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα. 
1102 Από αυτές, οι 286 αφορούσαν διεκδικούµενες περιουσίες σε Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και σε 
νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και οι 121 περιουσίες στη Θράκη. Ειδικότερα, 49 εντοπίζονταν στην 
περιοχή της Ξάνθης, 33 στην Κοµοτηνή, πέντε στην Νέα Ορεστιάδα, 12 στο Διδυµότειχο, επτά στο Σουφλί και 10 
στην Αλεξανδρούπολη. Επισυναπτόµενος Πίνακας Μουσουλµανικών Υποθέσεων προς Συζήτηση από την Μ.Ε. 
στην Κων/λη βάσει του 1ου άρθρου της Συµφωνίας που υπογράφηκε στην Άγκυρα την 09-12-1933 µεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας και κυρώθηκε µε το νόµο 6018 στο Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και Πίνακες Τούρκων 
Υπηκόων προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για Αποζηµίωση Ακινήτων 
Περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Γραφείο Εφαρµογής 
Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 25917, 06-03-1934, εξαιρετικά επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα. 
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που βρίσκονταν στη Θράκη1103 (βλέπε Πίνακα 14). Αυτά τα κατείχαν µη 
ανταλλάξιµοι µουσουλµάνοι και ανήκαν σε τούρκους υπηκόους, που δεν είχαν την 
κατοχή και την κυριότητα κατά την 01-08-1929, καθώς και σε µουσουλµάνους 
φυγάδες της Θράκης. Όµως και στην περίπτωση αυτήν, οι αρχές διεκδικούσαν την 
ιδιοκτησία των κτηµάτων από τους κατόχους, αναµένοντας  απόφαση της Μικτής 
Επιτροπής1104.   

Το ελληνικό δηµόσιο διεκδικούσε όλες τις περιουσίες βάσει του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους κατά την 01-08-1929 και των φυγάδων ιδιοκτητών 
τους. Το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια της Διεύθυνσης Ανταλλαγής ήταν η απουσία 
σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας ή επίσηµα αναγνωρισµένης σχέσης µε την αντίστοιχη 
ακίνητη περιουσία. Η παραποµπή στη διαιτησία της Μικτής Επιτροπής αποτελούσε 
την τελευταία προσπάθεια εκχώρησης της κυριότητας των περιουσιών αυτών στο 
ελληνικό δηµόσιο. Δυστυχώς, από τη σχετική έρευνα που διεξήχθη, δεν εντοπίστηκαν 
στοιχεία για την τελική έκβαση των τελευταίων 447 υποθέσεων που κατατέθηκαν στη 
διαιτησία της επιτροπής, επτά µήνες πριν από την παύση των εργασιών της. 
 Εκτός των προαναφερόµενων ο ρόλος του υπουργείου αναφορικά µε τις 
διάφορες επεµβάσεις στον αγροτικό χώρο (πεδινά και ορεινά) ήταν πολυσχιδής. 
Σηµαντικό έργο για την προσφυγική αποκατάσταση και τη αναδιοργάνωση επιτέλεσε 
το τµήµα Εποικισµού. Ειδικότερα, πρόκειται για την ίδρυση της µίας επταµελούς 
ειδικής επιτροπής εξαγοράς κτηµάτων ξένων υπηκόων1105. Από το διάταγµα και τον 
µετέπειτα νόµο 4245 του 1929, επιτεύχθηκε πανελλαδικά η απόκτηση 450.000 στρ. 
περιουσιών ξένων υπηκόων, µέσω του θεσµού των απαλλοτριώσεων1106. 

                                                
1103 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και Πίνακες Τούρκων Υπηκόων προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία της 
Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για Αποζηµίωση Ακινήτων Περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Συνεργείο 
Ερεύνης Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Ανατολικής Μακεδονίας, Έδρα Δράµα, 02-02-1934, Κοµοτηνή. 
1104 Αναλυτικότερα, από το σύνολο των παραπάνω κτηµάτων, το ένα βρισκόταν στην περιοχή της Νέας 
Ορεστιάδας, τα 10 στο Διδυµότειχο, τα 20 στην Κοµοτηνή και τα υπόλοιπα επτά στην Ξάνθη. Αυτά διακρίνονταν 
σε 18 αγρούς µεταξύ 300 στρεµµάτων και ενός στρέµµατος, σε 14 αµπελοκαλλιέργειες επιφάνειας µεταξύ 20 στρ. 
και τριών στρ., σε τρία οικόπεδα εντός οικιστικών συνόλων επιφάνειας µεταξύ τριών στρ. και µισού στρέµµατος 
και τέλος σε πέντε οικίες εντός υφιστάµενων οικιστικών συνόλων. Η συνολική τους έκταση ανερχόταν σε 848,75 
στρ. Ο πίνακας αναφέρει τους ιδιοκτήτες και τους κατόχους των ιδιοκτησιών· από αυτές, το ελληνικό δηµόσιο 
κατείχε τις 17, και οι υπόλοιπες 23 ήταν στην κυριότητα εταµπλί κατοίκων της Θράκης. Μόνο σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορούµε να είµαστε βέβαιοι για την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι συγκεκριµένες 
περιουσίες. Έτσι, οι 10 από αυτές ανήκαν σε δύο φυγάδες τού 1922, σε έναν φυγά τού 1924. Επιπλέον, υπήρχαν 
δύο περιουσίες ενός µουσουλµάνου γηγενούς που έλαβε την οθωµανική υπηκοότητα το 1913, και ενός περίπτωση 
άκληρου θανόντος. Οι υπόλοιπες 30 περιουσίες βρίσκονταν υπό αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Βέβαια, 
όλες τους είχαν περιέλθει στην κατοχή µουσουλµάνων µη ανταλλάξιµων κατοίκων της Θράκης. Ι.Α.Υ.Ε. 
1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και Πίνακες Τούρκων Υπηκόων προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μικτής 
Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για Αποζηµίωση Ακινήτων Περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο 
Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, αρ. πρωτ. 17189, 03-03-1934, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Ι 
Τουρκίας, ενταύθα. 
1105 Φ.Ε.Κ., 20-04-1929, αρ. φύλλου 152, Διάταγµα «περί συστάσεως ειδικής υπηρεσίας εξαγοράς κτηµάτων 
ξένων υπηκόων». 
1106 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 79· ΦΕΚ, 01-08-1929, αρ. φύλλου 255, «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 
Ν.Δ. «Περί κυρώσεως των µεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου και Ελλάδος και Ιταλίας 
Συµφωνιών περί Εξαγοράς κτηµάτων υπηκόων αυτών»».  
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Προσπάθειες διευθέτησης των εν λόγω περιουσιών είχαν λάβει χώρα από το 1925 
χωρίς επιτυχία, λόγω των υψηλών αντιτίµων που απαιτούσαν οι ιδιοκτήτες1107.  
 Στη Θράκη, οι µοναδικές περιουσίες που εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις του 
σχετικού νόµου και στις αποφάσεις της επιτροπής ήταν οι εκτάσεις που κατείχαν οι 
µεγάλες καπνοπαραγωγικές εταιρείες, αν και δεν έχουν εντοπισθεί βρετανικές, 
βελγικές και ιταλικές ιδιοκτησίες στις εκτάσεις της θρακικής πεδιάδας. 
Σηµαντικότερο έργο υλοποίησε η Επιτροπή Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων 
που λειτούργησε στο πλαίσιο του τµήµατος Εποικισµού.  

Η συµµετοχή του υπ. Γεωργίας διακόπτεται αργότερα, όταν είχαν θεωρητικά, 
τουλάχιστον, ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της αγροτικής αποκατάστασης των 
προσφύγων. Συγκεκριµένα, στα µέσα του 1935, ο υπουργός Γεωργίας µεταβίβασε 
στους γενικούς διοικητές των επαρχιών όλες τις αρµοδιότητες που αφορούσαν την 
εφαρµογή του αγροτικού νόµου, εκτός από µία δέσµη 12 µέτρων που περιελάµβανε 
και τον θεσµό της απαλλοτρίωσης1108. Για το θέµα, ο Αλτσιτζόγλου επισηµαίνει τη 
συµπληρωµατική διανοµή γαιών στο πλαίσιο του αγροτικού νόµου και τη συνέχισή 
της µέχρι και το 19411109. Δυστυχώς, τα περιορισµένα στοιχεία που διαθέτουµε δεν 
επαρκούν για περαιτέρω ανάλυση των δράσεων των παραπάνω υπηρεσιών του 
υπουργείου. 

Η δράση των φορέων του υπ. Γεωργίας θεωρείται επικουρική συγκριτικά µε 
το έργο των άλλων φορέων και µόνο σε ζητήµατα του αγροτικού χώρου.   
 
Η Διοίκηση Δηµοσίων Κτηµάτων και οι άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών 
 

Η υπηρεσία της Διοίκησης Δηµοσίων Κτηµάτων ιδρύθηκε µε προεδρικό 
διάταγµα τον Νοέµβριο του 1929, το οποίο συµπληρώθηκε από το νόµο 5234 του 
1931 και τον αναγκαστικό νόµο 1540 του 1938. Διοικητικά ενσωµατώθηκε στο υπ. 
Οικονοµικών, τη θέση του διευθυντή κατείχε δασολόγος και διακρινόταν σε οκτώ 
τµήµατα: Τµήµα Διοικήσεως, Εκµεταλλεύσεως, Εκποιήσεων, Δηµοσίων Κτιρίων, 
Δικαστικό, Τοπογραφικό, Κτηµατικό Γραφείο Αττικής και το Γραφείο Προσωπικού1110. 
Στην επικράτεια της χώρας η διεύθυνση στεγαζόταν εντός των οικονοµικών εφοριών 
µε προϊστάµενο στα µικρού µεγέθους γραφεία τον εκάστοτε οικονοµικό έφορο. Στη 
Θράκη γραφεία της λειτουργούσαν στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή, στην 
Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί.  
                                                
1107 Kontogiorgi E. (2006). Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 126-128. 
1108 Φ.Ε.Κ., 06-05-1935, αρ. φύλλου 175, Διάταγµα «περί µεταβιβάσεως εις τους Γενικούς Διοικητάς Μακεδονίας, 
Θράκης, Ηπείρου και Κρήτης της εκ του Αγροτικού Νόµου απορρεούσης δικαιοδοσίας του επι της Γεωργίας 
Υπουργού». 
1109 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
107. 
1110 Φ.Ε.Κ. 29-12-1938, αρ. φύλλου 488, περί τροπoποιήσεως και συµπληρώσεως της περί διοικήσεως των 
δηµοσίων κτηµάτων νοµοθεσίας· Φ.Ε.Κ., 01-08-1931, αρ. φύλλου 251, Νόµος 5234 Περί Διοικήσεως Δηµοσίων 
Κτηµάτων· Φ.Ε.Κ., 11/12-11-1929, αρ. φύλλου 399, προεδρικό διάταγµα Περί Διοικήσεως Δηµοσίων Κτηµάτων.  
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Σηµείο καθοριστικής λειτουργίας της διεύθυνσης αποτέλεσε η εφαρµογή του 
νόµου 5234. Αυτός διευθέτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δηµοσίων ακινήτων 
και καθόρισε το έργο της διεύθυνσης για τα επόµενα επτά χρόνια. Βάσει των 
ρυθµίσεων του «…δεν απαιτείται µεταγραφή διά την περιέλευσιν εις το Δηµόσιον 
κτηµάτων κατά τας Ελληνοβουλγαρικάς και Ελληνοτουρκικάς συµφωνίας…». Για άλλη 
µια φορά, µετά τα διατάγµατα του 1923 και του 1926 που αφορούσαν τη µεταβίβαση 
κυριότητας στην Ε.Α.Π., το ελληνικό δηµόσιο επανέφερε τη µη µεταγραφή όλων των 
κτηµάτων που του µεταβιβάστηκαν και είχαν προκύψει από τις πληθυσµιακές 
ανταλλαγές. Στην παρούσα φάση, όµως, νοµιµοποίησε τις πράξεις της προηγούµενης 
δεκαετίας.    

Έτσι, ο νόµος ρύθµισε τις περιπτώσεις παράνοµης κατοχής αγροτικών 
εκτάσεων µικρότερων των 25 στρεµµάτων και αστικών ακινήτων µικρής χρηµατικής 
αξίας, καθώς επίσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτικών εκτάσεων της 
Διοίκησης Δηµόσιων Κτηµάτων που είχαν παραχωρηθεί µετά την 15-05-1926 για τις 
ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης.  

Από την εφαρµογή του οι ιδιοκτησίες των δύο πρώτων κατηγοριών 
παραχωρήθηκαν στους σύγχρονους εκµεταλλευτές τους, εφόσον τις κατείχαν και τις 
εκµεταλλεύονταν για µια περίοδο µεγαλύτερη των τριών ετών και εφόσον είχε 
πιστοποιηθεί από τις αντίστοιχες δηµόσιες υπηρεσίες η απορία ή ακτηµοσύνη τους. 
Για τις ιδιοκτησίες της τρίτης κατηγορίας, αναγνωρίστηκε το νόµιµο της 
παραχώρησης, εφόσον οι εκµεταλλευτές είχαν στην κατοχή τους τα επίσηµα 
παραχωρητήρια της Ε.Α.Π. ή των εποικιστικών αρχών.  Μέσω αυτών των ρυθµίσεων 
δόθηκε τόσο στους πρόσφυγες όσο και στους ακτήµονες και απόρους η κυριότητα 
των δηµόσιων ακίνητων περιουσιών που είχαν καταλάβει ή τους είχε παραχωρηθεί.  

Ο νόµος 5234 διευθέτησε το ζήτηµα της κυριότητας των διανεµηµένων για 
προσφυγική αποκατάσταση γαιών για όλες τις εκτάσεις που προηγουµένως 
βρίσκονταν εντός του καθεστώτος των δηµόσιων εκτάσεων. Ωστόσο αδιευκρίνιστη 
παραµένει η εφαρµογή των ρυθµίσεων του νόµου για τους ακτήµονες και τους 
άπορους στη Θράκη και ιδιαίτερα όταν αυτοί/ές ήταν µέλη των διαφόρων εθνοτικών 
οµάδων.  

Το έργο της διεύθυνσης γίνεται εντατικότερο µετά τη θεωρητική διευθέτηση 
των ζητηµάτων της ανταλλαγής και κατά την περίοδο αποπεράτωσης των εργασιών 
της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών. Η συγκυρία ήταν 
κατάλληλη για τη δράση της ως φορέα διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας και 
κυρίως της εγκαταλελειµµένης -κατ’ αυτήν- ακίνητης µουσουλµανικής 
περιουσίας1111.   

Ειδικότερα, στα τέλη Απριλίου 1934, ο υπουργός Οικονοµικών, Δ. Χέλµης, 

                                                
1111 Αιγίδης  Α. Ι. (1934), Η Ελλάς Χωρίς τους Πρόσφυγας, Αθήναι: Τύποις Ι. Λ. Αλευροπούλου, σ. 74, σ. 81. 
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µε διαταγή του προς την Υπηρεσία Έρευνας Ανταλλάξιµων Κτηµάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, παρουσίασε αναλυτικά τη νέα στάση της Διοίκησης 
Δηµόσιων Κτηµάτων απέναντι στις υποθέσεις µουσουλµανικών ιδιοκτησιών που –ως 
εκπρόθεσµες- δεν είχαν υπαχθεί στη διαιτησία της Μικτής Επιτροπής. Αφορµή 
υπήρξε η αναφορά του επιθεωρητή κτηµάτων Κανελλόπουλου· ο επιθεωρητής, 
έπειτα από σχετική επιτόπια έρευνα, κατάφερε να εντοπίσει στην περιφέρεια του 
Σουφλίου ένα σηµαντικό αριθµό µη ανταλλάξιµων κτηµάτων, ιδιοκτησίας ελλήνων 
και τούρκων πολιτών που αναχώρησαν χωρίς διαβατήρια για την Τουρκία πριν από 
την 01-08-1929.  

Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι ενώ υπήρχαν όλες οι 
προϋποθέσεις για να περιέλθουν στην κατοχή του υπ. Οικονοµικών, η 9η Μικτή 
Υποεπιτροπή δεν το είχε ενηµερώσει. Αποτέλεσµα ήταν η κατοχή των κτηµάτων από 
τρίτους ή ακόµα και όσους δεν είχαν το δικαίωµα επανόδου στη Θράκη. Η διαταγή 
Χέλµη παρείχε όλες τις απαραίτητες για τις αρχές πληροφορίες αναφορικά µε τις 
πρακτικές, το νοµικό πλαίσιο στο οποίο αυτές βασίζονταν, καθώς και την πιθανή 
αιτιολογία υπαγωγής τους στη δικαιοδοσία του ελληνικού δηµοσίου1112.     

Εντός αυτού του πλαισίου, το υπουργείο, υποστηρίζοντας την εφαρµογή του 
άρθρου 16 της συµφωνίας του 1930, συµπεριφερόταν ως υπερασπιστής των νόµιµων 
συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου. Αυτά δεν ήταν αντίθετα στο πνεύµα της 
συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση προστασίας των δικαιωµάτων των εταµπλί της 
Θράκης από την κρατική δράση. Ο υπουργός δεν παρέλειψε να επισηµάνει την 
επέκταση της έρευνας -εκτός του σχετικού επισυναπτόµενου καταλόγου- στο σύνολο 
της εδαφικής έκτασης της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Οι υποθέσεις θα εξετάζονταν 
άµεσα και, εφόσον διαπιστωνόταν η απουσία έγκυρου πληρεξούσιου εγγράφου από 
τον φυγά προς τον κάτοχο, τότε η περιουσία αυτοδίκαια θα θεωρούνταν ως 
εγκαταλελειµµένη. Η υπηρεσία Δηµόσιων Κτηµάτων ήταν καλά προετοιµασµένη για 
την υπεράσπιση των θέσεών της, και έτσι δεν παρέλειψε να ενηµερώσει τις θρακικές 
αρχές για τις συνηθέστερες περιπτώσεις διεκδικήσεων1113.  

                                                
1112 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
Δηµοκρατία, Υπουργείο Οικονοµικών, Διοίκηση Δηµοσίων Κτηµάτων, αρ. πρωτ. 45610-58237 π.ε., 30-04-1934, 
Αθήνα, προς Προϊστάµενο Έρευνας Ανταλλάξιµων Κτηµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, 
Κοµοτηνή. 
1113 Παρατίθενται τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: στην πρώτη περίπτωση η κατοχή κτήµατος φυγά 
µουσουλµάνου έλληνα πολίτη ήταν συνέπεια πράξης µεταβίβασης εν ζωή, που συντάχθηκε πριν από την 
ηµεροµηνία κύρωσης της ελληνοτουρκικής συµφωνίας (03-07-1930), από εγκατεστηµένο εταµπλί ή και τρίτο 
(εξεταζόταν εάν τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις περί ανώµαλων δικαιοπραξιών και γνησιότητας του 
συµβολαίου). Στη δεύτερη περίπτωση, µετά τον θάνατο του απόντος εταµπλί ιδιοκτήτη, έλληνα ή τούρκου πολίτη, 
την κυριότητα του κτήµατος λάµβανε ο εταµπλί που επικαλείτο κληρονοµικά δικαίωµα (πιστοποιούνταν η 
ηµεροµηνία θανάτου του ιδιοκτήτη –πριν από την 03-07-1930- και εάν ο/η κάτοχος του κτήµατος ήταν όντως 
κληρονόµος ή και δικαιούχος του ιδιοκτήτη/ρια). Στην τρίτη περίπτωση τα κτήµατα των εταµπλί που είχαν 
αποδηµήσει, κατέχονταν από τρίτους, βάσει πληρεξουσίων και οι αρχές όφειλαν να προβούν σε έλεγχο των 
πληρεξούσιων εγγράφων εφόσον είχαν παλιά ηµεροµηνία σύνταξης και επικύρωσης. Επίσης όταν παράλληλα 
υπήρχαν βάσιµες πληροφορίες για µακροχρόνια αδιαφορία των ιδιοκτητών στα θέµατα διαχείρισης των 
περιουσιών, τότε αυτές καταλαµβάνονταν αυτεπάγγελτα ως εγκαταλελειµµένες (άρθρο 123, εδάφιο 1, νόµος 
5234/1931). Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
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Στην τελευταία περίπτωση διεκδικήσεων, το ελληνικό κράτος µέσω των 
υπηρεσιών του υπ. Οικονοµικών στράφηκε ενάντια στην αξιοπιστία όλων των 
πληρεξούσιων εγγράφων, συνταγµένων παρουσία συµβολαιογράφου ή µη, µε την 
επίκληση του αιτιολογικού της παλαιότητάς τους. Στην ουσία, προκάλεσε τη σχετική 
αναστάτωση προκειµένου να αποκαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
συντάχθηκαν τα πληρεξούσια µεταξύ των εταµπλί που εγκατέλειψαν τη Θράκη και 
των φυσικών προσώπων που ανέλαβαν τη διαχείριση των ακίνητων περιουσιών τους. 
Εκτός αυτού, οι αρχές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους ακόµα και στις σχέσεις 
επιτήρησης µεταξύ των εντολοδόχων και των πληρεξουσίων. Έτσι, στην περίπτωση 
αυτή, µια χρονικά παρατεταµένη αδιαφορία εκ µέρους των ιδιοκτητών ήταν ικανή να 
αποκαλύψει το προβληµατικό της συναλλαγής µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. 
Οι προβληµατικές αυτές πράξεις µπορούσαν να αιτιολογηθούν υπό το πρίσµα δύο 
ενδεχόµενων -της σύνταξης του πληρεξουσίου από συνθήκες άσκησης ψυχολογικής 
βίας και της πλαστογραφίας1114.     

Η αρµόδια υπηρεσία, η Διοίκηση Δηµόσιων Κτηµάτων, δικαιολόγησε την 
πράξη, και πολύ περισσότερο, την πρόθεση της µε την εξής δήλωση: η συγκεκριµένη 
νόµιµη ενέργεια των υπηρεσιών αποτελεί µέτρο πρόνοιας υπέρ των ιδιοκτητών των 
κτηµάτων, τα οποία στο εξής θα τελούσαν υπό την επιµεληµένη και υπεύθυνη 
διαχείριση του κράτους1115.  

Αυτή τη φορά, για την προάσπιση της ατοµικής ιδιοκτησίας, το εθνικό κράτος 
επικαλούνταν, την προσπάθειά του να ελέγξει µε έναν ακόµη περισσότερο τρόπο 
περιουσίες µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων που είχαν αποδηµήσει. Το ενδιαφέρον 
των αρχών επικεντρωνόταν σε αυτές που βρίσκονταν πλησίον της ευαίσθητης 
περιοχής των ελληνοτουρκικών συνόρων. Η αποµάκρυνση σηµαντικής µερίδας του 
εθνοτικά διαφορετικού πληθυσµού δεν ήταν αρκετή για την ικανοποίηση των 
κρατικών προσδοκιών. Ο έλεγχος και η αναµόρφωση του χώρου όφειλαν να είναι 
ολοκληρωµένα. 

Η ενέργεια δεν άργησε να φέρει την αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Η 
απάντηση της ελληνικής πλευράς ήρθε µέσω µίας διευκρίνισης: οι κατεχόµενες από 
τη Διοίκηση Δηµόσιων Κτηµάτων ακίνητες περιουσίες επρόκειτο να αποδοθούν 
στους ιδιοκτήτες ή στους νόµιµα διορισµένους πληρεξούσιους, µετά την υποβολή 
σχετικής αίτησης. Οι τελευταίοι ήταν δυνατόν να είναι και οι παλιοί πληρεξούσιοι, 
εφοδιασµένοι όµως µε νέο έγκυρο πληρεξούσιο συµβόλαιο1116.  

                                                                                                                                       
Δηµοκρατία, Υπουργείο Οικονοµικών, Διοίκηση Δηµοσίων Κτηµάτων, αρ. πρωτ. 45610-58237 π.ε., 30-04-1934, 
Αθήνα, προς Προϊστάµενο Έρευνας Ανταλλάξιµων Κτηµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, 
Κοµοτηνή. 
1114 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
Δηµοκρατία, Υπουργείο Οικονοµικών, Διεύθυνση Δηµοσίων Κτηµάτων, Τµήµα Α, αρ. πρωτ. 52281, 30-10-1934, 
Λίαν Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Ι, Αθήνα. 
1115 Ibid. 
1116 Ibid. 
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Όµως δύο µήνες αργότερα, η Μικτή Επιτροπή κατά την ολοκλήρωση των 
εργασιών της, µε έγγραφό της προς το υπ. Εξωτερικών εξέφρασε για µία ακόµη φορά 
διαφωνία στον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του ελληνικού δηµοσίου που 
ασχολούνταν µε τα ζήτηµα των µη ανταλλάξιµων περιουσιών. Έτσι, υποστήριζε ότι 
τόσο το ζήτηµα της σύνταξης πληρεξουσίων υπό ψυχολογική βία, όσο και της 
πλαστότητας των πληρεξούσιων συµβολαίων άπτονταν της αρµοδιότητας των 
εκάστοτε εθνικών δικαστικών αρχών. Σε καµία περίπτωση δε δικαιολογείτο η 
κατάληψη των κτηµάτων, την ελεύθερη διάθεση των οποίων κατοχύρωσε υπέρ των 
ιδιοκτητών η Σύµβαση της Άγκυρας το 1933.  

Η θέση της ελληνικής αντιπροσωπείας ετίθετο σε µία ρεαλιστικότερη βάση, 
αναφορικά µε τα διακρατικά και διεθνή κείµενα που είχε προηγουµένως θωρακίσει 
µε νόµους το ελληνικό κράτος. Επιπροσθέτως, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η 
δράση της επρόκειτο να προκαλέσει την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση, βάσει της 
αρχής της αµοιβαιότητας1117. Ήταν εξάλλου γνωστές η απουσία πληρεξούσιων 
συµβολαίων των µη ανταλλάξιµων περιουσιών των εταµπλί στην Τουρκία και η 
διαχείριση τους από συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα1118. Νωρίτερα η Μικτή Επιτροπή 
αναγνώρισε αποκλειστικά για τη Θράκη, µε την υπ’ αρ. 73 απόφασή της, έπειτα από 
διαιτητική απόφαση των ουδέτερων µελών της, το έθιµο διαχείρισης των ακινήτων 
πατρός, µητρός, αδελφού, αδελφής, υιού ή κόρης χωρίς τη σύναψη πληρεξούσιου 
εγγράφου1119. 

                                                
1117 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 26, 07-12-1934, 
προς: Υπουργείο των Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας. 
1118 Ibid. 
1119 Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική 
Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 26., 07-12-1934, 
προς: Υπουργείο των Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας. Αποκαλυπτικά είναι τα παραδείγµατα των πληρεξούσιων 
διαχειριστών Βίκ. Κουταβέλη (µέλους δηµοτικoύ συµβούλιου Αλεξανδρούπολης) και Παν. Δεµερτζή (ιδιοκτήτη 
καφενείου και µεταπράτη γενικού εµπορίου και αργότερα δικολάβος στο Σουφλί), αναφορικά µε ακίνητες, µη 
ανταλλάξιµες περιουσίες στην περιοχή του Σουφλίου, τη µεσεγγύηση των οποίων είχε αναλάβει η τοπική 
Οικονοµική Εφορία για λογαριασµό της Διοίκησης Δηµοσίων Κτηµάτων. Στην περίπτωση του Κουταβέλη, ο 
έφορος Σουφλίου κατέλαβε τις ακίνητες περιουσίες των µουσουλµάνων εντολοδόχων του και διέταξε τους 
ενοικιαστές να σταµατήσουν την καταβολή µισθωµάτων προς τον Κουταβέλη, όπως είχαν πράξει κατά το 
παρελθόν σε αντίστοιχη περίπτωση και οι βουλγαρικές αρχές (1913-1919). Στην υπόθεση παρενέβη η ελληνική 
αντιπροσωπεία στη Μικτή Επιτροπή και ζήτησε την ανάκληση της σχετικής διαταγής µε τη µεσολάβηση του υπ. 
Εξωτερικών. Εν συνεχεία, ο Γενικός Διοικητής Θράκης, Μ. Μαντάς, και µε επιστολή του προς το υπουργείο 
Εξωτερικών αξίωσε την επιστροφή των περιουσιών που είχαν τεθεί υπό τη µεσεγγύηση του δηµοσίου στους 
δικαιούχους ιδιοκτήτες και, κατά συνέπεια, στους πληρεξούσιούς τους. Ήδη, οι εντολοδόχοι του Κουταβέλη είχαν 
αποστείλει στη Γενική Διοίκηση Θράκης, αλλά και στον έφορο Σουφλίου, προσωπικές αιτήσεις αναφορικά µε την 
απόδοση των περιουσιών τους. Βέβαια έναν µήνα αργότερα, η υπόθεση δεν είχε παρουσιάσει καµία εξέλιξη και οι 
εντολοδόχοι διαµαρτύρονταν έντονα προς την Γενική Διοίκηση Θράκης. Η υπόθεση Δεµερτζή είναι περισσότερο 
ολοκληρωµένη αναφορικά µε τα έγγραφα που τη στοιχειοθετούν (βλέπε Πίνακα 15). Ο πληρεξούσιος, διέθετε 
νόµιµα και έγκυρα πληρεξούσια για τις περιουσίες που διαχειριζόταν στο συµβολαιογραφείο του Σουφλίου. Τα 
πληρεξούσια συντάχθηκαν πριν από την αναχώρηση των αναγνωρισµένων από τη Μικτή Επιτροπή µη 
ανταλλάξιµων εντολοδόχων, µε νόµιµα ελληνικά διαβατήρια, µεταξύ 1927 και 1928. Οι ιδιοκτήτες µε την 
εδραίωση της ελληνικής διοίκησης της Θράκης το 1920, είχαν την κυριότητα και την κατοχή των περιουσιών 
τους, χωρίς όµως να διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας που είχαν απολεσθεί κατά τη διάρκεια των 
Βαλκανικών Πολέµων. Αργότερα το 1924, η Δ΄ Εθνοσυνέλευση, µε ψήφισµά της, αναγνώρισε τις ιδιοκτησίες 
τους µέσω ένορκων βεβαιώσεων ενώπιων του ειρηνοδίκη της περιοχής. Ο Δεµερτζής διαχειριζόταν τις περιουσίες 
µέχρι και τον Μάιο του 1934, όταν η Οικονοµική Εφορία Σουφλίου τις κατέλαβε µε το αιτιολογικό της 
παλαιότητας των πληρεξούσιων συµβολαίων. Έτσι τα κτήµατα έµειναν στη διαχείρισή της για λογαριασµό των 
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Από την εξιστόρηση των υποθέσεων, γίνονται αντιληπτές η προσπάθεια του 
κρατικού µηχανισµού, µέσω της Διοίκησης Δηµοσίων Κτηµάτων και των άλλων 
υπηρεσιών του υπ. Οικονοµικών να συµπεριλάβει στη δικαιοδοσία του τις υποθέσεις 
µουσουλµανικών περιουσιών που δεν κατάφερε να υποβάλει προς εξέταση στη 
Μικτή Επιτροπή. Μια εµπρόθεσµη αίτηση διαιτησίας, ακόµα και αν δεν εξεταζόταν 
απ’ αυτήν, στη συνέχεια βρισκόταν στη δικαιοδοσία του ελληνικού δικαστικού 
συστήµατος.  

Η δράση της Διεύθυνσης Δηµοσίων Κτηµάτων, µετά τη διάλυση της Μικτής 
Επιτροπής, µπορεί να θεωρηθεί αρκετά αποτελεσµατική αναφορικά µε την πρόθεση 
της να περιορίσει, να ελέγξει και να εκµεταλλευτεί τις µουσουλµανικές ιδιοκτησίες 
δυτικά της όχθης του Έβρου ποταµού µετά τη θεωρητική ολοκλήρωση των 
ζητηµάτων της ανταλλαγής. 
 
Η Γενική Διοίκηση Θράκης  
 

Η Γενική Διοίκηση Θράκης διαµέσου των προνοµίων που της προσέδιδε το 
ρυθµιστικό πλαίσιο οργάνωσης της, λειτούργησε ως ένας αυτόνοµος φορέας τοπικής 
δράσης σε παραλληλία µε το έργο των προαναφερθέντων φορέων. Με το 
πλεονέκτηµα της άµεσης γνώσης των θεµάτων που απαιτούσε και των ζητηµάτων 
που δηµιουργούσε η προσφυγική παρουσία κατείχε θεµελιώδη θέση στο έργο της 
χωρικής και λειτουργικής ενσωµάτωσης της επαρχίας στον εθνικό κορµό.  

Δυστυχώς, η απουσία του αρχείου της Γενικής Διοίκησης Θράκης δεν 
επιτρέπει την εµπεριστατωµένη και λεπτοµερή εξέταση της δράσης της. Έτσι, 
αναγκαστικά τα στοιχεία αντλούνται από δευτερογενείς και περισσότερο 
περιορισµένες πηγές. Στην προκειµένη περίπτωση διερευνήθηκε το έργο της µέσω 
των ενεργειών υπέρ της προσφυγικής εγκατάστασης, της θέσης της στο ζήτηµα της 
                                                                                                                                       
εντολοδόχων, µέχρι οι ίδιοι να τα ζητήσουν ή, µε νέα εντολή, να απαιτήσουν την απόδοση τους στον Δεµερτζή. 
Τότε, θα αποδίδονταν και τα τυχόν εισπραχθέντα εισοδήµατα σε αυτούς ή στον πληρεξούσιό τους. Για τη 
διευθέτηση της υπόθεσης, ο Δεµερτζής µετέβη στην Τουρκία και επέστρεψε µε νέα, έγκυρα πληρεξούσια 
συµβόλαια, αλλά η οικονοµική υπηρεσία συνέχισε να αρνείται την απόδοσή τους. Αυτή τη φορά, το αιτιολογικό 
ήταν µία νέα διαταγή του υπ. Οικονοµικών, βάσει της οποίας καλείτο να ελέγξει την κυριότητα των κτηµάτων των 
εντολοδόχων. Νωρίτερα, ο Δεµερτζής είχε αναλάβει τη διαχείριση 16 περιουσιών µη ανταλλάξιµων κατοίκων που 
αποδήµησαν στην Τουρκία. Η πορεία της υπόθεσης των περιουσιών που διαχειριζόταν δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητη από την προηγούµενη δράση του, τουλάχιστον για τις ελληνικές αρχές. Για άλλη µία φορά, η τελική 
έκβαση των υποθέσεων δεν είναι γνωστή, από τα τεκταινόµενα όµως δεν φαίνεται να έγινε υποχώρηση των αρχών 
προς όφελος των αυτοδίκαιων δικαιωµάτων τους. Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα 
µουσουλµάνων Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, 08-11-1934, αρ. πρωτ. 12420, προς Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, 
Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 43042, 09-10-1934, 
Κοµοτηνή, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, 
Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Αίτηση Αµέτ Χουσεΐν Σαρόγλου κατοίκου χωριού 
Προβατώνα, Επαρχία Σουφλίου, Σουφλί, 04-10-1934, προς Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση Εφαρµογής 
Συνθηκών, αρ. πρωτ. εµπιστ. 10361· Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα 
Μουσουλµάνων Θράκης, Ελληνική Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 57993, 26-09-1934, εξαιρετικά επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, Τηλεγράφηµα, 31-08-
1934, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας, αρ. πρωτ. 10226· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός 
της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σ. 1001, σ. 1008. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

334 

εξαγοράς εκτάσεων γης για τις ανάγκες της αποκατάστασης, της καταβολής των 
αποζηµιώσεων και της είσπραξης του φόρου ακίνητης περιουσίας από τους µη 
ανταλλάξιµους κατοίκους της διοικητικής της περιφέρειας.    
 Σηµειώνεται, πως η ιδιαιτερότητα των περιστάσεων αποτελεσµατικής 
επέµβασης της Γενικής Διοίκησης Θράκης απαιτούσε ενίσχυση των διαχειριστικών 
οργάνων της. Έτσι, δύο εβδοµάδες νωρίτερα από την ίδρυση της Ε.Α.Π., ο υπουργός 
Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως, σε επίσκεψή του στην επαρχία, διαβλέποντας τη 
σπουδαιότητα της εποικιστικής προσπάθειας, αξίωσε –µε τηλεγράφηµά του προς το 
υπ. Γεωργίας- την απόσπαση της Διεύθυνσης Εποικισµού Θράκης από την Γενική 
Διοίκηση Μακεδονίας και την ένταξή της στη Γενική Διοίκηση Θράκης1120. Βέβαια 
είχε ήδη αποφασισθεί η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Διοίκησης για τις 
ανάγκες του εποικισµού, και ειδικότερα του Γενικού Διοικητή, µε τη µεταβίβαση σε 
αυτόν όλων των εξουσιών του υπουργού Γεωργίας1121. 
 Η Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης περιελάµβανε τα γραφεία Κοµοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης, Ν. Ορεστιάδας, Διδυµοτείχου, Ξάνθης, Δράµας και Καβάλας. 
Από εκεί και πέρα, οι αναφερόµενοι φορείς θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τα θέµατα 
που δηµιούργησε η προσφυγική παρουσία στην περιοχή. Σε σχέση µε τα γραφεία της 
Δράµας και της Καβάλας, δεν είναι γνωστό το χρονικό διάστηµα που παρέµειναν στη 
δικαιοδοσία της Γενικής Διοίκησης Θράκης, µιας και το έργο τους ανατολικά του 
Νέστου ήταν διαφορετικό από το αντίστοιχο δυτικά του ποταµού.  
 Αρχικά η συµβολή της Γενικής Διοίκησης Θράκης συνδέθηκε µε τις 
προσπάθειες περίθαλψης και εγκατάστασης των νεοφερµένων πληθυσµών. Με την 
κάλυψη των πρωταρχικών αυτών αναγκών ενεργοποιήθηκαν και οι εργασίες της 
αποκατάστασης τους. Έτσι το φθινόπωρο του 1923 και ενώ το Ταµείο Περίθαλψης  
Προσφύγων συνέχιζε τη δράση του και ετοιµαζόταν να παραδώσει το έργο στην 
Ε.Α.Π., ο Σπ. Δάσιος, Γενικός Διοικητής Θράκης, εξήγγειλε την ίδρυση ενός φορέα 
για την ικανοποίηση των αναγκών στέγασης των αστικά εγκατεστηµένων 
προσφύγων.  
 Πραγµατικά ο Δάσιος σε αναφορά του προς τις ελληνικές αρχές κάνει λόγο για 
τη λειτουργία Ταµείων Αστικής Στέγασης Προσφύγων σε Ξάνθη, Κοµοτηνή και 
Καβάλα: τιµώντας οµολογουµένως την ευγένεια των αισθηµάτων του εµπορικού και 
γεωργικού κόσµου, ελληνικού και µουσουλµανικού, οι κάτοικοι χωρίς, παράπονο 
αλλά µε ενθουσιασµό θα φορολογηθούν χειροκροτώντας την πρωτοβουλία της 
πολιτείας1122.  
                                                
1120 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/3, Φικιώτης Δηµήτριος, Τµηµατάρχης του Υπ. 
Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως, Αθήνα, 25-09-1923, προς: Αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών, Αθήνα. 
1121 Φ.Ε.Κ., 04-10-1923, αρ. φύλλου 280, Βασιλικό Διάταγµα περί µεταβιβάσεως των δικαιωµάτων του υπουργού 
της Γεωργίας είς τον Γεν. Διοικητήν Θράκης.  
1122 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 4, αρ. εγγράφου 256/35, Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Θράκης, 
Κοµοτηνή, 09-11-1923, αρ. πρωτ. εµπ. 3625, προς: Υπουργούς Εξωτερικών, Προνοίας, Γεωργίας, Συγκοινωνίας 
και Οικονοµικών. 
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 Σύµφωνα µε έκθεση του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κοµοτηνής η παραγωγή 
καπνού της καλλιεργητικής χρονιάς θα ανερχόταν σε 5.000.000.000 δρχ. Η 
φορολογίας το 1% της αξίας του παραγόµενου καπνού για µία περίοδο δύο ή τριών 
ετών και εφόσον οι τιµές διατηρούνταν στο ίδιο επίπεδο, θα απέφερε το ποσό των 
50.000.000 δρχ. για την εκπλήρωση του στόχου της οικονοµικής ενίσχυσης των τριών 
ταµείων. Πράγµατι, το σχέδιο υλοποιήθηκε. Χαρακτηριστικά, ο Δάσιος αναφέρει τη 
λειτουργία του ταµείου της Ξάνθης, τη στιγµή που τα υπόλοιπα ανέµεναν την 
είσπραξη των χρηµάτων. Νωρίτερα, ο Δοξιάδης είχε ζητήσει από το υπ. Οικονοµικών 
την αύξηση του ειδικού φόρου καπνού, όπως και έγινε µε την αύξηση του ποσοστού 
στο 3%1123. Πάντως, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη δέσµευση χρηµατικών 
κεφαλαίων πριν από την πώληση των αντίστοιχων ποσοτήτων καπνού τους 
προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν την ίδρυση των ταµείων. 
 Υπό αµφισβήτηση τίθεται, βέβαια, η θέση του σχετικά µε την ενθουσιώδη 
σύµπραξη της πολυπληθέστερης οµάδας των καπνοκαλλιεργητών, των µη 
ανταλλάξιµων µουσουλµάνων, από τη στιγµή που οι ίδιοι βίωσαν την προσπάθεια 
ένταξης των προσφύγων στην καθηµερινότητά τους. Εξαίρεση αποτελεί η σύµπραξη 
των µουσουλµάνων µεγαλοκτηµατιών και καπνεµπόρων –που επεδίωκαν να 
τηρήσουν µία προσεκτική στάση απέναντι στις αρχές, τουλάχιστον για τον πρώτο 
χρόνο της ανταλλαγής- µε προσωπικά οφέλη.  

Η διακοπή λειτουργίας των τοπικών ταµείων πραγµατοποιήθηκε σχεδόν πέντε 
χρόνια αργότερα τον νόµο 3714 (άρθρο 42) σχετικά µε την αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών του υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντίληψης1124. Τα χρηµατικά ποσά που 
είχαν συγκεντρωθεί, πέρασαν στη διαχείριση της διοίκησης των Τοπικών Συµβουλίων 
Πρόνοιας και Στέγασης Προσφύγων. Να σηµειωθεί πως τα τελευταία λειτουργούσαν 
εντός των αρµοδιοτήτων των Γενικών Διοικήσεων. Στη συνέχεια θα ενισχυόταν 
ουσιαστικά ο ρόλος τους, µε τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας του Συµβουλίου 
Πρόνοιας και Στέγασης του παραπάνω υπουργείου σε αυτά1125. Το ίδιο συνέβη και µε 
το ποσό που εξακολουθούσε να συγκεντρώνεται εντός του πλαισίου θεσµοθέτησης 
των εν λόγω ταµείων. Η νέα νοµοθετική ρύθµιση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόµενο 
καταβολής εισφορών του θρακικού πληθυσµού υπέρ της στέγασης των αστών 
προσφύγων. Από την περιορισµένη σε έκταση αναφορά του διοικητή της Θράκης και 

                                                
1123 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/3, Φικιώτης Δηµήτριος, Τµηµατάρχης του Υπ. 
Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως, Αθήνα, 25-09-1923, προς: την Αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα· Φ.Ε.Κ., 25-09-1923, αρ. φύλλου 271, Νοµοθετικό Διάταγµα «περί προσθέτου φορολογίας καπνού εις 
φύλλα υπέρ της υγειονοµικής περιθάλψεως και στεγάσεως των προσφύγων Ξάνθης». 
1124 Φ.Ε.Κ., 24-12-1928, αρ. φύλλου 274, Νόµος 3714, επικυρώνεται το Ν.Δ. της 10-08-1928 «περί οργάνωσης 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» 
1125 Γ.Β., Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-1936), Φάκελος 3, Υποφάκελος 
3/Ι/4, Φυλλάδια. Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση Διοικήσεως (1932), Διατάξεις Ευρύνσεως Αρµοδιότητος 
Γενικών Διοικητών, Εν Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 378, 17/24-10-1932, περί 
µεταβιβάσεως αρµοδιότητας του Συµβουλίου Προνοίας και Στεγάσεως του Υπουργείου Προνοίας και 
Αντιλήψεως εις το παρά τη Γενική Διοίκησει Θράκης λειτουργούν Τοπικόν Συµβούλιο Προνοίας και Στεγάσεως 
Προσφύγων. 
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το αρχειακό υλικό που εξετάσθηκε, δεν είναι γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά 
µε τη δράση των συγκεκριµένων φορέων.  

Η Γενική Διοίκηση, ασχολήθηκε και µε µικρότερου µεγέθους έργα, 
σηµαντικής, όµως, σπουδαιότητας για την προσφυγική αποκατάσταση και την 
αλλαγή της τοπιογραφίας. Στην προκειµένη περίπτωση, οι αρχές ενδιαφέρθηκαν για 
την απόκτηση µίας έκτασης στις παρυφές της πόλης της Κοµοτηνής. Η έκταση 
τελούσε υπό προσφυγική κατάληψη. Όµως οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν 
να πουλήσουν τη γη τους, διεκδικώντας την επιστροφή των περιουσιών τους ή την 
καταβολή του τιµήµατος που οι ίδιοι ορίζουν ανά στρέµµα κατά την εξαγορά της.  

Τότε η αρµόδια διεύθυνση της περιφερειακής διοίκησης ήρθε σε επαφή µε 
έναν επιφανή οµοεθνή κάτοικο της πόλης. Αυτός είχε τόσο την οικονοµική 
δυνατότητα να αγοράσει τις υπό κατάληψη εκτάσεις στην τιµή που επιθυµούσαν οι 
ιδιοκτήτες όσο και την αποδοχή των τελευταίων οι οποίοι πρόθυµα προχώρησαν στην 
πώληση των γαιών τους. Οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες δεν ήταν ενήµεροι για τον 
ακριβή σκοπό της αγοραπωλησίας και τη συµφωνία που είχε προηγηθεί µεταξύ του 
αγοραστή και της Γενικής Διοίκησης. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώθηκε η 
δικαιοπραξία η Διεύθυνση Εσωτερικών για να νοµιµοποιήσει την κατάληψη και να 
αποζηµιώσει τον αγοραστή για το χρηµατικό τίµηµα που είχε καταβάλει, προχώρησε 
σε αναγκαστική απαλλοτρίωση1126.  

Όπως θα φανεί παρακάτω η προσφυγική παρουσία µε τις συλλογικές και 
ιδιωτικές προσπάθειες αποκατάστασης προκάλεσε ανακατατάξεις µόνιµου ή 
προσωρινού χαρακτήρα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων περιουσιών και 
κατά συνέπεια στο ίδιο το θρακικό τοπίο.  Αυτές, κατά πλειονότητα προέρχονταν από 
την κατασκευή των προσφυγικών συνοικισµών και οικισµών επί µουσουλµανικών 
περιουσιών, από τις επιτάξεις κινητών και ακινήτων περιουσιών για την περίθαλψη 
και την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων, από τη χρησιµοποίηση των 
εγκαταλελειµµένων περιουσιών, από τις καταλήψεις που είχε προκαλέσει ο 
προσφυγικός κόσµος και από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των αρχών. 

Οι διαµαρτυρίες του µουσουλµανικού πληθυσµού, οι αντιδράσεις της 
τουρκικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή και η εφαρµογή της αρχής της 
αµοιβαιότητας από την τουρκική πλευρά, υποχρέωσαν τις ελληνικές αρχές προς µια 
υποθετική διευθέτηση των σχετικών ζητηµάτων. Έτσι, κοµβικά αποδείχθηκαν τα 
ζητήµατα της εξαγοράς και κατά συνέπεια της καταβολής αποζηµιώσεων -µε τη 
συνδροµή της Εθνικής Τράπεζας- για το πλήθος των εκτάσεων που δεν προβλεπόταν 
να επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. 

Αναλυτικότερα, το ζήτηµα της εξαγοράς των περιουσιών τέθηκε αρχικά στα 

                                                
1126 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 1186, 19-08-1925, Κοµοτηνή, προς: κ. Εξηντάρη, πρόεδρο της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, Κωνσταντινούπολη. 
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µέσα του 1924. Εµφανίστηκε επιτακτικότερο µετά τη Συµφωνία της Άγκυρας και 
συµπληρώθηκε από ένα διάταγµα, το καλοκαίρι του 19251127. Οι προτεινόµενες 
ρυθµίσεις εξουσιοδοτούσαν τον διευθυντή Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης 
Θράκης µε το δικαίωµα καθορισµού του αντιτίµου της εξαγοράς των περιουσιών που 
είχαν καταληφθεί από την υπηρεσία του για την ανέγερση αγροτικών συνοικισµών. 
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καλείτο να δηλώσει µόνο την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς των αρχών.  
 Η πρακτική της εξαγοράς κατά την περίοδο καταβολής των αποζηµιώσεων 
προς τους µη ανταλλάξιµους της Θράκης αναθεωρήθηκε και µε βάση την εµπειρία 
του παρελθόντος, επανήλθε σε ισχύ. Ο υπουργός Γεωργίας της παγκαλικής 
κυβέρνησης (Κ. Σταµούλης), σε περίοδο µείωσης των δηµοσίων εξόδων, ήταν 
αποκαλυπτικός ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης για την υιοθέτηση της νέας 
εφαρµογής του µέτρου όταν δήλωνε: το κράτος σήµερα δεν σπεύδει να αγοράσει 
κτήµατα µουσουλµάνων της Δ. Θράκης, αλλά θέλει, κυρίως µε την αγορά ορισµένων 
κτηµάτων σε συµφέρουσα τιµή, να δηµιουργήσει προηγούµενο ελαφρών τιµών 
εξαγοράς1128.  

Έτσι ο Εξηντάρης σε τηλεγράφηµά του προς το υπ. Εξωτερικών αναφέρει ότι 
οι εποικιστικές αρχές της Γενικής Διοίκηση Θράκης βρίσκονταν µπροστά σε µία 
διαπραγµάτευση αγοράς 100.000 στρεµµάτων σε συµφέρουσες για το ελληνικό 
κράτος τιµές. Η αγορά κρίθηκε σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο 
δυνατόν, ώστε να ωφεληθεί το ελληνικό κράτος από ένα κέρδος που θα έφτανε τα 
10.000.000 δραχµές. Ήδη η καθυστέρηση της αγοράς είχε επιφέρει οικονοµική ζηµιά 
στις αρχές, από το συνολικό ποσό που θα εξοικονοµούσαν. Το τηλεγράφηµα 
τελειώνει µε την παρότρυνση του διπλωµάτη για δηµιουργία αρµόδιας επιτροπής του 
υπ. Γεωργίας που θα ασχοληθεί µε το θέµα1129. Eν τέλει η προτεινόµενη πρακτική δεν 
είχε την αναµενόµενη επιτυχία1130.   
                                                
1127 Φ.Ε.Κ., 02-07-1925, αρ. φύλλου 161, Διάταγµα «Περί προσθήκης διατάξεων εις το Περί Εξαγοράς 
Μουσουλµανικών Κτηµάτων εν Δυτική Θράκη προς Εγκατάστασιν Προσφύγων». 
1128 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση 
Εποικισµού, Τµήµα Θ. Γ. Ταµ., αρ. πρωτ. 99502, 13-08-1925, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών. 
1129 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, τηλεγράφηµα από Κοµοτηνή, αρ. εµπ. 
Πρωτ. 10040, 24-07-1925, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών. 
1130 Στο παραπάνω κλίµα εντάσσεται η προσπάθεια των 11 ιδιοκτητών του τσιφλικιού Μπέη-ον-Μπασή (Bey-on-
Başi), του σηµερινού Δέκαρχου στα νοτιοδυτικά της Ξάνθης, να προβούν σε πώλησή του. Για τη συνολική έκταση 
των 3.000 στρ. οι ιδιοκτήτες ζητούσαν το ποσό των 2.100.000 δρχ. που αντιστοιχούσε σε 700 δρχ. ανά στρέµµα. 
Η Επιτροπή Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων δεν προχώρησε στην αγορά του, θεωρώντας υψηλή την τιµή 
πώλησης, παρά την κατάληψη µέρους του τσιφλικιού από πρόσφυγες. Λίγους µήνες νωρίτερα, οι αρµόδιες 
επιτροπές είχαν απορρίψει παρόµοιες αγορές, λόγω των υψηλών τιµών πώλησης των µουσουλµανικών 
περιουσιών. Αντ’ αυτού, για την απόκτησή του προτιµήθηκε η λύση της κατάληψης και παραχώρησης στην 
Ε.Α.Π. µετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. Η έκταση που κρίθηκε απαραίτητο να καταληφθεί για τις 
ανάγκες της αγροτικής αποκατάστασης, διανεµήθηκε στους δικαιούχους, χωρίς -τουλάχιστον µέχρι το 1930- να 
έχει καταβληθεί καµία χρηµατική αποζηµίωση προς τους ιδιοκτήτες. Όµως, οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες δε 
δέχθηκαν την πώληση των επιταγµένων ή καταληφθέντων περιουσιών τους σε πολύ χαµηλές για αυτούς τιµές. Η 
στάση των µουσουλµάνων ιδιοκτητών σε καµία περίπτωση δεν εµπόδισε τις αρχές να διατηρήσουν στην κατοχή 
τους τα ακίνητα και τελικά να τα αφαιρέσουν από τους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες τους, προκαλώντας ριζικές 
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της θρακικής γης. Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ 
ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Υπουργείο Οικονοµικών, Δ/νση Δηµοσίων Κτηµάτων, Αθήνα, αρ. πρωτ. 65805, 11-01-
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Ωστόσο στα έγγραφα του Ι.Α.Υ.Ε. βρέθηκε ένας αχρονολόγητος πίνακας που 
τιτλοφορείται Ονοµαστικός Πίνακας Αδειών Πώλησης που έχουν Χορηγηθεί για την 
Πώληση των Περιουσιών των Μουσουλµάνων Κατοίκων της Δυτικής Θράκης. Σε 
αυτόν είναι καταγεγραµµένα 82 ονόµατα µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων κατοίκων, 
ο αριθµός διαταγής που επέτρεπε την πώληση της περιουσίας τους και η περιφέρεια 
όπου βρισκόταν το κτήµα. Η πλειονότητα αυτών βρισκόταν στην περιφέρεια της 
Ξάνθης µε 61 κτήµατα, 14 στην Κοµοτηνή, έξι στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην 
περιφέρεια της Χρυσούπολης1131.  

Οι προαναφερθείσες περιουσίες αποτελούσαν ένα κοµµάτι των 
µουσουλµανικών γαιών που βρισκόταν υπό πώληση από τους ιδιοκτήτες τους. Ήταν 
γαίες που είχαν καταληφθεί από τους πρόσφυγες ή γαίες που είχαν επιταχθεί από τις 
αρχές µέσω της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Σε κάθε περίπτωση η πώλησή τους 
αποτελούσε τη µοναδική λύση για τους ιδιοκτήτες τους, όταν η απόδοσή τους ήταν 
θεωρητικά και πρακτικά αδύνατη.  

Στα τέλη του 1925 η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρµογή το κείµενο της 
συµφωνίας που αφορούσε τη ρύθµιση των εκκρεµών κτηµατικών ζητηµάτων· 
συστάθηκε µια τριµελής επιτροπή εξαγοράς, αποτελούµενη από τους υπουργούς 
Εξωτερικών, Γεωργίας, και, από τον υφυπουργό Οικονοµικών1132. Οι αποφάσεις της 
επιτροπής εφαρµόζονταν εξίσου από τη Γενική Διοίκηση και τις τοπικές στρατιωτικές 
αρχές και ελέγχονταν πειθαρχικά από την ίδια. Μέχρι και τον επόµενο Μάρτιο η 
πρακτική της εξαγοράς και της καταβολής των αποζηµιώσεων φάνηκε να 
εφαρµόζεται, σύντοµα όµως εγκαταλείφθηκε, λόγω της αρχής της αµοιβαιότητας1133.  

Μια σηµαντική παράµετρος της λειτουργίας της παραπάνω τριµελούς 
επιτροπής εξαγοράς ήταν η δυνατότητα απευθείας διαπραγµάτευσης µε τους 
ιδιοκτήτες για την εξαγορά των περιουσιών τους -καθώς και η άµεση κατάργηση της 
υφιστάµενης απαλλοτρίωσης- λόγω εφαρµογής του αγροτικού νόµου στα κτήµατα 
των µη ανταλλάξιµων. Αναφορικά µε τους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες αποκατέστησε 

                                                                                                                                       
1937· Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Αίτηση των Εµινέ του 
Αµέτ ογλού Χασάν, Νατζιέ Χανούµ του Χατζηιµπραήµ Ογλού Μουσταφά, Εµίν του Μουσταφά Αγά, Χουρµούζ 
του Καραγκιοσλού Μουσταφά Εµόν, Λουτφιέ του Χασάν ογλού Φεχρή, Ανιφές του Ισχάν Μπέη, Μπαϊσε του 
Αλή Χασάν Ογλού Μπέη, Κεµάλ Μπέη Ισµαήλ Ογλού, Χαλίλ του Κιαµήλ, Χαϊδάρ ογλού Αµέτ Μπέης, Αλή 
Μπέης, Σεχιµέ [ή Σαϊµέ] Χανούµ, κάτοικοι Ξάνθης, 05-10-1925, Ξάνθη, προς: Επιτροπή Εξαγοράς 
Μουσουλµανικών Κτηµάτων, Ξάνθη. 
1131 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Ονοµαστικός Πίνακας Αδειών Πώλησης 
που έχουν Χορηγηθεί για την Πώληση των Περιουσιών των Μουσουλµάνων Κατοίκων της Δυτικής Θράκης, 
αχρονολόγητος πίνακας. 
1132 Φ.Ε.Κ., 08-02-1926, αρ. φύλλου 46, «Περί Ερµηνείας του Εδαφίου 2 του άρθρου 1 του ΝΔ της 17-11-1925 
περί συστάσεως Ανωτάτης Επιτροπή»· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 
Απόκοµµα εφηµερίδας ΤΟ ΦΩΣ, 28-11-1925, τίτλος άρθρου: «Η εφαρµογή των τουρκοελληνικών συµβάσεων»· 
Φ.Ε.Κ., 18-11-1925, αρ, φύλλου 360, «Περί Συστάσεως Ανωτάτης Επιτροπής Εφαρµογής των µετά την Τουρκία 
Συµφωνιών των αφορώσων την Διευθέτησιν Εκκρεµών Κτηµατικών Ζητηµάτων».  
1133 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα·  
Φ.Ε.Κ., 20-03-1926, αρ. φύλλου 100, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί Κανονισµού και Πληρωµής Αποζηµιώσεως 
Γηπέδων και Ακινήτων εν γένει Απαλλοτριωθέντων ή Καταληφθέντων προς Ανέγερσιν Προσφυγικών Αστικών 
Συνοικισµών ή Οικηµάτων εν Θράκη».  
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την απόλυτη και ελεύθερη άσκηση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτές 
δεν είχαν προηγουµένως διανεµηθεί στους ακτήµονες καλλιεργητές της Θράκης.  

Η διαδικασία της εξαγοράς συµπληρωνόταν από την καταβολή των 
αντίστοιχων αποζηµιώσεων προς τους θιγόµενους ιδιοκτήτες. Πάντως οι 
αποζηµιώσεις δεν κάλυψαν αποκλειστικά τις εξαγορές ακινήτων, αλλά αντιθέτως και 
τις περιπτώσεις χρήσης ακινήτων (κτισµάτων, οικοπέδων, αγροτεµαχίων) για τις 
ανάγκες της προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης.  

Η πρώτη προσπάθεια ρύθµισης των αποζηµιώσεων αφορούσε τα υπό επίταξη 
ακίνητα, βάσει του νόµου 3076 του 1924. Ο σχετικός νόµος σε ένα αρκετά 
γενικόλογο κείµενο, παρά την αναδροµική ισχύ του από τον Οκτώβριο του 1922, 
όριζε τις επιτροπές καθορισµού των αποζηµιώσεων. Οι επιτροπές µε πενταµελή 
σύνθεση προέβλεπαν τη συµµετοχή και δύο µελών της µουσουλµανικής κοινότητας, 
του Γενικού Διοικητή, έναν δικαστή και έναν «...έλληνα...», όπως χαρακτηριστικά 
σηµείωναν1134.  

Η πρώτη προσπάθεια αποζηµίωσης των γηγενών µουσουλµάνων 
χαρακτηριζόταν από την απόλυτη κυριαρχία του κρατικού µηχανισµού βάσει των 
θέσεων της Γενικής Διοίκησης Θράκης και την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Ακόµα και η παρουσία των µουσουλµάνων αντιπροσώπων στην επιτροπή 
δεν άφηνε περιθώρια για την επικράτηση των θέσεών τους, από τη στιγµή που οι 
αποφάσεις λαµβάνονταν κατά οµοφωνία και όχι κατά πλειοψηφία1135. 

Στη συνέχεια υπό το φως των διεθνών εξελίξεων και των τουρκικών 
διαµαρτυριών, η Συντακτική Συνέλευση του ελληνικού κοινοβουλίου (1924), εξέδωσε 
ψήφισµα σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των επιταγµένων µουσουλµανικών 
περιουσιών, καταργώντας τον νόµο 3076 του 19241136. Οι νέες ρυθµίσεις χωρίς να 
έχουν αναδροµική ισχύ και µε το πνεύµα της αρχής της αµοιβαιότητας, αποµάκρυναν 
τον διοικητή, τη θέση του οποίου αναλάµβανε άλλος, ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος 
της Γενικής Διοίκησης. Ο νέος επικεφαλής είχε το δικαίωµα διορισµού των 
επιτροπών. Οι επιτροπές διατήρησαν την ίδια σύνθεση, ισχυροποίησαν τη θέση του 
προέδρου και καθόρισαν επακριβώς τις αποζηµιώσεις. Ο Γενικός Διοικητής συνέχισε 
να ελέγχει το έργο των επιτροπών, µε την αρµοδιότητα επικύρωσης όλων των 
αποφάσεων και αναθεώρησής τους από µια νέα επιτροπή. Στην επιτροπή συµµετείχε 
µόνο ένας µουσουλµάνος σύµβουλος.  

Το νέο νοµικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρµογή διατήρησε τον χαρακτήρα 
του προγενέστερου και την εξάρτηση του από την αρχή της αµοιβαιότητας. 
                                                
1134 Φ.Ε.Κ., 14-05-1924, αρ. φύλλου 108, Νόµος 3076 «Περί αποζηµιώσεως επιταχθέντων µουσουλµανικών 
κτηµάτων εν Δ. Θράκη». 
1135 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Κοµοτηνή, 18-03-1925, αρ. πρωτ. 4122, προς: Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μικτής Επιτροπής, 
Κωνσταντινούπολη. 
1136 Φ.Ε.Κ., 31-12-1924, αρ. φύλλου 324, Ψήφισµα της Δ΄ εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως «Περί 
αποζηµιώσεως των εν Δ. Θράκη Επιτάξεων (Συνεδριάσις ΡΚΣ` της 16-12-1924)». 
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Παράλληλα, προσέδωσε επιπλέον δυνατότητες επέµβασης των αρχών στην αλλαγή 
του γαιοκτητικού κατεστηµένου, για την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε κρατικών 
αναγκών. Παρά τη διατήρηση της µουσουλµανικής παρουσίας, ο ρόλος τους 
εξακολουθούσε να παραµένει δευτερεύων και καθαρά για λόγους διπλωµατικής 
σκοπιµότητας. 

Εν συνεχεία και υπό τη επερχόµενη διακρατική συµφωνία διευθέτησης των 
αποζηµιώσεων των µη ανταλλάξιµων δικαιούχων (Συµφωνία της Άγκυρας, Ιούνιος 
1925), οι καταλήψεις των ιδιοκτησιών τους παρουσίασαν µία σχετική αύξηση. Τότε η 
Διεύθυνση Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης, γνωρίζοντας το περιεχόµενο των 
συνοµιλιών των δύο πλευρών προέβαινε σε καταλήψεις αδόµητων εκτάσεων µε την 
επιδίωξη ένταξής τους στους όρους της συµφωνίας1137.  

Η προαναφερόµενη πρακτική έδωσε τη δυνατότητα στις αρχές να 
νοµιµοποιήσουν αναδροµικά τη διαδικασία απόκτησης των µουσουλµανικών 
ιδιοκτησιών που κρίνονταν αναγκαίες για την αγροτική αποκατάσταση των 
προσφύγων. Η εφαρµογή του µέτρου δεν ήταν επιτυχής σε όλες τις περιπτώσεις. 
Συγκεκριµένα, στην περιοχή του Ίασµου, οι ακίνητες περιουσίες επιστράφηκαν στους 
µουσουλµάνους ιδιοκτήτες τέσσερις µήνες αργότερα, έπειτα από διαταγή της 
Διεύθυνσης Εποικισµού Θράκης.  

Ο ρόλος και η διαχείριση του ζητήµατος από τη Γενική Διοίκηση Θράκης 
αποδείχθηκε καταλυτικός για την έκβαση της υπόθεσης υπέρ της προσφυγικής 
παρουσίας και κυρίως υπέρ της προσπάθειας αποµάκρυνσης των ιδιοκτησιακών 
δοµών του παρελθόντος. Το ζήτηµα των αποζηµιώσεων προς του µη ανταλλάξιµους 
ιδιοκτήτες αποτέλεσε ένα συνεχές σηµείο διαπραγµάτευσης των δύο πλευρών και 
κατά την επόµενη δεκαετία.  

Η κατάσταση για τους µη ανταλλάξιµους κατοίκους και τις περιουσίες τους 
παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητη µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στη 
συνέχεια, το καλοκαίρι του 1930, µε την υπογραφή του Συµφώνου Φιλίας και την 

                                                
1137 Στην περιοχή του Σουφλίου, µε απόφαση του Γενικού Διοικητή και του διευθυντή Εποικισµού του υπ. 
Γεωργίας, έγινε συστηµατική κατάληψη µουσουλµανικών µικροϊδιοκτησιών. Επιδίωξη τους ήταν να 
εξασφαλιστούν τα αναγκαία για την ανέγερση των οικίσκων γήπεδα,  πριν από την υπογραφή της συµφωνίας, 
στην οποία είχε προβλεφθεί η αγορά µικρών ιδιοκτησιών µόνον εφόσον είχε πρώτα γίνει έναρξη των οικοδοµικών 
εργασιών. Οι δύο παραπάνω φορείς θεωρούσαν το µέτρο σηµαντικό προς την τελική διευθέτηση του ζητήµατος 
της αγροτικής στέγασης και της αποφυγής επίταξης µουσουλµανικών οικίσκων. Παρόµοια περιστατικά, 
σηµειώθηκαν και στην περιοχή της Κοµοτηνής, στον Ιασµό ή Γιασί-Κιόι (Yassıköy). Στις αρχές Μαΐου 
καταλήφθηκαν τέσσερα στρέµµατα ιδιοκτησίας Φεού Αλί Εφέντη (Feu Ali Efendi) και άλλα πέντε ιδιοκτησίας 
Αχµέντ Ονµπασί (Ahmed Onbaşı). Σε αυτά, που µέχρι εκείνη τη στιγµή χρησιµοποιούνταν για την καλλιέργεια 
αγροτικών προϊόντων, χαράχθηκαν τα σχέδια και τέθηκαν τα θεµέλια δύο και τεσσάρων προσφυγικών οικιών 
αντίστοιχα. Το ίδιο έγινε και στο αλώνι ιδιοκτησίας Ισµαήλ Ογλού Μουµίν (İsmail oğlu Mümin). Ι.Α.Υ.Ε. 1925 
B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Συντάκτης: Φεραίος, Κοµοτηνή, 27-09-1925, αρ. πρωτ. 75, 
Προς: Πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, 
Κωνσταντινούπολη· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπ. 
πρωτ. 7623, 05-06-1925, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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εφαρµογή του µέσω του νόµου 4793, εµφανίστηκαν ελπίδες αλλαγής της1138.  
Με απόφαση του υπουργικού συµβουλίου, αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

εφαρµογή της στην περιφέρεια της Θράκης, ήταν η Γενική Διοίκηση Θράκης1139. Η 
απόφαση έδινε στη Γενική Διοίκηση τη δυνατότητα ορθότερης και αµεσότερης, για 
τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα, αντιµετώπισης των προβληµάτων που µπορούσε να 
δηµιουργήσει η συµφωνία. Άλλωστε ο διοικητής της Θράκης, όπως προαναφέρθηκε, 
ήταν ήδη αντιπρόσωπος όλων των υπουργείων του κράτους µε ευρύτερη δικαιοδοσία. 

Ο Γενικός Διοικητής Θράκης, Γ. Κακουλίδης, σε επιστολή του προς το υπ. 
Εξωτερικών αναφέρει τα µέτρα που έλαβε η Γενική Διοίκηση Θράκης ούτως ώστε να 
προβεί σε εφαρµογή των όρων της συµφωνίας1140. Επί του προκειµένου ο ίδιος 
προχώρησε στον διορισµό µιας ειδικής επιτροπής, που απαρτιζόταν από το διευθυντή 
Εσωτερικών, Οικονοµικών και Γεωργίας, το διευθυντή Εποικισµού Θράκης και τον 
έλληνα αντιπρόσωπο στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, µε σαφή στόχο την 
παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της συµφωνίας. 

Έπειτα από συνεδρίαση η επιτροπή αποφάσισε την επιστροφή των ακίνητων 
µουσουλµανικών περιουσιών των εταµπλί, που είχαν καταληφθεί από κρατικές αρχές, 
µετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης της ιδιοκτησίας τους. Η 
κάθε περίπτωση εξεταζόταν προσεκτικά και, αφού λαµβάνονταν υπ’ όψιν όλα τα 
έγγραφα που απεδείκνυαν την κυριότητα των περιουσιών, γινόταν η απόδοση. Η 
απόδοση τους ήταν εφικτή και µετά την κατάθεση τριών αξιόπιστων µαρτύρων 
(άρθρο 17 της συµφωνίας του 1930), εφόσον πάντα οι µη ανταλλάξιµοι είχαν τη νοµή 
και την κάρπωση των περιουσιών κατά την 01-08-1929 (άρθρα 5 και 7). Η 
πρϋπόθεση ίσχυε από τη στιγµή που δεν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας για το σύνολο 
των ιδιοκτητών της Θράκης, εκτός εξαιρέσεων1141.  

Σε περιπτώσεις όπου η κατάληψη είχε γίνει από τους διεκδικητές και δεν 
εµφανίζονταν άλλοι, τότε η γη κατοχυρωνόταν σε αυτούς, χωρίς περαιτέρω έρευνα. 
Η Γενική Διοίκηση Θράκης µέσω της υπηρεσίας Εποικισµού διατήρησε το δικαίωµα 
κατάληψης όλων των εκτάσεων που δεν είχαν ήδη καταληφθεί και βρίσκονταν 
εγγεγραµµένες εντός του σχετικού καταλόγου που είχε κατατεθεί από την ελληνική 

                                                
1138 Φ.Ε.Κ., 03-07-1930, αριθµός φύλλου 226, Νόµος 4793 «Περί κυρώσεως της µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 
Συµφωνίας περί του τρόπου εφαρµογής της εν Λωζάννη υπογραφείσης συµβάσεως περί ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών πληθυσµών και της υπ’ αρ. 9 δηλώσεως». 
1139Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α΄, Γραφείο Εφαρµογής 
Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα Γραφεία 
Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς Εφόρους Νέων 
Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις 
Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, Δράµας, Κοζάνης, Χανίων. 
1140 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.107, Αύγουστος 1930/Έγγραφο 173, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. εµπ. πρωτ. 554, Κοµοτηνή, 16-09-1930, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Β` Πολιτικό. 
1141 Ως τέτοια αναφέρεται η περίπτωση των τσιφλικιών Μουρχάν (Mürhan) και Σιργκουλού (Şirgülü). Μ. Μ. 
Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών, Φ.60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173, αρ. 37266, 19-08-1931, προς το 
Υπουργείον των Εξωτερικών Β΄ Διεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας. 
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αντιπροσωπεία στη Μικτή Επιτροπή (18-06-1928). Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 
καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης από τις ελληνικές αρχές προς τους ιδιοκτήτες 
(άρθρο 16)1142.  

Στις περιπτώσεις όπου οι εκτάσεις καλλιεργούνταν, δινόταν χρόνος στους 
καλλιεργητές για να συλλέξουν τη σοδειά τους1143. Επιπλέον αποφασίστηκαν η 
απόκτηση από την υπηρεσία Εποικισµού µίας έκτασης 7.000 στρ. µε την ανάλογη 
αποζηµίωση, καθώς και η εξαγορά όλων των ακίνητων ιδιοκτησιών που δεν 
µπορούσαν να επιστραφούν στους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες1144.    

Η αναφορά του Κακουλίδη επισηµαίνει τα σηµεία όπου έπρεπε να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή, προκειµένου να υπάρξει σχετικά απόλυτος έλεγχος των 
µουσουλµανικών περιουσιών που εντάσσονταν στις ρυθµίσεις της συµφωνίας1145. Με 
τον τρόπο αυτό η Γενική Διοίκηση προέβη σε έναν καθορισµό των µελλοντικών της 
ενεργειών επί του θέµατος. Η ειδική επιτροπή κοινοποίησε τις αποφάσεις της σχετικά 
µε την απόδοση των µουσουλµανικών περιουσιών στον τουρκόφωνο και ελληνόφωνο 
τύπο της περιοχής.  

Εκτός αυτών υφίσταντο και τα άµεσα ή υπαρκτά για τη Γενική Διοίκηση 
προβλήµατα που επεσήµανε ο Κακουλίδης στο κείµενό του, όπως η άρνηση των 
συµβολαιογράφων της Θράκης να προχωρήσουν σε σύναψη πωλητήριων 
συµβολαίων για εκτάσεις µεγαλύτερες των 250 στρ. χωρίς την έγκριση του υπ. 
Γεωργίας και προηγούµενη γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εποικισµού 
(νόµος 3250/1924 και συµπληρωµατικά διατάγµατα)1146. Βέβαια µε την υπογραφή 
του συµφώνου, υπήρχε η πρόβλεψη κατάργησης οποιασδήποτε εθνικής νοµοθεσίας 
αντέβαινε στα άρθρα της  (άρθρο 33 της συµφωνίας του 1930). Ανεξάρτητα από τις 
οποιεσδήποτε εξελίξεις επί του συγκεκριµένου θέµατος, η Γενική Διοίκηση Θράκης 
εργάστηκε για την προσαρµογή του έργου της αναµόρφωσης του θρακικού τοπίου 
και επί τις τρέχουσες συνθήκες.  

Πραγµατικά την ίδια περίοδο και ταυτόχρονα µε τα προαναφερθέντα λήφθηκε 
η απόφαση είσπραξης των οφειλόµενων φόρων τόσο για τα αποδοθέντα κτήµατα όσο 

                                                
1142 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 578. 
1143 Όπως στο τσιφλίκι Γιουρούκ-Τσιφλίκ (Yürük Çiftliği) στη Χρυσούπολη του Χουσεΐν ογλού Ταχίρ (Hüseyin 
oğlu Tahir), κατοίκου Ξάνθης (άρθρο 16, παράγραφος 2). 
1144 Τέτοιο θεωρείτε ένα τµήµα τού τσιφλικιού Μπουργάζ (Burgaz), στην Ν. Ορεστιάδα, ιδιοκτησίας Χατζή Αλή 
Μπέη (Hacı Ali Bey) που δεν ήταν δυνατόν να επιστραφεί (άρθρο 22) Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. 
Εξωτερικών, Φ.60 Απρίλιος 1931/Έγγραφο 173, αρ. 37266, 19-08-1931, προς το Υπουργείον των Εξωτερικών Β΄ 
Διεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας. 
1145 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.107, Αύγουστος 1930/Έγγραφο 173, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. εµπ. πρωτ. 554, Κοµοτηνή, 16-09-1930, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Β` Πολιτικό. 
1146 Φ.Ε.Κ., 10-01-1925, αρ φύλλου 5, Διάταγµα «Περί επεκτάσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί αγροτικών 
ακινήτων» και το Νοµοθετικό Διάταγµα της 22/24 Ιουνίου 1927 «Περί κυρώσεως του Ν.Δ της 5 Μαίου 1926 
«περί συµπληρώσεως του Ν. 3250 περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεµβρίου 1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί ακινήτων»». 
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και για τα παραµένοντα οριστικά στη δικαιοδοσία του ελληνικού δηµοσίου1147. Η 
εφαρµογή της συνάντησε τις έντονες διαµαρτυρίες των µουσουλµάνων ιδιοκτητών 
και την παρέµβαση της Μικτής Επιτροπής, αναγκάζοντας τη Γενική Διοίκηση να 
προχωρήσει στην διακοπή του µέτρου1148.   
 Μισό σχεδόν χρόνο αργότερα ο Καλογεράς διαφωνεί ξανά µε τη θέση του 
Φλωρίδη και προτείνει την είσπραξη των οφειλοµένων. Έτσι, προτρέπει τις ελληνικές 
διπλωµατικές αποστολές στις κατά τόπους επιτροπές να αποστείλουν στις 
οικονοµικές υπηρεσίες της Θράκης τους καταλόγους µε τους δικαιούχους 
αποζηµιώσεων, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την είσπραξή τους. 
Επιπλέον προτάθηκε η εντολή προς τις αρµόδιες στρατιωτικές και αστυνοµικές αρχές 
να µη θεωρούν διαβατήρια γηγενών µουσουλµάνων, εφόσον οι κάτοχοι δεν είχαν 
προσκοµίσει βεβαίωση των οικονοµικών υπηρεσιών για τις χρηµατικές οφειλές τους 
προς το δηµόσιο1149.  

Παρενθετικά να σηµειωθεί ότι νωρίτερα (10-10-1930) ο Καλογεράς, µε 
διαταγή του (υπ’ αρ. 35494) προς τις οικονοµικές υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης 
σχετικά µε την απουσία αναγκαστικών µέτρων κατά των εταµπλί οφειλετών, τόνιζε 
την ανάγκη εφαρµογής του µέτρου αποκλειστικά στους οφειλέτες για τους οποίους 
υπήρχαν αποδείξεις ότι είχαν στερηθεί τα κτήµατά τους λόγω κατάληψης αυτών από 
το ελληνικό δηµόσιο, και µόνο για την εποχή που αυτά καταλήφθηκαν. Για τις 
οφειλές πριν από την κατάληψη των κτηµάτων, υπό τον όρο πως αυτά τελούσαν υπό 
την κατοχή τους και κατά συνέπεια δεν στερήθηκαν την κάρπωσή τους, θα 
επιδιωκόταν η είσπραξη των σχετικών φόρων. Η διαταγή τόνιζε ιδιαίτερα την 
αποφυγή λήψης αναγκαστικών µέτρων, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάληψης. Η 
είσπραξη των οφειλών τοποθετήθηκε χρονικά µετά τη λήψη της αποζηµίωσης από τη 
Μικτή Επιτροπή1150.    
 Το µέτρο που προτάθηκε τον Ιούλιο του 1931 εφαρµόστηκε τροποποιηµένο 
παρά τις διαφωνίες µεταξύ της τοπικής διοίκησης και των διπλωµατικών αποστολών 

                                                
1147 Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, [Υπουργείο Οικονοµικών], 
Αχρονολόγητο Σηµείωµα Επί του Ζητήµατος των Μουσουλµάνων της Δυτικής Θράκης ως προς τους υπ’ αυτών 
Οφειλοµένους Φόρους Κληρονοµιάς και Δωρεάς. 
1148 Το φθινόπωρο του 1930, η Γενική Διοίκηση Θράκης, µέσω της τοπικής οικονοµικής εφορίας, ζήτησε από τον 
Μεχµέτ ογλού Γιουσούφ Οτµανλή (Mehmet oğlu Yusuf Otmanlı), κάτοικο Κοµοτηνής και ιδιοκτήτη του 
τσιφλικιού Τζαµπάζ Οτµανλί ή Σχοινιά, της κοινότητας Καλαµόκαστρου, την καταβολή φόρου καθαρής 
προσόδου ιδιοκτησίας για το αγρόκτηµά του. Το τσιφλίκι όµως τελούσε υπό κατάληψη από το φθινόπωρο του 
1922. Έπειτα από διαµαρτυρία των ιδιοκτητών προς τη Μικτή Επιτροπή, η ελληνική αντιπροσωπεία στην 
επιτροπή απέστειλε οδηγίες στη Γενική Διοίκηση σχετικά µε την παύση των οικονοµικών αιτηµάτων για 
µουσουλµανικές περιουσίες που ήταν υπό κατάληψη. Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων Δ. Θράκης, Ελληνική Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 35706, 17-12-1930, Κων/λη, προς Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή. 
1149 Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική 
Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Οικονοµικών, αρ. πρωτ. 27857, 09-07-1931, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο 
Οικονοµικών, Γενική Διεύθυνση Δηµοσίου Λογιστικού, Διεύθυνση ΙΙ, Αθήνα. 
1150 Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική 
Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Οικονοµικών, αρ. πρωτ. εµπιστ. 420, 29-05-1931, προς: Διευθυντές και Ταµίες 
δικαιοδοσίας Γενικής Διοίκησης Θράκης. 
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και παρά την προηγούµενη διαταγή του Γενικού Διοικητή. Μετά την υπ’ αρ. 150996 
διαταγή της 24-10-1931, που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιου Λογιστικού 
προς τις οικονοµικές αρχές της Γενικής Διοίκησης Θράκης, έλαβαν τέλος τα µέτρα 
για την είσπραξη των οφειλόµενων φόρων από τους εταµπλί της Θράκης. Η 
πραγµατικότητα όµως πιθανότατα ήταν διαφορετική, όπως αποκαλύπτει άρθρο της 
εφηµερίδας Yeni Gün (Νέα Μέρα) της Κωνσταντινούπολης1151.  

Η διαταγή 150996 αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από άλλη (21-07-1932), 
αναφορικά µε τους φόρους κληρονοµιάς και δωρεών. Αυτή τη φορά, οι επαρχιακές 
υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης διατάχθηκαν να ενεργήσουν προς τη βεβαίωση και 
είσπραξη του οφειλόµενου φόρου κληρονοµιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς. Ο φόρος 
περιελάµβανε την κατά κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά µεταβίβασης της 
αποζηµίωσης που καταβλήθηκε στους εταµπλί για τα κατεχόµενα και παραµένοντα 
στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου ακίνητα. Παράλληλα, διεκδικούσε τους 
οφειλόµενους φόρους για τα αποδοθέντα ακίνητα λόγω κληρονοµιάς, κληροδοσίας ή 
δωρεάς, πριν από την απόδοση τους από το ελληνικό κράτος1152. 
 Για άλλη µία φορά όµως υπήρξε διάσταση απόψεων µεταξύ της Γενικής 
Διοίκησης Θράκης, του υπ. Εξωτερικών και της διπλωµατικής αποστολής στη Μικτή 
Επιτροπή. Το διπλωµατικό σώµα εναντιώθηκε στην περιγραφόµενη πρακτική µιας 
και η τουρκική πλευρά δεν είχε προβεί στην εφαρµογή µίας ανάλογης απόφασης. 
Ακόµα περισσότερο η απόφαση αυτή του Υπουργικού Συµβουλίου ήταν ικανή να 
δώσει αφορµή για ανάλογη δράση στην τουρκική πλευρά. Έτσι υπήρχε το ενδεχόµενο 
εκδήλωσης ανάλογων απαιτήσεων, ακυρώνοντας τις µικρές αποζηµιώσεις που είχαν 
καταβληθεί στους µη ανταλλάξιµους στην Τουρκία.  

Κατά συνέπεια, το υπ. Εξωτερικών, ενεργώντας ενάντια στην επιβολή µίας 
ακόµη απόφασης που επρόκειτο να τροφοδοτήσει την αρχή της αµοιβαιότητας, 
πρότεινε την αλλαγή της σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, µέσω των αντιπροσώπων 
                                                
1151 Βάσει του δηµοσιεύµατός της, οι δικαιούχοι των αποζηµιώσεων, αφού προσκόµιζαν στην Ε.Τ.Ε. τα σχετικά 
εντάλµατα πληρωµής που είχε προηγουµένως εκδώσει η Μικτή Επιτροπή, παραπέµπονταν στη συνέχεια στις 
οικονοµικές υπηρεσίες της θρακικής διοίκησης. Εκεί, οι αρµόδιοι υπάλληλοι τους ζητούσαν την καταβολή του 
φόρου καθαρής προσόδου ιδιοκτησίας για όλη την περίοδο από την έναρξης της ελληνικής διοικητικής παρουσίας 
στη Θράκη. Το άρθρο καταγράφει περιπτώσεις στις οποίες το σύνολο της οφειλής υπερέβαινε το ποσό της 
αποζηµίωσης που είχε εκδικαστεί. Σε περιπτώσεις αδυναµίας καταβολής της οφειλής, οι αρµόδιες αρχές, σε 
συνεργασία µε τις αστυνοµικές αρχές, έφταναν στο σηµείο να θέσουν υπό περιορισµό τους µουσουλµάνους 
οφειλέτες, διεκδικώντας µε τον τρόπο αυτόν την εκπλήρωση των χρηµατικών υποχρεώσεών τους. Λίγες ηµέρες 
νωρίτερα (13-10-1931), το Υπουργικό Συµβούλιο είχε ζητήσει την απουσία οποιουδήποτε µέτρου είσπραξης 
παντός φόρου βάρυνε τα κατασχεθέντα από το ελληνικό δηµόσιο ακίνητα των µη ανταλλάξιµων. Η απόφασή του 
περιελάµβανε τα αποδοτέα ακίνητα και αυτά που παρέµειναν οριστικά στην κυριότητα του δηµοσίου. Το µέτρο 
δεν στράφηκε ενάντια στην είσπραξη των φόρων ιδιοκτησίας, αλλά ενάντια στη λήψη µέτρων ως προς την 
είσπραξη των οφειλών ανεξάρτητα από το υφιστάµενο καθεστώς ιδιοκτησίας των ακίνητων περιουσιών. Ι.Α.Υ.Ε. 
1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Οικονοµικών, αρ. πρωτ. 1290, Κοµοτηνή, 28-03-1932, προς: Υπουργείο Οικονοµικών, Β΄ 
Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας και το επισυναπτόµενο µεταφρασµένο αντίγραφο του άρθρου 
της Yeni Gün, «Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης Καταδικάζονται εις την Στέρισην των Συµβατικών τους 
Δικαιωµάτων». 
1152 Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, [Υπουργείο Οικονοµικών], 
Αχρονολόγητο Σηµείωµα Επί του Ζητήµατος των Μουσουλµάνων της Δυτικής Θράκης ως προς τους υπ’ αυτών 
Οφειλοµένους Φόρους Κληρονοµιάς και Δωρεάς. 
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του στη Μικτή Επιτροπή, επιδιώχθηκε η αµοιβαία απαλλαγή από τους 
προαναφερόµενους φόρους σε Ελλάδα και Τουρκία. Πραγµατικά µε µεταγενέστερη 
απόφασή του, το Υπουργικό Συµβούλιο, έναν χρόνο αργότερα (υπ’ αρ. 10154, 30-06-
1933), και αφού η Μικτή Επιτροπή είχε λάβει δεσµευτική για τις δύο πλευρές 
απόφαση, ενέκρινε τη αλλαγή της προγενέστερης απόφασης, σύµφωνα µε τις 
προτάσεις του υπ. Εξωτερικών1153.   
 Οι παραπάνω καταστάσεις, που περιεγράφησαν τόσο ως σύνολο όσο και ως 
µεµονωµένα παραδείγµατα, δεν συνιστούσαν ένα νέο-εισαχθέν φαινόµενο, αλλά µία 
σειρά πρακτικών που είχαν ήδη εφαρµοστεί νωρίτερα µε επιτυχία. Στην προκειµένη 
περίπτωση, µέσω ενός κατάλληλου συνδυασµού των διακρατικών σχέσεων και των 
εξελίξεων, της κατάστασης της τοπικής αγροτικής οικονοµίας και της οικονοµικής 
πολιτικής που αποφάσισε να εφαρµόσει η Γενική Διοίκηση Θράκης· το ελληνικό 
κράτος µεθόδευσε τη συνεχή προσπάθειά του να περιορίσει και, πολύ περισσότερο, 
να ελέγξει την παρουσία των αλλοεθνών στο χώρο παράλληλα µε την αναµόρφωση 
της εκάστοτε τοπιογραφίας. 
 Από τα ανωτέρω παραδείγµατα σκιαγραφείται ο κυρίαρχος και 
αποτελεσµατικός ρόλος της Γενικής Διοίκησης Θράκης στην προσφυγική 
αποκατάσταση και στην αναµόρφωση της θρακικής τοπιογραφίας. Αυτός ο 
συντονιστικός της χαρακτήρας και πολύ περισσότερο το έργο της, συγκρούστηκε 
αρκετές φορές µε τις θέσεις του υπ. Εξωτερικών και των ελληνικών αντιπροσωπειών 
στην Μικτή και την 9η  Μικτή Υποεπιτροπή1154. Η καταγραµµένη πραγµατικότητα 
αποκαλύπτει την αντιφατικότητα της ελληνικής πολιτικής του µεσοπολέµου στα 
ζητήµατα της Θράκης. 

Χαρακτηριστικές καταστάσεις της διαφορετικότητας είναι τα γεγονότα που 
ακολούθησαν την εφαρµογή της Συνθήκης της Άγκυρας (Ιούνιος 1926). Έτσι, ο 
τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε δεσµευθεί προς τον έλληνα αντιπρόσωπο στη 
Μικτή Επιτροπή για την απουσία οποιασδήποτε ενέργειας εναντίον των 
οµογενειακών περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη. Ο έλληνας οµόλογος του τόνιζε 
µε επιστολή του προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών της Γενικής Διοίκησης Θράκης: 
ενδείκνυται οι αρµόδιες υπηρεσίες να απέχουν από κάθε νέα κατάληψη 
µουσουλµανικών ιδιοκτησιών στη Θράκη, που δεν έχουν καταληφθεί µέχρι τώρα1155. 
Σύντοµα, οι οδηγίες του αντιπροσώπου, όµως, δεν ακολουθήθηκαν και δηµιούργησαν 
τριγµούς στα θεµέλια της συµφωνίας (παράδειγµα χωριού Οµούρµπεη ή Χειµώνιο, 
                                                
1153 Ibid· Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης, Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ 
Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, αρ. πρωτ. 9449, 02-10-1934, Λίαν Επείγον, Αθήνα, προς: Υπουργείο 
Οικονοµικών, Διεύθυνση 2. 
1154 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
µουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]. 
1155 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Delegation Hellènique A la Commission 
Mixte pour L’ Echange des Populations Greques et Turques, Constantinople, 12-10-1925, αρ. πρωτ. 6985, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄ Πολιτικό και το [συνηµµένο] προς την Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, 12-10-1925. 
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στην Ν. Ορεστιάδα). 
Για τις ελληνικές αρχές, η παραπάνω κατάσταση ήταν απόρροια της 

αυθαιρεσίας των εποικιστικών υπηρεσιών και κυρίως των υπαλλήλων τους, που 
δραστηριοποιούνταν στη Θράκη. Εκτός αυτού, αντίστοιχες πράξεις διοικητικής 
αυθαιρεσίας εύκολα έδιναν αφορµή στις τουρκικές αρχές για τη λήψη αντίστοιχων 
µέτρων εις βάρος των εταµπλί της Κωνσταντινούπολης, ενώ µείωναν και το κύρος της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή1156. 

Ο βαθµός εµφάνισης της διοικητικής αυθαιρεσίας µεγάλωνε, όταν οι τοπικές 
αρχές στελεχώνονταν από κατοίκους των όµορων περιοχών, που έβρισκαν την 
ευκαιρία ικανοποίησης προσωπικών βλέψεων µέσω της θέσης τους στον κρατικό 
µηχανισµό. Η στάση των κυβερνητικών αξιωµατούχων απέναντι στη µουσουλµανική 
κοινότητα χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενότητας, διαφοράς αντιλήψεων στους 
διοικητικούς µηχανισµούς, πολιτικολογία των δηµόσιων υπαλλήλων και άγνοια της 
γενικότερης πολιτικής που ακολουθούσε το ελληνικό κράτος1157. Τέλος, αρκετές 
φορές η κεντρική εξουσία και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί της έµεναν αδρανείς λόγω 
γραφειοκρατικών ή άλλων σκόπιµων καθυστερήσεων, νοµιµοποιώντας ουσιαστικά 
τις διοικητικές αυθαιρεσίες των περιφερειακών τους οργάνων.  
 Δηλαδή, από τη µια το ελληνικό κράτος εργάστηκε για τη συµµόρφωση των 
τοπικών άρχων στις απαιτήσεις των διεθνών και των διακρατικών συµφωνιών και για 
τον περιορισµό της αρχής της αµοιβαιότητας στην Τουρκία, προασπίζοντας το 
δηµόσιο συµφέρον µε αργά και σταθερά βήµατα. Από την άλλη, εργάστηκε εντατικά 
και µε κάθε µέσο για την ικανοποίηση των απαιτητικών αναγκών του προσφυγικού 
πληθυσµού και της αποκατάστασης τους, για τον περιορισµό και τον έλεγχο της 
αλλοεθνούς παρουσίας και προπάντων για τη λειτουργική και χωρική ενσωµάτωση 
της Θράκης στον εθνικό κορµό, αναµορφώνοντας ριζικά της παραδοσιακές δοµές 
της.       
 Εν τέλει, µπορεί να υποστηριχτεί η ανάδειξη του έργου της Γενικής Διοίκησης 
ως εκφραστικού µέσου του αιτήµατος που δεν ήταν σε θέση να δηλώσουν επίσηµα οι 
ελληνικές µεσοπολεµικές κυβερνήσεις για τη Θράκη: τη θεµελίωση του έθνους-
κράτους και των συνοδευτικών δοµών του στην προσφάτως προσαρτηµένη πολυ-
εθνοτική επαρχία µέσω της διευθέτησης του προσφυγικού ζητήµατος.  
 
Οι φορείς υλοποίησης των γεωτεχνικών έργων στα πεδινά της Θράκης 

 
Εκτός των παραπάνω φορέων µε δράση σε όλη τη θρακική επικράτεια 

ιδρύθηκαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι εργαστήκαν τοπικά παράγοντας δοµές 
                                                
1156 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 30-12-1925, αρ. πρωτ. 18129, προς: 
Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού. 
1157 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
µουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]. 
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προώθησης της προσφυγικής αποκατάστασης µε έντονα χωρικό χαρακτήρα.  
Ειδικότερα, στα πρότυπα των αγροτικών συνεταιρισµών του µεσοπολέµου, 

στη Μακεδονία και Θράκη ιδρύθηκαν ειδικά ταµεία και αναγκαστικοί συνεταιρισµοί 
που αποσκοπούσαν στην ανακούφιση πληµµυροπαθών περιοχών οι οποίες 
µαστίζονταν από την ελονοσία, καθώς και στην επέκταση των καλλιεργούµενων 
γαιών. Η υδραυλική διευθέτηση του χώρου της υπαίθρου αποτελούσε µία βασική 
συνισταµένη του ελέγχου και της παραγωγικής εκµετάλλευσης του χώρου των Νέων 
Χωρών1158.  

Η δράση τους στη Θράκη επικεντρώθηκε στον καθορισµό της ροής των 
χειµάρρων καθώς και στην αποξήρανση των ελωδών εκτάσεων. Τον Μάιο του 1926 
ιδρύθηκε το Ειδικό Ταµείο Υδραυλικών και Εξυγιαντικών Έργων Κοµοτηνής, που 
αποσκοπούσε στη διευθέτηση της κοίτης των χειµάρρων Μπουκλουτζά, Πος-Πος και 
Ντελή Ιµπραήµ της περιφέρειάς της1159. Το ταµείο περιελάµβανε τον δήµο 
Κοµοτηνής και τις κοινότητες Κάλχα ή Καλφά (Kalfa), Γλυκόνερου ή Καρά-
Μπουνάρ (Kara-Bunar), Καλαµόκαστρου ή Καργαλή-Σάρτζα (Kargalı Sarıca) και 
Κοσµίου ή Κουτσούκ-Κιόι (Küçük Köy).  

Το έργο χρηµατοδοτείτο από χρηµατικές και στρεµµατικές εισφορές, καθώς 
και από τέλη κατανάλωσης βασικών προϊόντων και παραγωγής καπνού. Έτσι 
ταυτόχρονα µε την κατασκευή του αµαξωτού δρόµου από την Κοµοτηνή προς τις 
Σάπες έγιναν εργασίες καθορισµό της ροής των χειµάρρων, στα σηµεία όπου αυτή 
εκτρεπόταν από τον όγκο των υδάτων και των φερτών υλικών.   

Αντίστοιχο έργο κατεγράφη και στην περιοχή της Ξάνθης. Το 1934 ιδρύθηκε 
ο Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδος Ξάνθης ο οποίος 
εργάστηκε σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του υπ. Γεωργίας. Το 
κόστος του έργου που υλοποίησε καλύφθηκε από πηγές όπως οι παραπάνω, αλλά και 
από ενυπόθηκο δάνειο που σύναψε ο συνεταιρισµός µε την Εθνική Τράπεζα1160. Αυτή 
δεν ήταν η µοναδική προσπάθεια προσανατολισµού της ροής των χειµάρρων. Το 
1929 το Ταµείο Πεδινών Κοινοτήτων Ξάνθης αδυνατούσε να εκτελέσει τα 
αντιπληµµυρικά έργα για τον χείµαρρο της Ξάνθης. Η Διεύθυνση Δηµόσιων Έργων 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης αποφάσισε την αποστολή διαβήµατος προς την 
κυβέρνηση ζητώντας επειγόντως τη βοήθειά της για την εκτέλεση του έργου1161. 

                                                
1158 Καλογήρου Ν. (1992), «Η Γεωγραφία του Εκσυγχρονισµού: Οι Μετασχηµατισµοί του Βορειοελλαδικού 
Χώρου στο Μεσοπόλεµο», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις Κρήτης: 83-91, σ. 88. 
1159 Φ.Ε.Κ., 14-05-1926, αρ. φύλλου 154, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί Συστάσεως Ειδικού Ταµείου Κατασκευής 
Αµαξιτής Οδού Κοµοτηνής Σάπων». 
1160 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ63/Φ.2143: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης [Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Έγγειων 
Βελτιώσεων Πεδιάδας Ξάνθης], 24-03-1934· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ34/Υ5/Φ93: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Υπηρεσία Μελέτης Επιχειρήσεων και Χρηµατοδοτήσεων, Γραφείο ΙΙΙ, Αθήνα, Έκθεσις επί του Ζητηθέντος 
Δανείου υπό του κ. Απόστ. Γκίρτζη, «Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Έγγειων Βελτιώσεων Πεδιάδας Ξάνθης». 
Αντιπληµµυρικά και Αρδευτικά Έργα. 
1161 Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος, 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά 
Συσκέψεων, Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 89, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
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Μάλιστα, έφτασε στο σηµείο να αιτηθεί στον Βενιζέλο προσωπικά, ώστε να 
επιληφθεί του θέµατος1162.  

Το µεγαλύτερο σε έκταση έργο ανέλαβε το Ειδικόν Ταµείον Κατασκευής 
Αντιπληµµυρικών Έργων Έβρου Ποταµού (1925), το οποίο διοικούνταν από 
ανώτατους κρατικούς αξιωµατούχους και από τους αντιπροσώπους (ιδιώτες) των 19 
κοινοτήτων που υπάγονταν στη δικαιοδοσία του ταµείου. Το έργο του επικεντρώθηκε 
στη διευθέτηση της κοίτης του ποταµού µέσω αντιπληµµυρικών έργων (πρώτα 
εκπονούνταν η σχετική µελέτη), επιδιώκοντας τον περιορισµό των ζηµιών της 
γεωργικής παραγωγής καθώς και των παραποτάµιων οικισµών1163.   

Eκτός των προαναφερόµενων φορέων, αντίστοιχη δραστηριότητα ανέπτυξαν 
και οι νοµαρχίες Έβρου και Ροδόπης µε εντολές της Γενικής Διοίκησης. Αυτές 
αναλάµβαναν τη υλοποίηση εργασιών τοπικής κλίµακας (επίπεδο οικισµού ή 
κοινότητας) µε πιστώσεις που τους χορηγούνταν από τον προϋπολογισµό της Γενικής 
Διοίκησης Θράκης. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση χρηµατοδότησης εργασιών 
αποξήρανσης ελών παραπλεύρως προσφυγικών οικισµών στις επαρχίες του νοµού 
Έβρου1164.     

Με τις εν λόγω επεµβάσεις, το κράτος κατάφερε σε ένα διάστηµα µίας 
δεκαετίας να εξαλείψει τις εστίες του ελώδους πυρετού, να βελτιώσει την 
υγειονοµική κατάσταση του πληθυσµού σε αγροτικές και αστικές περιοχές, να 
επεκτείνει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και να αυξήσει τις στρεµµατικές αποδόσεις 
των καλλιεργειών1165. Συνακόλουθα κατάφερε να µειώσει τις εισαγωγές σιτηρών και 
το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου1166. Τα παραπάνω γεωτεχνικά έργα αποτέλεσαν 
παραδείγµατα µαζικών επεµβάσεων µεταβολής της φυσικής γεωγραφίας στη θρακική 
πεδιάδα και προσαρµογής του πολιτισµικού τοπίου υπέρ της προσφυγικής 
εγκατάστασης. Η υλοποίηση τους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
µέχρι και την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.  
 
Άλλοι φορείς τοπικής εµβέλειας   

 
Η διεύρυνση των φορέων που ενεπλάκησαν στη διευθέτηση του προσφυγικού 

ζητήµατος και στη χωρική ενσωµάτωση της Θράκης συµπληρώνεται από το έργο των 

                                                                                                                                       
Δηµοσίων Έργων, Θέµατα Διευθύνσεως Δηµοσίων Έργων. H Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων ασχολήθηκε µε τα 
θέµατα επίβλεψης, επισκευής, συντήρησης και κατασκευής των δηµοσίων υποδοµών στη Θράκη. 
1162 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.117, Μαίος 1930/Έγγραφο 173/18, Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, 
Ξάνθη,  07-05-1930, προς: Ε. Βενιζέλο (ενταύθα). 
1163 Βιβλιοθήκη της Βουλής (Β.τ.Β.), εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, αρ. φύλλου 20, ηµεροµηνία έκδοσης 10-11-
1927, σσ. 1-2. 
1164 Β.τ.Β., εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 62, ηµεροµηνία έκδοσης, 17-12-1924, σ. 1. 
1165 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 233-234. 
1166 Mazower M. (1989), «Η Ελλάδα και η Οικονοµική Κρίση του 1931», στο Βερέµης Θ. & Γουλιµή Γ. (επιµ.), 
Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονοµία-Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση: 227-275, σσ. 230-
231. 
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φορέων κοινωνικής πρόνοιας και διαχείρισης του µειονοτικού πληθυσµού. 
Σε προηγούµενο χωριό του κειµένου είχε αναλυθεί ο ρόλος της ίδρυσης 

ορφανοτροφείων στην περιοχή ως µία πρακτική δηµογραφικής ενίσχυσης (βλέπε 
Μέρος Α΄, supra). Ο θεσµός, όµως, όπως παρουσιάζεται από τις πηγές της εποχής, 
έδινε στον αρχικό ρόλο του και µια άλλη µορφή προσαρµοσµένη στο πρόγραµµα 
επεµβάσεων χωρικού χαρακτήρα.  

Συγκεκριµένα, κατά τα τέλη του 1919, ιδρύθηκε γεωργική σχολή στην 
Κοµοτηνή µε την ονοµασία Εθνικό Αγροτικό Οικοτροφείο Αρρένων, µε σκοπό τη 
γεωργική και επαγγελµατική επιµόρφωση των ορφανών αγροτόπαιδων. Το ίδρυµα 
κατά το 1934 συντηρούσε 45 οικοτρόφους. Στεγαζόταν προσωρινά στο Μέγαρο 
Δασιού, ενώ αναµενόταν η αποπεράτωση ενός νέου κτιρίου για τη στέγασή του1167.  

Για την εκπλήρωση του έργου του το ίδρυµα κατείχε κτήµατα στην άµεση 
περιφέρεια της πόλης, καθώς και µία αγροτική έκταση περίπου 1.000 στρ. στον 
συνοικισµό του Νέου Καβακλή (πρώην Κιρ Τσιφλίκ)1168. Κατά παρόµοιο τρόπο και 
µε εισφορά γης, είχε προικοδοτηθεί και ο Κτηνοτροφικός Σταθµός Κοµοτηνής (βλέπε, 
infra). Επιπλέον, για τα αγροτικά οικοτροφεία και ορφανοτροφεία, η κυβέρνηση είχε 
δηλώσει την πρόθεσή της να χορηγήσει αγροτικό κλήρο και βοήθεια από την 
Αγροτική Τράπεζα1169. Η λειτουργία τους µπορεί να θεωρηθεί µία ακόµη έµµεση 
πρακτική που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος για την επίτευξη της χωρικής 
αναµόρφωσης του τοπίου υπό τον µανδύα της παροχής κοινωνικής πρόνοιας.  

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονταν και τα 1.740 πρότυπα κτήµατα που 
επιδιώχθηκε να αποτελέσουν το πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής 
οικονοµίας. Βέβαια, αρκετά από αυτά γρήγορα πέρασαν στην ιδιοκτησία των 
διαχειριστών τους1170. Παρόµοια είναι πιθανόν και η πορεία του αγροκτήµατος 
Γιαγκίν, δυτικά της Μαρώνειας, το οποίο τουλάχιστον µέχρι το 1926 αποτελούσε 
ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου1171.   

Tαυτοχρόνως και προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι ελληνικές αρχές 
προχώρησαν σε µια συστηµατικότερη ενασχόληση µε τους εθνοτικά διαφορετικούς 
κατοίκους της επαρχίας. Εισήγαγαν µια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών και 
αρµοδιοτήτων περιφερειακών και κεντρικών δηµόσιων υπηρεσιών, ιδρύοντας και 
ακόµη και νέες. Αυτές δεν θεωρούνται αποκοµµένες από τη συνολικότερη 

                                                
1167 Πετρίδης Π.  (2000), (επιµ. κειµένου και εισαγωγή), Το Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την Τετραετία 
1928-1932. Τι Υποσχέθη Προεκλογικώς και τι Επραγµατοποίησε, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 379· 
Φ.Ε.Κ., 19-11-1932, αρ. φύλλου 409, Διάταγµα «Περί Στεγάσεως Δηµοσίων Υπηρεσιών».  
1168 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39). 
1169 Πετρίδης Π.  (2000), (επιµ. κειµένου και εισαγωγή), Το Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την Τετραετία 
1928-1932. Τι Υποσχέθη Προεκλογικώς και τι Επραγµατοποίησε, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 378. 
1170 Ibid, σ. 170· Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και 
Εντοπιότητα", Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 107.  
1171 Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, (1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 1:125.000, Εν 
Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. 
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αναµόρφωση του θρακικού χώρου και το αίτηµα αποτελεσµατικότερης διαχείρισης 
των λειτουργιών του. 

Αρχικά τον Απρίλιο του 1929 η κυβέρνηση Βενιζέλου θεσµοθέτησε την θέση 
του Επιθεωρητή Μειονοτήτων1172. Ο επιθεωρητής ήταν ένα ανεξάρτητο σώµα, το 
οποίο λογοδοτούσε κατευθείαν στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού, 
εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη ευελιξία και αυτονοµία από τις διοικητικές δοµές της 
εποχής. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θεσµού, ο επιθεωρητής, Κων. 
Στυλιανόπουλος, υπέβαλλε προς τον Βενιζέλο τέσσερις εκθέσεις (Ιούλιος 1929, 
Οκτώβριος 1929, Ιανουάριος 1930 και Ιούλιος 1931), παρουσιάζοντας τα 
προβλήµατα στο εσωτερικό της µουσουλµανικής κοινότητας, τις δυσχέρειες που είχε 
δηµιουργήσει η προσφυγική εγκατάσταση καθώς και προτεινόµενες λύσεις για τη 
διευθέτηση αυτών1173.  

Ο επιθεωρητής από τις εκθέσεις του προς τον αρχηγό της κυβέρνησης 
πρότεινε τη συστηµατικότερη και εντονότερη παρέµβαση των κρατικών οργάνων στα 
ζητήµατα της µουσουλµανικής κοινότητας, προκειµένου να καταστεί ευκολότερη η 
ένταξη της στην νεοελληνική πραγµατικότητα. Όµως η λειτουργία του θεσµού 
διακόπηκε µε την αποχώρηση του Βενιζέλου από την εξουσία και τελικά ο φορέας 
ικανοποίησε µόνο ένα µέρος των ιδρυτικών του στόχων. 

Το ζήτηµα της παρακολούθησης και αναµόρφωσης των µειονοτικών θεσµών 
εµφανίστηκε τέσσερα περίπου χρόνια αργότερα µε την ίδρυση της υπηρεσίας 
Διοίκησης Μουσουλµανικών Κοινοτήτων της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Η υπηρεσία 
είχε αρµοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρµογή των σχετικών µε τις µειονότητες 
διατάξεων των συνθηκών και των νόµων. Ο χαρακτήρας και ο ρόλος που επιθυµούσε 
η ελληνική κυβέρνηση να δώσει στην υπηρεσία αποκαλύπτονται από τη 
χρηµατοδότησή της, µέσω του προϋπολογισµού του υπ. Εξωτερικών1174. Η 
κατάσταση στη Θράκη χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και δεν µπορούσε να 
προσεγγιστεί εκτός του πλαισίου εξέλιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  

Σύντοµα αποκαλύφθηκε η αδυναµία της υπηρεσίας να καλύψει τις ανάγκες 
της ελληνικής κυβέρνησης στη θρακική επαρχία και κατά την παρουσία του Αθ. 
Σουλιώτη-Νικολαΐδη στη Γενική Διοίκηση εκπονήθηκε ένα νέο σχέδιο νόµου. Το 
σχέδιο προέβλεπε την ίδρυση Τµήµατος Πολιτικών Υποθέσεων εντός της Γενικής 
Διοίκησης, µε αρµοδιότητες τη µελέτη και παρακολούθηση της εφαρµογής των 
διατάξεων, των συνθηκών και των νόµων που σχετίζονταν µε την παρουσία των 
µουσουλµάνων της Θράκης, καθώς και την επισήµανση κάθε ενδιαφέροντος 

                                                
1172 Φ.Ε.Κ., 04-04-1929, αρ. φύλλου 134, Νόµος 4125 «Περί ιδρύσεως θέσεως επιθεωρητού των εθνικών, 
θρησκευτικών ή γλωσσικών µειοψηφιών». 
1173 Τσιούµης Κ. (1997), "Η Θεσµοθέτηση Επιθεώρησης "Εθνικών, Θρησκευτικών ή Γλωσσικών Μειοψηφιών" 
από τον Ελ. Βενιζέλο και η Μουσουλµανική Μειονότητα" Βαλκανικά Σύµµεικτα, (9), σσ. 185-198. 
1174 Φ.Ε.Κ., 30-10-1935, αρ. φύλλου 499, Αναγκαστικός νόµος «Περί συστάσεως υπηρεσίας Διοικήσεως 
Μουσουλµανικών Κοινοτήτων παρά τη Γενική Διοίκησει Θράκης». 
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ζητήµατος. Το έργο της συντονιζόταν –όπως και της προηγούµενης υπηρεσίας- 
ανάλογα µε το προκύπτον ζήτηµα, από τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας1175.  

Τελικά η έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα έγινε από την κυβέρνηση 
Μεταξά µε αναγκαστικό νόµο, αφού πρώτα καταργήθηκε ο προηγούµενος νόµος του 
1935. Ο σχεδιασµός της υπηρεσίας χαρακτηριζόταν από µία αρτιότερη οργανωτική 
δοµή, εισάγοντας τη ρύθµιση σχετικά µε την καταλληλότητα του προϊσταµένου της 
(αποσπασµένος από το υπουργείο Εξωτερικών µε προϋπηρεσία στη Μικτή Επιτροπή 
ή στο Ελληνοτουρκικό Μικτό Δικαστήριο)1176.  

Για άλλη µια φορά συναντάµε το σχήµα διοίκησης που αποφασίζουν να 
υιοθετήσουν οι ελληνικές αρχές για την παρουσία και τη διαχείριση των εθνοτικά 
διαφορετικών κατοίκων, και ιδιαίτερα των µουσουλµάνων πολιτών. Η 
µειονοτικοποίησή τους έλαβε πρακτική εφαρµογή, ενώ ενισχύθηκε σταδιακά η 
διαφορά µεταξύ των δύο αντιδιαµετρικά αντίθετων πολιτικών-δικαιικών συστηµάτων 
(εκκοσµικευµένο και θρησκευτικό)1177.  

Η λειτουργία των συστηµάτων αυτών παρατηρείται µέχρι και την εµπλοκή 
της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και την κατάληψη της περιοχής από τις 
βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάµεις, µε τη βοήθεια των Δυνάµεων του Άξονα. Με τον 
τερµατισµό του πολέµου, την αποµάκρυνση της βουλγαρικής διακυβέρνησης και τον 
τερµατισµό της εµφύλιας σύγκρουσης, η πολιτική βούληση του ελληνικού κράτους 
για την ολοκληρωτική αναµόρφωση του θρακικού τοπίου επανέρχεται σε ισχύ.  

Συγκεκριµένα κατά τη δεκαετία 1959-1969, το έργο ανέλαβε ένας νέος 
θεσµός, το Συντονιστικό Συµβούλιο Μειονοτικής Πολιτικής Θράκης. Η λειτουργία του 
βασίστηκε στην επίκληση της υπεροχής του µουσουλµανικού στοιχείου -τα µέτρα και 
οι πρακτικές αποδυνάµωσης της µουσουλµανικής ιδιοκτησίας παρουσιάζουν µία 
διαχρονική εφαρµογή1178. Η υιοθέτηση της πρακτικής της ευνοϊκής δανειοδότησης 
από την Α.Τ.Ε. «…χριστιανών το θρήσκευµα Ελλήνων υπηκόων...» έδρασε 
αποτελεσµατικά προς αυτήν την κατεύθυνση1179.  

                                                
1175 Γ.Β., Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-1936), Φάκελος 3, Υποφάκελος 
3/Ι/2, Βασίλειο της Ελλάδος, Περί Συστάσεως Τµήµατος Πολιτικών Υποθέσεων παρά τη Γενική Διοίκησει 
Θράκης. 
1176 Φ.Ε.Κ., 25-09-1936, αρ. φύλλου 419, Αναγκαστικός Νόµος «Περί συστάσεως Τµήµατος Πολιτικών 
Υποθέσεων παρά την Γενική Διοίκηση Θράκης και περί διορισµού Επιθεωρητών Μουσουλµανικών σχολείων εν 
τη Δυτική Θράκη». 
1177 Τσιτσελίκης Κ. (2006), «Μουσουλµανικές Κοινότητες στην Ελλάδα πριν και µετά το 1923: Δικαιϊκές 
Συνέχειες και Ιδεολογικές Ασυνέπειες», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. 
Πτυχές µίας Εθνικής Σύγκρουσης, Αθήνα, Κριτική: 368-387, σσ. 384-385· Μαυρογορδάτος Γ. Θ. (χ.η.), «Οι 
Εθνικές Μειονότητες», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο 
Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 9-35, σ. 12. 
1178  Ηλιάδης Χ. (2005), "Ένα "Απωθηµένο Αρχείο": Το Συντονιστικό Συµβούλιο Μειονοτικής Πολιτικής 
Θράκης", στο Ζ' Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης, Η "Σύντοµη" Δεκαετία του 1960, 
Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, στο   
http://www.politikinet.gr/conference2005/SYNEDROI/iliadis.html, (06-06-2007, 13:27). 
1179 Γ.Α.Κ. Νοµού Καβάλας, Αρχείο Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων, αποφάσεις υπ' αρ. 44/06-
04-1966 και υπ' αρ. 47/06-07-1966 του Συντονιστικού Συµβουλίου Μειονοτικής Πολιτικής Θράκης, στο Ο Ιός-
Ελευθεροτυπία, 19-02-2006, Αθήνα.    
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  Η µεταπολεµική δραστηριότητα του ελληνικού κράτους, µέσω των φορέων του 
στη Θράκη, επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο τρόπο τη διατήρηση της αδυναµίας 
οµογενοποίησης και εποικισµού µίας επαρχίας του εθνικού κορµού του, µέχρι και 
σήµερα1180. 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν το σύνολο των δράσεων που ανέπτυξαν τα 
κεντρικά και περιφερειακά κυβερνητικά όργανα κατά την επιχείρηση διευθέτησης 
του προσφυγικού προβλήµατος στη Θράκης και τη διαχείριση της εθνοτικής 
διαφορετικότητας. Η λειτουργία τους και πολύ περισσότερο το έργο τους ως σύνολο, 
καθώς και µεµονωµένα, αποτέλεσε το βασικό µέσο υλοποίησης των προσδοκώµενων 
επεµβάσεων στο τοπίο του 20ού αιώνα.  
 
Το κτηµατολόγιο, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και η κτηµατογράφηση της υπαίθρου  
 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η σύνδεση µε το ζήτηµα του κτηµατολογίου, του 
καθεστώτος που επικρατούσε αναφορικά µε τους τίτλους ιδιοκτησίας και της 
κτηµατογράφησης που υλοποιήθηκε στην περιοχή της Θράκης. Οι ιδιαιτερότητες 
αυτών αποδείχθηκαν καταλυτικές σε κάποιες περιπτώσεις και άµεσα συσχετισµένες 
µε το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης και των εργασιών αναµόρφωσης της 
παραδοσιακής τοπιογραφίας. 

Έτσι το οθωµανικό κτηµατολόγιο λειτούργησε για ένα εκτεταµένο διάστηµα 
µέχρι και την περίοδο των Βαλκανικών Πόλεµων (βλέπε Μέρος Α΄, supra). Στη 
συνέχεια παρέµεινε σε χρήση µέχρι και την αποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάµεων από τις περιοχές ανατολικά του Έβρου, όταν παραδόθηκε στις συµµαχικές 
δυνάµεις οι οποίες µε τη σειρά τους το παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές. Οι 
µοναδικοί κατάλογοι που ήταν διαθέσιµοι στις ελληνικές αρχές, κατέγραφαν τις 
κτηµατικές περιουσίες του νοµού Αδριανουπόλεως και είχε παραδοθεί στην 
υποδιοίκηση Ορεστιάδας1181. Επίσης στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρουπόλεως υπήρχαν 
47 βιβλία του οθωµανικού κτηµατολογίου Διδυµοτείχου -ενώ έλειπε το βιβλίο των 
ετών 1909-1910- καθώς και τα 20 βιβλία του κτηµατολογίου Σουφλίου του οποίου η 
καταστροφή πολλών φύλλων έκανε δύσκολη τη χρήση του1182. Για το υπόλοιπο της 
Θράκης, τα στοιχεία βρίσκονταν στο πρώην αυτοκρατορικό κτηµατολόγιο στην 
Κωνσταντινούπολη.     

Γρήγορα η απουσία του προκάλεσε µια σειρά προβληµάτων, µε αποτέλεσµα 
τη σοβαρή καθυστέρηση των εργασιών εξαγοράς, απαλλοτρίωσης των ακίνητων 

                                                
1180 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Γιαννοπούλου Μ. (1994), Τυπολογικές Συσχετίσεις Χωροταξικών και 
Οικιστικών Χαρακτηριστικών των Αγροτικών Οικισµών Ξάνθης-Ροδόπης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών, Ξάνθη: Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, όπως παρατίθεται στο Lambrianidis, L. (2001), 
""Internal Frontiers" as a Hindrance to Development" European Planning Studies, 9(1), σσ. 95-97. 
1181 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Δ-Ε. Τηλεγράφηµα από Κοµοτηνή, 1923, προς: Πάλλη Α. Α, 
Αθήνα. 
1182 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]. 
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περιουσιών και καταβολής των αποζηµιώσεων1183. Επιπλέον, η Ε.Α.Π. δεν ήταν σε 
θέση να γνωρίζει την ακριβή έκταση των ακίνητων περιουσιών που της 
µεταβιβάστηκαν, ούτε και τα ακριβή όρια των προς διανοµή ιδιοκτησιών. Πολύ 
περισσότερο, όµως, ήταν το αίσθηµα ανασφάλειας που ένιωθαν οι δικαιούχοι, µε 
αποτέλεσµα την παραµέληση των κτηµάτων και τη µειωµένη συµµετοχή τους σε 
καλλιεργητικά προγράµµατα για έναρξη µόνιµων καλλιεργειών1184. Η συγκεκριµένη 
κατάσταση απέβαινε εις βάρος του έργου της ίδιας της Ε.Α.Π., όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε και ο πρόεδρος της το 19261185. 

  Η δηµιουργία ενός νέου κτηµατολογίου ήταν χρονοβόρα και ασύµφορη στην 
παρούσα φάση, που απαιτούσε µία γρηγορότερη και αξιόπιστη λύση. Η υιοθέτηση 
των οθωµανικών καταλόγων κτηµατικού φόρου και των αποφάσεων που εξέδιδαν τα 
ιεροδικεία (χοτζέτια), περιελάµβαναν τις δηµόσιες γαίες που αξιοποιούσαν οι ιδιώτες 
και ήταν αρχεία στα οποία θα µπορούσαν να στηρίξουν τις προσπάθειες καθορισµού 
των περιουσιών υπό τις παρούσες συνθήκες1186.    

Ο Πάλλης σχολιάζοντας το ζήτηµα της χρήσης των οθωµανικών καταστίχων 
και των ατοµικών ή κοινοτικών οθωµανικών τίτλων ιδιοκτησίας προτείνει και την 
ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των εγγράφων που ήταν καταχωρηµένα στη Διεύθυνση 
Κτηµατολογίου της Κωνσταντινούπολης1187. Δεν παρέλειπε όµως να υπογραµµίσει τα 
προβλήµατα που απέρρεαν από τη χρήση του σχετικού αρχείου: µετά την κατάληψη 
των Νέων Χωρών από τις ελληνικές δυνάµεις, πολλοί µουσουλµάνοι κατάφεραν να 
εκδώσουν νέους προσωρινούς τίτλους, µε τη δικαιολογία ότι λόγω της κατάληψης 
δεν είχαν εκδοθεί ταπία για τα κτήµατα που είχαν αγοράσει. Η απόφαση αποδοχής 
τους θα έπρεπε οπωσδήποτε να συνοδεύεται από πιστοποιητικά των οικείων 
µεταφραστικών γραφείων.  

Επιπλέον υποστηρίζει πως οι τίτλοι έπρεπε να συµφωνούν µε τις τελευταίες 
εγγραφές του κτηµατολογίου και µε τα πιστοποιητικά των υποθηκοφυλακείων, 
αλλιώς ελλόχευε ο κίνδυνος τα κτήµατα να ανήκαν σε άλλους ιδιοκτήτες. Σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις, η έκταση που αναγραφόταν στον επίσηµο οθωµανικό τίτλο 
διέφερε από την έκταση που κατείχε και χρησιµοποιούσε ο ιδιοκτήτης, λόγω της 
αυθαίρετης επέκτασης των ορίων ιδιοκτησίας από τον τελευταίο. Λάθη εµφανίζονταν 
και στα αστικά κτήµατα, µιας και τα ταπία δεν ανέφεραν την οδό και τον αριθµό του 

                                                
1183 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1992). "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-1930", ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό 
Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης· Pentzopoulos D. (1962), The Balkan 
Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & Co., σ. 105·  
1184 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 85-86. 
1185 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 147. 
1186 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Δ-Ε. Τηλεγράφηµα από Κοµοτηνή, 1923, προς: Πάλλη Α. Α, 
Αθήνα. 
1187 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Σηµείωµα επί Ζητηµάτων Αναγοµένων εις την Εκτέλεσιν της 
Συµβάσεως «Περί Ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών», 15-10-1923, Θεσσαλονίκη. 
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κτήµατος, ώστε η περιουσία να καθορίζεται αποκλειστικά από τις συνορεύουσες 
ιδιοκτησίες που µπορεί να είχαν αλλάξει µε το πέρασµα του χρόνου1188.  

Το κτηµατολόγιο από την αρχή αποτέλεσε ένα ζήτηµα που αρκετά συχνά 
επανέφεραν και επικαλούνταν οι ελληνικές αρχές στη µεταξύ τους αλληλογραφία, 
χωρίς όµως να καταγράφεται µια ουσιαστική διευθέτηση του ζητήµατος. Η µοναδική 
ολοκληρωµένη προσπάθεια σύνταξης κτηµατολογίου έγινε από την Ε.Τ.Ε. Το 
συγκεκριµένο κτηµατολόγιο κατέγραψε αποκλειστικά τα ανταλλάξιµα κτήµατα τα 
οποία περιήλθαν στη δικαιοδοσία της τράπεζας και όχι το σύνολο των ακίνητων 
περιουσιών1189. Το αγροτικό κτηµατολόγιο δεν θεσπίστηκε ποτέ εν αντιθέσει µε το 
αστικό, όπως υποστηρίζει ο Νοταράς, λόγω της συνεχούς διακοπής των εργασιών του 
οφείλονται στον τεράστιο όγκο της δουλείας του τεχνικού µέρους, στη µεγάλη 
δαπάνη, και των αντιδράσεων που προκαλούνταν από αυτούς που έβλεπαν να 
βλάπτονται τα συµφέροντα τους1190.  

Άρρηκτα συνδεδεµένο µε το ζήτηµα ανυπαρξίας του κτηµατολογίου ήταν και 
το ζήτηµα απουσίας των τίτλων ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες/τριες ακινήτων και 
της αµφισβήτησης της εγκυρότητας τους από τις αρχές στις περιπτώσεις κατοχής 
τους. Η απώλεια τους έχει τις ρίζες της στον τρόπο µεταβίβασης της περιουσίας 
µεταξύ των µελών µιας οικογένειας και αργότερα στην προσπάθεια της οθωµανικής 
διοίκησης να αποδώσει τίτλους ιδιοκτησίας και καταγραφή στο κτηµατολόγιο µετά το 
18581191. Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων 
της περιόδου 1912-1913, όταν οι εκτεταµένες καταστροφές και οι πληθυσµιακές 
µετακινήσεις προκάλεσαν απώλεια ή καταστροφή των σχετικών εγγράφων1192. 
Σηµειώνεται ότι η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας δεν ήταν γενική, αλλά κατά 
περιπτώσεις παρουσίαζε διακυµάνσεις. 

Κατά τη δεκαετία του 1930 οι αρχές επενέβησαν και ρύθµισαν το θέµα της 
απουσίας, της επιδίκασης ή των αµφισβητούµενων τίτλων κυριότητας, µόνον για τους 
αλλοδαπούς ιδιοκτήτες1193. Η αρµόδια επιτροπή που συγκλήθηκε, ήλεγξε τη 

                                                
1188 Ibid. 
1189 Γουναράκης Π. Ν. (1927), Περί της Συνθήκης της Λωζάννης. Ειδικότερον της Συµβάσεως Περί Ανταλλαγής των 
Πληθυσµών και των Συναφών προς Αυτάς Διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Αθήναι: Τυπογραφείον Γ. Η. 
Καλέργη, σ. 28. 
1190 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σσ. 233-234. 
1191 Kaser K. (2002), "Power and inheritance Male Domination, Property, and Family in Eastern Europe, 1500–
1900" History of the Family, 7, σσ. 384-388· Rogan E. L. (1999), Frontiers of the State in the Late Ottoman 
Empire: Transjordan 1850-1921, Cambridge: Cambridge University Press, σ. 82· Mundy M. (1994). Village Land 
and Individual Title: Musha' and Ottoman Land Registration in the 'Ajlun District. In Rogan E. L. & Tell T. (Eds.) 
"Village, Steppe and State: The Social Origins of Modern Jordan". London, British Academic Press: 58-79, σσ. 
60-61. 
1192 Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Σηµείωµα Χαρίσιου Βαµβακά Περί Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα, 01-09-1920. Προς: πρόεδρο της κυβερνήσεως Ελευθέριο Βενιζέλο, ενταύθα. 
1193 Φ.Ε.Κ., 18-05-1930, αρ. φύλλου 172, Νόµος 4721, περί συµπληρώσεως του νόµου 4358 «περί καθορισµού 
επιτροπής ελέγχου και εκδικάσεως τίτλων κυριότητας απαλλοτριωθέντων κτηµάτων αλλοδαπών υπηκόων». 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

355 

γνησιότητα των οθωµανικών εγγράφων καταληφθέντων, εκποιηµένων, 
απαλλοτριωµένων και κατεχόµενων κτηµάτων από το ελληνικό κράτος και την 
Ε.Α.Π. Στόχος της ήταν η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων απώλειας ακίνητων 
περιουσιών λόγω ελλιπούς ελέγχου των αρχών, προσδοκώντας στην αποκάλυψη 
ενδεχόµενου δόλου ή µη εγκυρότητας των αποδεικτικών εγγράφων εκ µέρους των 
αλλοδαπών ιδιοκτητών.  

Τελικά οι εποικιστικές αρχές στην προσπάθεια τους να διευθετήσουν την 
κατάσταση (απώλεια τίτλων και αµφισβήτησης αυτών) και κυρίως να 
οριστικοποιήσουν τη διανοµή των κλήρων προχώρησαν στην κτηµατογράφηση τους 
από την Τοπογραφική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του υπ. Γεωργίας. Η 
κτηµατογράφηση άρχισε τον Μάρτιο του 1928 µε αρκετά εντατικούς ρυθµούς, και 
µέχρι τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους είχαν καταµετρηθεί τα κτήµατα 64 αγροτικών 
οικισµών της Θράκης, συνολικής έκτασης 615.000 στρεµµάτων1194.  

Σύντοµα τα τοπογραφικά συνεργεία διπλασιάστηκαν, συνεχίζοντας το έργο 
τους µέχρι τα τέλη σχεδόν της επόµενης δεκαετίας1195. Μέχρι τον Αύγουστο του 
1930, στη Θράκη είχαν καταµετρηθεί 1.470.000 στρ., όπως αναφέρει η Ε.Α.Π1196. Τα 
µεγέθη που ανέφερε η Τοπογραφική Υπηρεσία δέκα µήνες αργότερα, ήταν αισθητά 
αυξηµένα -1.498.905 στρ.- και ήταν δηλωτικά της προόδου των εργασιών τους1197. 

Από την εξέλιξη της διαδικασίας, εξαρτάτο άµεσα και η οριστική απόδοση 
των διανεµηµένων κλήρων. Οι αποδόσεις θα πραγµατοποιούνταν µετά την εξόφληση 
της αξίας των κτηµάτων αρχικά προς την Ε.Α.Π. και αργότερα προς την Α.Τ.Ε. ή την 
Ε.Τ.Ε1198. Το έργο της κτηµατογράφησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο και 
προπάντων χρονοβόρο. Οι δυσκολίες προέκυπταν από τις αυθαιρεσίες των 
εποικιστικών αρχών κατά την πρώτη περίοδο της προσφυγικής εγκατάστασης και 
αποκατάστασης και από την αµφιβόλου ποιότητας εργασία που είχαν προηγουµένως 

                                                
1194 Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά 
Συσκέψεων, Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 87, Πόρισµα Συσκέψεως Βουλευτών-
Γερουσιαστών και Νοµαρχών Γενικής Διοικήσεως Θράκης Γενοµένης εν Κοµοτηνή την 14/15 Οκτωβρίου 1929 
υπό την Προεδρία του κ. Υπ. Γενικού Διοικητού Θράκης, 14/15-10-1929· 20η Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. 
(1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930) σ. 6, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής 
Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-1930", ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
1195 Γ.A.K.,Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 299(1937-1939)/Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων, Τοπογραφική Υπηρεσία, Ηµερολόγιο Προόδου Εργασίας, Οµάδα 10η, Συνεργείο 111ον, Α΄ 15µέρου 
Νοεµβρίου 1938, 05-11-1938, Καταµέτρηση συνοικισµού Λύρας (Έλκεντζή), περιφέρειας Σουφλίου. 
1196 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 224. 
1197 Γ.A.K.,Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 411(1931)/ Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 
Τµήµα Τοπογραφ., 24-03-1931, Σηµείωµα Τοπογραφικής Υπηρεσίας. 
1198 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 209. 
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πραγµατοποιήσει τα τοπογραφικά συνεργεία του ελληνικού στρατού1199.  
Προκειµένου να γίνουν ευκολότερα αντιληπτά η πορεία των 

κτηµατογραφήσεων και τα συναφή της ζητήµατα παρουσιάζεται για τη δεκαετία 
1927-1937 η πορεία των οριστικών διανοµών προσφυγικών κλήρων (βλέπε Χάρτη 
31). Δηλαδή η εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων των δικαιούχων προς τις 
εποικιστικές αρχές, η κατάργηση των παραχωρητηρίων και η κατοχή των οριστικών 
τίτλων ιδιοκτησίας, µετά την έκδοση της αρµόδιας σχετικής απόφασης (01-12-1932): 
 

Πίνακας 1βi.11. Αριθµός µονίµως διανεµηµένων κλήρων ανά οικισµό (1927-1937) 

Περιοχή 

19
27

 

19
28

 

19
29

 

19
30

 

19
31

 

19
32

 

19
33

 

19
34

 

19
35

 

19
36

 

19
37

 

Υπό 
Αναµονή 

Μακεδονία 3 17 108 159 161 126 88 68 85 50 35 878 
Αλεξανδρούπολη - - - - - 19 1 2 1 4 2 29 
Κοµοτηνή - - - 28 17 - 2 1 - 2 - 52 
Ξάνθη - - 7 15 19 7 - 1 1 6 1 57 
Σουφλί - - - - - 11 - 4 3 3 1 20 
Διδυµότειχο - - - - - 26 13 5 2 - 6 53 
Σύνολο Θράκης - - 7 43 36 63 16 14 7 15 10 211 

Σύνολο 
υπολοίπου 
Ελλάδας 

2 1 15 37 13 23 17 19 16 4 - 144 

Πηγή: Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 156-157. 
 
 Το επόµενο ζήτηµα που διευθέτησε η κτηµατογράφηση, ήταν ο ακριβής 
καθορισµός των ορίων των ιδιοκτησιών, και ιδίως των µη ανταλλάξιµων, που µέχρι 
τότε γινόταν µε την κατάθεση δύο µαρτύρων. Αφορµή αποτέλεσαν η εύρεση 
πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας, η χρήση ψευδοµαρτύρων καθώς και η εύρεση µιας 
οθωµανικής σφραγίδας του κτηµατολογίου Διδυµοτείχου από τις τοπικές αρχές, στην 
κατοχή ιδιώτη. Υπόνοιες δηµιουργούνταν από στοιχεία αναφορικά µε τα διευρυµένα 
κτηµατικά όρια, που προσκόµιζαν οι µη ανταλλάξιµοι έπειτα από µετάβαση στην 
Κωνσταντινούπολη και την λήψη αντιγράφων από το πρώην αυτοκρατορικό 
κτηµατολόγιο1200.  

Για τους ιδιοκτήτες τα όρια των κτηµάτων τους ορίζονταν πλέον από τα µη- 
αµφισβητήσιµα σχεδιαγράµµατα της αρµόδιας δηµόσιας υπηρεσίας και όχι από τις 
προφορικές µαρτυρίες (αργότερα η Μικτή Επιτροπή θα αναγνωρίσει την εφαρµογή 
του εθιµικού δικαίου, infra). Έτσι οι εποικιστικές αρχές µέσω του καθορισµού των 
ορίων των προσφυγικών ιδιοκτησιών προσδιόρισαν αυτοµάτως και τα όρια των 
γειτονικών τους αγροτικών ιδιοκτησιών. Ο καθορισµός τους αποτέλεσε το τελευταίο 

                                                
1199 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 145-154. 
1200 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. 
Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, 
Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
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εργαλείο περιορισµού της µουσουλµανικής ιδιοκτησίας της µεσοπολεµικής περιόδου 
µε την οριστική αποµάκρυνση οποιασδήποτε προσπάθειας διεκδίκησης εκ µέρους 
των θιγόµενων ιδιοκτητών. 

Ο συνδυασµός αυτών αποδείχθηκε ένα χρήσιµο εργαλείο των τοπικών αρχών 
κατά τη διεκδίκηση και την απόκτηση εκτάσεων υπέρ της προσφυγικής 
αποκατάστασης και της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Θράκη. 
Παράλληλα, υπό την κατάλληλη συγκυρία ενισχύθηκε η παρουσία του εθνικού 
κράτους στις καθηµερινές λειτουργίες των κατοίκων της Θράκης. 
 
1β.ii) Εφαρµογή διεθνών και διακρατικών κειµένων, εγχώριων νοµοθετικών πράξεων και 
διοικητικών αποφάσεων 

 
Αρχικά και ευθύς αµέσως µετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από 

τα παράλια της Ανατολίας και πριν από την αποµάκρυνσή του από τις περιοχές 
ανατολικά του Έβρου, η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε την εφαρµογή στρατιωτικού 
νόµου. Τη διοίκηση των βασικών τοπικών διοικητικών φορέων ανέλαβαν τα κατά 
τόπους Διαρκή Στρατοδικεία1201. Ο στρατιωτικός νόµος ήρθε να επιβάλει ένα αρκετά 
ευέλικτο διοικητικό µηχανισµό, ικανό να διευθετήσει αποτελεσµατικά τα επιτακτικά 
ζητήµατα που προέκυπταν από την αλλαγή των συνόρων και από τη συνακόλουθη 
εισροή της µεγάλης πληθυσµιακής µάζας.  

Η επιβολή του στρατιωτικού νόµου και η εκτέλεση του από τη Γενική 
Διοίκηση Θράκης εισήγαγε ένα ιδιάζον καθεστώς διοικητικής οργάνωσης µέχρι την 
εφαρµογή του Αστικού Κώδικα1202. Η επέκταση του τελευταίου, το φθινόπωρο του 
1923, εισήγαγε το εθνικό νοµικό πλαίσιο λειτουργίας (νοµικός και πειθαρχικός 
κώδικας), παγίωσε θεσµικά την κεντρική διοίκηση και διαµόρφωσε µια χωρική 
ενότητα εκτός της οποίας το ελληνικό νοµικό πλαίσιο έπαυε να ισχύει1203. 

Στα πλαίσια αυτά εργάστηκαν οι φορείς και οι θεσµοί που επιστρατεύτηκαν 
για την προσφυγική αποκατάσταση και κατά συνέπεια για την αναµόρφωση του 
θρακικού τοπίου. Το έργο των προαναφερθέντων φορέων και θεσµών εµπλουτίστηκε 
από την εισαγωγή των διεθνών και των διακρατικών κειµένων, µε τη ψήφιση 
σχετικών νοµοθετικών πράξεων, ρυθµίσεων και κυβερνητικών αποφάσεων. Σε 
αρκετές περιπτώσεις έγινε χρήση και υφιστάµενων ρυθµίσεων (βλέπε Πίνακα 16).  

Το νοµικό πλαίσιο εφαρµογής των κρατικών προσδοκιών και δράσεων στον 
χώρο της Θράκης αποτελεί µόνο ένα µέρος της συνολικής προσπάθειας 

                                                
1201 Φ.Ε.Κ., 26-09-1922, αρ. φύλλου 179, Βασιλικό Διάταγµα: Περί θέσεως εις εφαρµογήν καθ` απάσαν την 
Πελοπόννησον, Στερεάν Ελλάδα, την Θεσσαλίαν, την Ήπειρον, την Μακεδονίαν, τη Θράκην και απάσας τους 
νήσους του ΔΠΘ` νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας». 
1202 Φ.Ε.Κ., 26-10/10-11-1923, αρ. φύλλου 325, περί επεκτάσεως εις Θράκην πάντων ανεξαιρέτως των ελληνικών 
αστικών νόµων.  
1203 Vandergeest P. & Peluso N. L. (1995), "Territorialization and State Power in Thailand", Theory and Society, 
24(3), σ. 403. 
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ενσωµάτωσης της στην ελληνική επικράτεια, το οποίο προκειµένου να εξεταστεί 
διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) ρυθµίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των ακινήτων περιουσιών και των συναφών ζητηµάτων και β) ο απόλυτος έλεγχος 
της αγοράς ακινήτων µε τις απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών και τις άρσεις αυτών. 
 
Ρυθµίσεις επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων περιουσιών  
 

Οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών να αποκαταστήσουν τον προσφυγικό 
πληθυσµό (επιτάξεις και συνοικήσεις) από την πρώτη στιγµή της παρουσίας του στη 
Θράκη και κυρίως οι πρωτοβουλίες των ίδιων (καταλήψεις) προκάλεσαν σηµαντικές 
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό κατεστηµένο της περιοχής. Η αναρχία της πρώτης 
περιόδου επιδιώχθηκε να διορθωθεί µέσω νοµοθετικών πράξεων και διοικητικών 
ρυθµίσεων προς εξυπηρέτηση των τρεχουσών και µελλοντικών αναγκών που 
εφαρµόστηκαν αποκλειστικά στη Θράκη και όχι στο σύνολο των Νέων Χωρών.    

Ειδικότερα οι πιέσεις της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή, τα 
παράπονα των µη ανταλλάξιµων και τα σχετικά αντίποινα στους µη ανταλλάξιµους 
στην Τουρκία, οδήγησαν τον Ιανουάριο του 1925, στη ψήφιση νοµοθετικού 
διατάγµατος που εισήγαγε την εξαγορά των µουσουλµανικών περιουσιών για τις 
ανάγκες της προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης1204.  

Σύµφωνα µε το διατάγµα και µέχρι να καθοριστεί ο τρόπος της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης των µουσουλµανικών ακινήτων στη Θράκη επιτράπηκε η εξαγορά 
τους από το κράτος. Η εξαγορά πραγµατοποιούνταν έπειτα από σχετική αίτηση και 
µε κάποια δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο ιδιοκτήτης στον οικονοµικό έφορο της 
περιοχής του. Πρώτα, όµως, εξεταζόταν το αίτηµα από την Επιτροπή Εξαγοράς 
Μουσουλµανικών Κτηµάτων, και εν συνεχεία προτεινόταν το αντίτιµο της εξαγοράς, 
το οποίο καταβαλλόταν µέσω του υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας. Το 
διάταγµα έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες που 
βρίσκονταν υπό προσφυγική κατοχή και χρήση, αδυνατώντας να εκµεταλλευτούν την 
παραπέρα αξιοποίησή τους. Κατά κάποιον τρόπο το διάταγµα διευκόλυνε τις 
εποικιστικές αρχές, δίνοντας απόλυτη νοµιµοφάνεια στην προσπάθεια απόκτησης των 
µουσουλµανικών ακινήτων περιουσιών. 

Αρχικά ο Γενικός Διοικητής Θράκης Κακουλίδης ανάρτησε προκήρυξη 
σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και έδωσε τη δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους, µέσω των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών, να βοηθηθούν στην 
ακριβή συµπλήρωση αυτών. Το µέτρο υποστήριζε πως θεσπίστηκε για την αποφυγή 
εκµετάλλευσης από τρίτους και επιδοκιµάστηκε από τις µουσουλµανικές κοινότητες. 
Δύο σχεδόν µήνες µετά την εφαρµογή του, για τα αστικά κτήµατα της Κοµοτηνής η 

                                                
1204 Φ.Ε.Κ., 14-01-1925, αρ. φύλλου 10, Διάταγµα «Περί Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων εν Δυτική 
Θράκη προς Εγκατάστασιν Προσφύγων». 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

359 

υποβολή των αιτήσεων εξαγοράς είχε ολοκληρωθεί, συνεχιζόταν όµως για τα 
αντίστοιχα αγροτικά κτήµατα. Είχε, επίσης, αρχίσει η καταβολή των αντίστοιχων 
χρηµατικών αποζηµιώσεων. Για τις υπόλοιπες επιτροπές, της Ξάνθης και της 
Αλεξανδρούπολης, η εργασία τους υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί σε διάστηµα δύο-
τριών µηνών1205.    

Παρ’ όλα αυτά το µέτρο δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι 
ελληνικές αρχές απέδωσαν την αποτυχία του στους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες και, 
συγκεκριµένα, στην ελλιπή κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 
απαιτούνταν για την εξαγορά, στην απροθυµία για πώληση των περιουσιών τους και, 
κυρίως, στο υπέρογκο πόσο των 700 δρχ./στρ. που απαιτούσαν οι ιδιοκτήτες1206. 
Όσον αφορά τo τελευταίο, ούτε η ανακοίνωση για επιβολή του αγροτικού νόµου 
(infra), ούτε η λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ήταν αρκετές για να 
µειώσουν τις τιµές των προς πώληση περιουσιών1207.  

Η µουσουλµανική κοινότητα αντιστάθηκε κατά πλειονότητα στην εφαρµογή 
του µέτρου µε τους όρους που έθεταν οι αρχές. Η αντίδρασή της πήγαζε τόσο από το 
αυξηµένο αίσθηµα της ιδιοκτησίας, που εµφανίζουν οι αγροτικοί πληθυσµοί, όσο και 
από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η τουρκική διπλωµατία, η οποία επιθυµούσε τη 
διατήρηση του θρακικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος1208.  

Μέσω της εξαγοράς των µουσουλµανικών περιουσιών η ελληνική πλευρά 
ξεκάθαρα προσπάθησε να προσδώσει νοµιµότητα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
ακίνητων περιουσιών που είχε δηµιουργηθεί στη Θράκη από το φθινόπωρο του 1922 
και έπειτα. Το νοµικό πλαίσιο που είχε θεσπίσει, οι διεθνείς συµφωνίες που είχαν 
υπογραφεί και, προπάντων, η αρχή της αµοιβαιότητας αποτελούσαν ένα ισχυρό χαρτί 
στο παιχνίδι που είχε εισαχθεί µε την προσφυγική αποκατάσταση για την αλλαγή του 
ιδιοκτησιακού κατεστηµένου.  

Οι πιέσεις για πώληση των ακίνητων, η αδυναµία επιστροφής των ακινήτων 
περιουσιών και η προσπάθεια περιορισµού της τουρκικής επιρροής στους µη 

                                                
1205 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Κοµοτηνή, 18-03-1925, αρ. πρωτ. 4122, προς: Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μικτής Επιτροπής, 
Κωνσταντινούπολη. 
1206 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 249. 
1207 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση 
Εποικισµού, Τµήµα Θ. Γ. Ταµείου, αρ. πρωτ. 29591, 04-03-1925, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείο 
Γενικού Διευθυντή. 
1208 Ασφαλώς, υπήρχαν περιπτώσεις εξαγοράς µουσουλµανικών ιδιοκτησιών όπως η εξαγορά που καταγράφεται 
στην Αρίσβη ή Ιρτζάν (İrcan), της περιφέρειας Σαπών. Σε προκειµένη περίπτωση οι Αλή Ογλού Οµέρ (Ali Oğlu 
Ömer) και Αλή Ογλού Αλή (Ali Oğlu Ali) προσέφεραν προς πώληση αντί 600 δρχ./στρ. στη Γενική Διοίκηση, ένα 
κτήµα έκτασης 63 στρ. στην περιοχή Ντουρού Κιρ (Duru Kir) [πιθανό Κούρου Κίρ/Kuru Kır]. Το κτήµα 
εξαγοράστηκε από τη Διεύθυνση Εποικισµού, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Εξαγοράς Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων, µέσω της Ε.Τ.Ε. όταν ικανοποιήθηκαν όλοι οι σχετικοί όροι του νοµοθετικού διατάγµατος, προς 
38.400 δραχµές Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ8/Φ2120:Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, Κοµοτηνή, 20-11-1925, αρ. πρωτ. 22373, προς: τη Διεύθυνση Εποικισµού· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ8/Φ2120/ΕΤΕ [Κεντρικά Γραφεία], Διεύθυνση Η’, Τµήµα Δικαστικό, Αθήνα 04-06-1925, αρ. 
πρωτ. 7103, θέµα: Καταθέσεις Όψεως.  



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

360 

ανταλλάξιµους, προκάλεσαν τη µεταφορά της διαµάχης στο διπλωµατικό επίπεδο1209. 
Εκεί η ελληνική πλευρά δήλωσε την πρόθεση της για συµβιβασµό, εφόσον δεχόταν 
και η τουρκική, επιδιώκοντας τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης1210. Ο 
συµβιβασµός συνοψίστηκε στο κείµενο της Συµφωνίας της Άγκυρας (Ιούνιος 1925) 
το οποίο προέβλεπε την επιστροφή των ακινήτων που δεν ενδιέφεραν πλέον την 
ελληνική πλευρά και την απόκτηση των εκτάσεων που κρίνονταν απαραίτητες για τις 
εποικιστικές ανάγκες. 

Σύντοµα όµως και πριν το τέλος του 1925 το ελληνικό κράτος είχε  
προχωρήσει σε µια σηµαντική απόφαση, δηλώνοντας ουσιαστικά την αδιαφορία του 
απέναντι στο κείµενο της διακρατικής συµφωνίας. Με διάταγµά του αποφάσισε την 
αναστολή όλων των σχετικών αποφάσεων στις Νέες Χώρες που στρέφονταν κατά του 
ελληνικού δηµοσίου ή κατά της Ε.Α.Π. ή κατά των εγκατεστηµένων προσφύγων1211.  

Σε κάθε περίπτωση το νοµοθετικό διάταγµα µπορούσε να προσφέρει 
προστασία στους φορείς της αποκατάστασης και στα φυσικά πρόσωπα, δίνοντάς τους 
πίστωση χρόνου προκειµένου να βρεθεί κάποια άλλη, συµφέρουσα για αυτούς λύση. 
Η αναστολή αν και ίσχυε µοναχά για ένα διάστηµα έξι µηνών, µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου µπορούσε να παραταθεί. 

Έτσι για παράδειγµα το διάταγµα προσέφερε προστασία στην κατάληψη 
οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας, ακόµη και όταν οι δικαστικές αρχές είχαν λάβει 
απόφαση εις βάρος των καταληψιών. Στις περιπτώσεις αυτές µόνον η κυριότητα των 
ακινήτων ανήκε στους µη ανταλλάξιµους ιδιοκτήτες, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού 
τους καθεστώτος βρισκόταν εν αναµονή και θα διευθετούν σε µια άλλη κατάλληλη 
συγκυρία. Αντικειµενικά η εφαρµογή του διατάγµατος έφερε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα στη διοίκηση, κρατώντας ουσιαστικά σε οµηρία ακίνητες περιουσίες, 
ιδίως µετά την παράταση ισχύος του µέχρι και το 19271212. 

Η εξαγορά των µουσουλµανικών περιουσιών δεν αποτέλεσε το µοναδικό 
µέτρο που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές για την προς όφελος διευθέτηση του 
καθεστώτος των µουσουλµανικών περιουσιών. Ήδη από το 1923 εφαρµόστηκε το 
µέτρο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων µε σχετική επιτυχία, αλλάζοντας το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς στον αγροτικό και στον αστικό χώρο1213.  

                                                
1209 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.44, 1925/Έγγραφο 173/50/4209, τηλεγράφηµα, 10-02-1925, 
αποστολέας: Υπουργείο Εξωτερικών,  παραλήπτης: Ελληνική Αντιπροσωπεία, Γενεύη (ηµ. Παραλαβής: 10-03-
1925). 
1210 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπουργείο Εξωτερικών, 
κρυπτογράφηµα, αρ. πρωτ. 3215, 09-03-1925, Αθήνα, προς: κ. Κακλαµάνο, Hotel Beruyt, Γενεύη. 
1211 Φ.Ε.Κ., 03-10-1925, αρ. φύλλου 284, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων 
προσωρινών µέτρων και νοµής εν ταις Νέαις Χώραις στρεφοµένων κατά του δηµοσίου κλπ».  
1212 Φ.Ε.Κ., 25-05-1926, αρ. φύλλου 166, Διάταγµα Περί παρατάσεως της ισχύος του από 30 Δεκεµβρίου 1925 
ΝΔ «περί αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων περί προσωρινών µέτρων και νοµής εν ταις Νέαις Χώραις κτλ». 
1213 Φ.Ε.Κ., 17-07-1923, αρ. φύλλου 228, Νοµοθετικό Διάταγµα Περί απαλλοτριώσεων ακινήτων προς εφαρµογή 
των εγκεκριµένων σχεδίων των πόλεων, κωµών, κλπ. και εξασφάλιση της κανονικής αυτών αναπτύξεως και 
επεκτάσεως (ειδικότερα το άρθρο 40)· Φ.Ε.Κ., 12-05-1923, αρ. φύλλου [;], Νοµοθετικό Διάταγµα Περί 
Ανεγέρσεως Ευθηνών Κατοικιών· Φ.Ε.Κ., 05-03-1923, αρ. φύλλου 57, Απόφαση της Επαναστάσεως, αρ. πρωτ. 
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Το µέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εµφανίστηκε το 1917 µε τον νόµο 
1072 της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης1214. Στη συνέχεια ενισχύθηκε 
ακόµη περισσότερο µε τα επερχόµενα νοµοθετικά διατάγµατα υπέρ της 
αποκατάστασης ακτηµόνων, τον αγροτικό νόµο (03-10-1924) καθώς και τις 
αναθεωρήσεις και συµπληρώσεις αυτού1215. Στη Θράκη οι απαλλοτριώσεις, βάσει του 
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, έγιναν υπέρ των προσφύγων και σε πολύ µικρότερο 
βαθµό υπέρ των ακτηµόνων (1923-1930) σε σύγκριση µε την υπόλοιπη χώρα, όπως 
αποδεικνύει ο µικρός αριθµός των αυτοχθόνων δικαιούχων: 390 οικογένειες 
µοιράστηκαν 5.120 στρέµµατα1216.  

Το µέτρο εφαρµόστηκε και κατά την αστική εγκατάσταση των προσφύγων, το 
οποίο επέτρεψε την αναγκαστική απαλλοτρίωση -για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και 
κοινωνικής ανάγκης- παντός είδους γηπέδων και αγροτικών κτηµάτων1217. Σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή του νόµου ΔΡΛΔ΄ σηµατοδότησε την εκκίνηση 
δηµιουργίας προσφυγικών οικισµών εντός και εκτός των υφιστάµενων οικιστικών 
συνόλων, καθώς και νέων. 

Οι απαλλοτριώσεις τελούνταν µε γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εποικισµού, 
βάσει διοικητικών αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων Ροδόπης και Έβρου 
προς όφελος των φορέων της αποκατάστασης και εγκατάστασης1218. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθούσε η καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης, η 
οποία αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρα1219. Οι αποφάσεις των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων δηµοσιεύονταν στο Τεύχος Β΄ (κυβερνητικές αποφάσεις) του 
Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Ως χαρακτηριστικότερες αναφέρονται οι 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του υπ. 
Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως κατά την περίοδο 1923-1929 (βλέπε Πίνακας 
17)1220.  

                                                                                                                                       
3473 «Περί καταλήψεως ακινήτων προς γεωργικήν αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών κλπ. και προ της 
καταβολής αποζηµιώσεως».  
1214 Φ.Ε.Κ., 18-11/29-12-1917, αρ. φύλλου 305, Περί επεκτάσεως καθ' άπαν το Κράτος των υπ' αριθ. 2466, 2468, 
2469 και 2470 Διαταγµάτων της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης περί αγροτικού ζητήµατος. 
1215 Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Τµήµα Εκδόσεων και Γραµµατειακής Λογιστικής 
Εξυπηρέτησης, (χ.η.), Διακρής Κώδικας Νοµοθεσίας-Ιδρυτής/Δωρητής Παντ. Κ. Ραπτάρχης, Τόµος 17 Αγροτική 
Νοµοθεσία, Θέµα: Αγροτικός Κώδικας από 17.Β.γ.1-3α έως 17.Β.γ.6α,  
στο http://www.e-themis.gov.gr/Portal/?Page=downloads&menu1=0&menu2=0 (10-10-2009, 12:40).  
1216 Αλιβιζάτος Μ. Β. (1935), Η Μεταπολεµική Εξέλιξη της Ελληνικής Γεωργικής Οικονοµίας και η επ' Αυτής 
Επίδρασις της Αγροτικής Πολιτικής, Αθήναι, σσ. 28-29, σσ. 40-43· Βεργόπουλος, Κ. (1975), Το Αγροτικό Ζήτηµα 
στην Ελλάδα: Η Κοινωνική Ενσωµάτωση της Γεωργίας, Αθήνα: Εξάντας, σ. 176. 
1217 Φ.Ε.Κ., 23-11-1922, αρ. φύλλου 243, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί επιτάξεως ακινήτων δι` εγκατάστασιν 
προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι` ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισµών». 
1218 Φ.Ε.Κ., 29-09-1927, Τεύχος Β, αρ. φύλλου 77, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις, Αριθµός 74601, «Περί 
κηρύξεως απαλλοτριωτέων αγρών κειµένων πέριξ της πόλεως Ξάνθης». 
1219 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Δ-Ε. Συγκριτικός Πίνακας, Κατεχόµενων Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων Δυτικής Θράκης, 15-02-1926. 
1220 Πρόκειται για συνολικά 16 απαλλοτριωµένες περιουσίες (επτά µουσουλµανικές, πέντε ελληνόφωνων 
ορθόδοξων, µια αρµενο-εβραϊκή, τέσσερις αγνώστου ιδιοκτησίας), που κατανέµονται ισάριθµα µεταξύ των νοµών 
Έβρου και Ροδόπης, συνολικής έκτασης 371.633 τ.µ. και 1.103.400 τ.µ. αντίστοιχα. Όλες οι ιδιοκτησίες 
απαλλοτριώθηκαν στο σύνολο της έκτασης που καταλάµβαναν, εκτός µιας στο Διδυµότειχο, όπου µε δικαστική 
απόφαση µειώθηκε η εγκεκριµένη προς απαλλοτρίωση έκταση κατά 3.000 τ.µ. περίπου. Μόνο για επτά 
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 Η εφαρµογή του µέτρου προκάλεσε την αντίδραση των µη ανταλλάξιµων 
ιδιοκτητών, οι οποίοι κατέφυγαν στη Μικτή Επιτροπή, προσπαθώντας να 
διασφαλίσουν την κυριότητα των ιδιοκτησιών τους. Η κατάσταση ήταν δύσκολα 
αναστρέψιµη ιδίως και µετά τη Συµφωνία των Αθηνών (Δεκέµβριος 1926) όταν η 
ελληνική πλευρά διατήρησε τις περιουσίες που απαιτούνταν για την προσφυγική 
αποκατάσταση (µε την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης προς τους 
δικαιούχους)1221.  Επ’ αυτού η 9η Μικτή Υποεπιτροπή σε έγγραφό της παρουσίασε τις 
εκτάσεις των τσιφλικιών και των αγροτεµαχίων που είχαν ήδη απαλλοτριωθεί, καθώς 
επίσης και τις εκτάσεις που επρόκειτο να απαλλοτριωθούν (βλέπε Πίνακας 18). 
 
Πίνακας 1βii.12. Εκτάσεις απαλλοτριωµένων τσιφλικιών και υπό απαλλοτρίωση 

Περιοχή 

Απαλλοτριωµένα 
Τσιφλίκια  

Τσιφλίκια υπό 
Απαλλοτρίωση 

Αριθµός 
Περιουσιών 

Έκταση 
(στρ.) 

Αριθµός 
Περιουσιών 

Έκταση 
(στρ.) 

Ξάνθη 12 37.250 

4 23.500 

Κοµοτηνή 2 16.452 
Διδυµότειχο 2 9.080 
Νέα Ορεστιάδα 3 5.720 
Αλεξανδρούπολη 2 2.400 
Μερίδια Τσιφλικιών 
σε Άγνωστη Περιοχή 4 4.150 

Σύνολο 29 75.052 4 23.500 
Πηγή: Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan 
Co., σ. 521· Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή Υποεπιτροπή 
Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή] 
 
 Την ερχόµενη δεκαετία ο Αλιβιζάτος σηµειώνει –συνολικά- την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση 45 τσιφλικιών στη Θράκη στα πλαίσια του αγροτικού νόµου. 
Αντίστοιχα ακολουθεί ο πίνακας για τα αγροτεµάχια που είχαν απαλλοτριωθεί, και 
εντός αυτών είχαν οικοδοµηθεί προσφυγικοί συνοικισµοί, καθώς και για τις 
ιδιόκτητες εκτάσεις που επρόκειτο να απαλλοτριωθούν. 
  
Πίνακας 1β.ii.13. Απαλλοτριωµένες ιδιοκτησίες και υπό απαλλοτρίωση  

Περιοχή 

Απαλλοτριωµένες 
Ιδιοκτησίες 

Ιδιοκτησίες υπό 
Απαλλοτρίωση 

Αριθµός 
Περιουσιών 

Έκταση 
(στρ.) 

Αριθµός 
Περιουσιών 

Έκταση 
(τ.µ.) 

Ξάνθη 9 119 4 23.045 Κοµοτηνή 7 246,5 

                                                                                                                                       
ιδιοκτησίες εκδόθηκε δικαστική απόφαση αποζηµίωσης, ενώ για τις υπόλοιπες παραµένει άγνωστη η καταβολή 
της. Πάντως, µε την έκδοση των αποφάσεων στον δεύτερο τόµο του Φ.Ε.Κ. η διαδικασία αποκτούσε απόλυτη 
νοµιµότητα και εξαλείφονταν τα πιθανά µελλοντικά προβλήµατα. Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Πρόνοιας 
Φ.132, 1928-1929/Έγγραφο 173/32, Ελληνική Δηµοκρατία, Υπ. Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Γραφείο Στατιστικής, 
Αθήνα, 10-10-1929. 
1221 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 521. 
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Διδυµότειχο 10 356 
Νέα Ορεστιάδα 3 18,5 
Αλεξανδρούπολη 7 167 

Σύνολο 36 907 4 23.045 
Πηγή: Αλιβιζάτος Μ. Β. (1938), Κράτος και Γεωργική Πολιτική, Αθήναι: Έκδοσις Υπουργείου Γεωργίας εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 446· Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή 
Υποεπιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή]. 
 
 Ας σηµειωθεί πως οι συνολικές εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, 
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας, περιελάµβαναν αποκλειστικά καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
και ήταν κατά πολύ περισσότερο από τις προαναφερόµενες1222. 
   Η δυνατότητα αντίταξης των µη ανταλλάξιµων ιδιοκτητών στις αποφάσεις 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των ακινήτων τους ήταν περιορισµένες και 
επικεντρώνονταν προς την τουρκική διπλωµατική αποστολή και τη Μικτή Επιτροπή. 
Η κατάσταση δεν παρουσίασε καµία αλλαγή ακόµη και το 1927, όταν µε την 
αναθεώρηση του άρθρου 19 του Συντάγµατος, κατοχυρώθηκαν το δικαίωµα της 
ιδιοκτησίας και οι όροι απαλλοτρίωσης από το ελληνικό δηµόσιο. Επίσης, η 
λειτουργία του Συµβουλίου της Επικρατείας αποτελούσε συνταγµατική κατοχύρωση 
ενάντια στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ενώ πάνω από όλα σήµανε τον 
τερµατισµό της αγροτικής µεταρρύθµισης1223. Τυπικά οι µη ανταλλάξιµοι κάτοικοι 
της Θράκης, ως έλληνες πολίτες, είχαν το δικαίωµα εξέτασης της υπόθεσής τους από 
το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά δεν το άσκησαν, τουλάχιστον µέχρι εκείνη την 
εποχή του Μεσοπολέµου.  
 Το µέτρο δεν χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά ενάντια των µουσουλµανικών 
ιδιοκτησιών αλλά και ενάντια των ακινήτων ιδιοκτησίας των γηγενών 
βουλγαρόφωνων κατοίκων της Γενικής Διοίκησης Θράκης, σε µικρότερη κλίµακα 
(infra).  

Οι εν λόγω διοικητικές πράξεις λειτούργησαν δραστικά ως προς την ανατροπή 
του ιδιοκτησιακού κατεστηµένου. Σταδιακά µέρος της µουσουλµανικής και 
βουλγαρόφωνης ιδιοκτησίας περιορίστηκε, τη θέση της κατέλαβε µια νέα οµάδα 
κατοίκων της περιοχής η οποία απέκτησε πλέον σταθερούς δεσµούς και ισχυρά 
δικαιώµατα παρουσίας και χρήσης στον χώρο.   
   
Απαγορεύσεις δικαιοπραξιών και άρσεις απαγορεύσεων 

  
Προκειµένου να επιτευχθούν η αποτελεσµατική λειτουργία των 

προαναφερόµενων θεσµικών φορέων και των διοικητικών πράξεων, απαιτούνταν ο 
κατά το δυνατόν αποδοτικότερος έλεγχος της αγοράς ακινήτων. Η κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε στη Μακεδονία µε τη λήξη των Βαλκανικών Πολέµων αναφορικά µε 
                                                
1222 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 648. 
1223 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ου Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σ. 96 
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τις µουσουλµανικές περιουσίες (πωλήσεις, ενοικιάσεις, καταλήψεις, µεταβιβάσεις) 
έπρεπε να αποτραπεί1224. Αυτή τη φορά, όµως, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Έτσι 
εισήχθη ένα νέο νοµικό πλαίσιο στις βάσεις αυτού που είχε εφαρµοστεί νωρίτερα στη 
Μακεδονία (νόµος 341/1914, νόµος 688/1915, νόµος 924/1917, νόµος 1318/1918 και 
νόµος 1650/1919).   

Συγκεκριµένα σε διάστηµα λιγότερο του ενός µηνός από την κήρυξη του 
στρατιωτικού νόµου (10-10-1922), η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε 
απαγόρευση των δικαιοπραξιών και της µεταβίβασης κυριότητας ή του έµπρακτου 
δικαιώµατος των µουσουλµάνων ιδιοκτητών (αντίστοιχα µέτρα υιοθετήθηκαν και 
στην Τουρκία1225). Η ρύθµιση προωθήθηκε από το υπουργείο Γεωργίας και 
περιελάµβανε κάθε ακίνητη περιουσία και παραγωγικό πόρο που βρίσκονταν στο 
έδαφός της ελληνικής επικράτειας1226. 
 
Πίνακας 1βii.14. Κωδικοποίηση των διαταγµάτων και αποφάσεων περί 
δικαιοπραξιών (1922-1939) 

Ηµεροµηνία Είδος Περιγραφή Παρατηρήσεις 

06/10 Οκτωβρίου 
1922 Ν

.Δ
. 

Περί απαγορεύσεως πάσης δικαιοπραξίας εν ζωή, δι’ ης 
µεταβιβάζεται υπό µωαµεθανών η κυριότης ή έτερον 
εµπράγµατον δικαίωµα επί οιουδήποτε ακινήτου 
κτήµατος κειµένου εν Ελλάδι 

Καταργήθηκε από τον Ν. 3250/1924 

20 Δεκεµβρίου 
1922 Ν

.Δ
. 

Περί τροποποιήσεως του από 06-10-1922 νοµοθετικού 
διατάγµατος «Περί απαγορεύσεως πάσης δικαιοπραξίας 
εν ζωή, ής µεταβιβάζεται υπό Μωαµεθανών ή κυριότης 
ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα κλπ. επί οιουδήποτε 
ακινήτου κτήµατος κειµένου εν Ελλάδι 

Καταργήθηκε από τον Ν. 3250/1924 

19/24 Ιανουαρίου 
1923 Ν

.Δ
. 

Περί συστάσεως επιτροπής ελέγχου των κατά 
παράβασιν των περί δικαιοπραξιών ακινήτων εν ταις 
Νέαις Χώραις απαγορευτικών διατάξεων συναφθεισών 
συµβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων ή συστάσεως επ’ 
αυτών ετέρου εµπραγµάτου δικαιώµατος 

Καταργήθηκε από το Ν.Δ. της 26 Απρ./12 
Μαΐου 1923 

26 Απριλίου/12 
Μαΐου 1923 Ν

.Δ
. 

Περί συστάσεως εις την έδραν εκάστου πρωτοδικείου 
Νέων Χωρών, πλην της Δυτικής Θράκης, επιτροπής 
πρός εξέτασιν των από 5 Οκτ. 1912 µέχρι 31 Αυγ. 1914 
συναφθεισών συµβάσεων κλπ. επί ακινήτων κατά 
παράβασιν των ισχυουσών σχετικών διατάξεων κλπ 

  

14 Αυγούστου 1923 Β
.Δ

. Περί άρσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων ανηκόντων εις Οθωµανούς 

Αναφορικά µε την απόφασης υπ’ αρ. 2/05-03-
1922 του Πρωτοδικείου Ροδόπης υπέρ του Εµ. 
Γ. Καρυωτάκη από τους οφειλέτες του, Ταχσίν 
Βέην Ζαδέ Φαΐς Μπέη (Tahsin Bey Zade Fays 
Bey) και Ταχσίν Βέην Ζαδέ Χαλήλ Μπέη 
(Tahsin Bey Zade Halil Bey] 

                                                
1224 Γκλαβίνας Γ. (2007), "Η Πολιτική της Ελληνικής Διοίκησης Απέναντι στη Μουσουλµανική Γαιοκτησία των 
Νέων Χώρων την Περίοδο 1912-1922", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Πρακτικά ΚΖ' Πανελληνίου Ιστορικού 
Συνεδρίου 26-28 Μαΐου 2006, Θεσσαλονίκη, σσ. 1-3· Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek 
Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 176-178.  
1225 Yildirim O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σ. 108. 
1226 Φ.Ε.Κ., 10-10-1922, αρ. φύλλου 196, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί απαγορεύσεως πάσης δικαιοπραξίας εν 
ζωή, ής µεταβιβάζεται υπό Μωαµεθανών ή κυριότης ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα κλπ. επί οιουδήποτε 
ακινήτου κτήµατος κειµένου εν Ελλάδι». 
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8 Σεπτεµβρίου 1923 

Α
π.

 Ε
. Περί απαγορεύσεως ωρισµένων συναλλαγών µετά των 

Μουσουλµάνων εν ταίς περιφέρειαις των Γενικών 
Διοικήσεων Μακεδονίας και Θράκης 

  

10/22 
Σεπτεµβρίου1923 Ν

.Δ
. Περί επεκτάσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 

ακινήτων Νέων Χωρών   

15 Μαρτίου 1924 Δ.
 Περί άρσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί των εν 

τη Δυτική Θράκη κειµένων ακινήτων Μωαµεθανών 

Επιτράπηκαν οι δικαιοπραξίες στα πλαίσια του 
Ν. 924/1917 Περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί ακινήτων των Νέων Χωρών 

3 Σεπτεµβρίου 1924 Ν
.Δ

. 

Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων   

27/31 Δεκεµβρίου 
1924 

Ν
. 3

25
0 

Περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεµβρίου 1924 Ν. Δ/τος 
"περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων"   

10 Ιανουαρίου 1925 Δ.
 Περί επεκτάσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 

αγροτικών ακινήτων 

Απαγορεύτηκαν οι πράξεις µεταβίβασης 
αγροτικών ακινήτων ιδιοκτησίας νοµικών 
προσώπων και µονών  

25 Αυγούστου 1925 Ν
.Δ

. 

(;) 

Εφαρµόστηκε για την οριστική κρίση όσων 
δικαιοπραξιών είχαν συναφθεί µεταξύ των 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών, ανταλλάξιµων και 
µη και των αγοραστών τους. Κόσσυβας (1928), 
Αθήναι, σσ. 4-5 

14/20 Νοεµβρίου 
1925 Δ.

 Περί προσθήκης διατάξεως εις το από 3 Σεπτ. 1924 
Ν.Δ/µα περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων 

Διατηρείται εν ισχύ η διάταξις του εδ. 1 του 
άρθρ. 2 του ν. 3250 περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί ακινήτων εκτός εάν ο 
αγοραστής είναι το δηµόσιον 

22-24 Ιουνίου 1927 Δ.
 Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 5/24 Μαΐου 1926 περί 

συµπληρώσεως του ν. 3250 περί κυρώσεως κλπ 
Περιλαµβάνει κατηγορίες εξαιρέσεων από τις 
απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών  

04/08 Μαρτίου 
1929 

Ν
. 4

05
1 

περί συµπληρώσεως του Ν.Δ. της 22 Ιουνίου 1927 
«περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 5 Μαΐου 1926 περί 
συµπληρώσεως του ν. 3250 περί κυρώσεως του από 3 
Σεπτεµβρίου 1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί ακινήτων» 

Περιλαµβάνει κατηγορίες εξαιρέσεων από τις 
απαγορεύσεις των δικαιοπραξιών  

06/13 Αυγούστου 
1929 

Ν
. 4

30
5 Περί κυρώσεως του από 9 Οκτ. 1926 Ν.Δ/τος περί 

τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 3 Απρ. 
1925 ψηφίσµατος και του από 26 Αυγ. 1925 Ν.Δ/τος 
περί ανωµάλων δικαιοπραξιών 

Προβλέπει την δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας κύρωσιν ανωµάλων δικαιοπραξιών, 
συναφθεισών µέχρι 1 Οκτ. 1922 

06/13 Αυγούστου 
1929 

Ν
. 4

30
6 Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 26 Αυγ./14 Σεπτ. 1925 

περί κυρώσεως ανωµάλων δικαιοπραξιών επί ακινήτων 
εν ταις Νέαις Χώραις 

Προβλέπει την υπό του Υπουργού της 
Γεωργίας κύρωσιν ανωµάλων δικαιοπραξιών 
συναφθεισών µέχρι της 30 Σεπτ. 1922 

16 Ιουλίου/01 
Νοεµβρίου 1929 

Ν
. 4

39
9 

Περί ρυθµίσεως ανωµάλων δικαιοπραξιών εν ταις 
Νέαις Χώραις   

20 Ιανουαρίου/16 
Ιουλίου 1931 

Ν
. 5

09
2 

Περί συµπληρώσεως της παρ. 2 του άρθρου µόνου του 
Δ. της 22 Ιουν. 1927 περί κυρώσεως κλπ   

26 Ιουλίου/01 
Αυγούστου 1931 

Ν
. 5

22
1 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του ν. 4399 

περί ρυθµίσεως ανωµάλων δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις 
Χώραις και του ν. 4724 περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του ν. 4399 

Εισήχθηκαν οι ρυθµίσεις του άρθρου 16 της 
Συµφωνίας της Άγκυρας (Ιούνιος 1930) και 
αναγνώρισης κυριότητας µε την καταβολή του 
σχετικού αντιτίµου στους κάτοχους γεωργούς 
αυτοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφους και κολίγους 
καλλιεργητές 

01/05 Απριλίου 
1932 

Ν
. 5

36
1 

Περί αυθεντικής ερµηνείας του ν. 5092   
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18 Οκτωβρίου/21 
Νοεµβρίου 1933 

Ν
. 5

88
6 

Περί συµπληρώσεως των διατάξεων περί απαγο-
ρεύσεως δικαιοπραξιών   

30 Δεκεµβρίου 
1937/13 Ιανουαρίου 
1938 Α

.Ν
. 1

03
1 

Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εν τη παραµεθορίω Καταργήθηκε από τον Α.Ν. 1366/1938 

02/07 Σεπτεµβρίου 
1938 

Α
.Ν

. 1
36

6 

Περί απαγορεύσεως διακιοπραξιών εις παραµεθορίους, 
παράκτιους περιοχάς κλπ. 

Καταργήθηκε από το άρθρ. 31 Ν. 1892/31-31 
Ιουλ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) 

14/18 Φεβρουαρίου 
1939 

Α
.Ν

. 1
62

9 

Περί συµπληρώσεως και προσθήκης διατάξεων εις τον 
Α. Ν. 1366 περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις 
παραµεθορίους, παρακτίους περιοχάς 

Οι απαγορεύσεις του ν. 3250/1924 τάχθηκαν 
υπέρ του δηµοσίου, ο υπουργός Γεωργίας 
απέκτησε το δικαίωµα άρσης των 
απαγορεύσεων για τις δικαιοπραξίες που έγιναν 
πριν την εφαρµογή του Α.Ν. 1366/1938 

Παρατηρήσεις: Τα αρχικά Ν.Δ. αντιστοιχούν σε Νοµοθετικό Διάταγµα, τα Β.Δ. σε Βασιλικό Διάταγµα, τα Απ. Ε. 
σε Απόφαση Επαναστάσεως, το Δ. Σε Διάταγµα, το Ν. σε Νόµο και τα Α.Ν. σε Αναγκαστικός Νόµος. 
  
 Παρά το γεγονός πως το διάταγµα δεν είχε αναδροµική ισχύ, µιας και η 
εφαρµογή του άρχιζε την 10-10-1922, ακύρωνε οποιεσδήποτε συναλλαγές είχαν γίνει 
από µουσουλµάνους που ετοιµάζονταν για αναχώρηση και εκποιούσαν την περιουσία 
τους υπό το φόβο της απώλειας ή των αντιποίνων1227. Η προαναφερθείσα, 
αποκλειστική διατήρηση του δικαιώµατος µίσθωσης, εκµετάλλευσης, έρευνας και 
αγοράς ή πώλησης από το ελληνικό δηµόσιο δείχνει την πρόθεση του τελευταίου να 
αποτελέσει τον µοναδικό δικαιούχο επί των µουσουλµανικών περιουσιών.  

Στη συνέχεια φαίνεται ότι είτε οι εποικιστικές αρχές είτε οι αυθαίρετες 
ενέργειες των προσφύγων, γηγενών και µουσουλµάνων ιδιοκτητών –κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου του 1922- δεν πειθάρχησαν τους περιορισµούς του 
διατάγµατος. Έτσι ο νοµοθέτης έπρεπε να επέµβει, νοµιµοποιώντας ετεροχρονισµένα 
την υφιστάµενη κατάσταση1228. Με γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εποικισµού, 
επικύρωνε τις δικαιοπραξίες που είχαν τελεσθεί προηγουµένως, χωρίς να λείπουν και 
οι περιπτώσεις διευθέτησης αντιδικιών του παρελθόντος1229. 
 Ο έλεγχος της αγοράς ακινήτων και η υπαγωγή του στην κρατική επιτήρηση 
αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Τα τοπικά συµφέροντα στη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο συγκρούστηκαν µε τα κρατικά σχέδια, µε διαρκή επιδίωξη την προς 
όφελος ανατροπή τους. Η αβεβαιότητα των διπλωµατικών συζητήσεων για µια 
επικείµενη ανταλλαγή των πληθυσµών, οδήγησαν σε µία αυξηµένη τάση πώλησης 
των µουσουλµανικών ακινήτων, καθώς και στη µεταβίβαση της κυριότητας ή των 
έµπρακτων δικαιωµάτων επί των παραγωγικών πόρων (π.χ. µεταλλεία, λατοµεία, 
                                                
1227 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.40, 1923/Έγγραφο 173, Από Αλεξανδρή, Αθήνα, αρ. 6618, 19-
08-1923, Προς: την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη. 
1228 Φ.Ε.Κ., 20-12-1922, αρ. φύλλου 282, Νοµοθετικό Διάταγµα, Περί τροποποιήσεως του από 06-10-1922 
νοµοθετικού διατάγµατος «Περί απαγορεύσεως πάσης δικαιοπραξίας εν ζωή, ής µεταβιβάζεται υπό Μωαµεθανών 
ή κυριότης ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα κλπ. επί οιουδήποτε ακινήτου κτήµατος κειµένου εν Ελλάδι».       
1229 Φ.Ε.Κ., 14-08-1923, αρ. φύλλου 225, Βασιλικό Διάταγµα «Περί άρσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων ανηκόντων εις Οθωµανούς». 
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ορυχεία, ιχθυοτροφεία, ιαµατικά ύδατα, δάση, αλυκές).  
Η αντίδραση των µουσουλµάνων της Θράκης ερµηνεύεται ως απόρροια της 

προσπάθειας ελαχιστοποίησης των επερχόµενων απωλειών από πιθανές κρατικές 
επιτάξεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι περιορισµοί του διατάγµατος 
παρακάµπτονταν µε τη σύναψη ιδιωτικών συµφωνητικών ή µε την παραχώρηση των 
µουσουλµανικών περιουσιών σε οµοεθνείς και αλλοεθνείς διαχειριστές, µε την 
προοπτική της µελλοντικής πώλησης ή επανάκτησης.  

Λίγο αργότερα (10-09-1923), επιβλήθηκε η απαγόρευση δικαιοπραξιών για 
τους ανταλλαγέντες και όλους τους έλληνες πολίτες, όπως και για τους 
µουσουλµάνους της Θράκης· η χρήση της συγκεκριµένης κυβερνητικής απόφασης 
χρησιµοποιείται µε κάθε επιφύλαξη µιας και δεν βρέθηκε το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. Η 
απόφαση διευκολύνθηκε το έργο των φορέων διαχείρισης ανταλλάξιµων περιουσιών 
και καταργήθηκαν όλες οι µισθώσεις του παρελθόντος. Επίσης απαγορεύτηκε η 
εκµίσθωση σε τρίτους από τους µουσουλµάνους, για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός 
µήνα1230. Παράλληλα οι διοικητές του Γ΄ και Δ΄ Σώµατος Στρατού, εξέδωσαν διαταγή 
απαγόρευσης για τις πάσης φύσεως συναλλαγές µε τους ανταλλάξιµους κατοίκους 
της Μακεδονίας και Θράκης1231. 

Έτσι το κράτος κατά τον πρώτο χρόνο της ανταλλαγής, διατήρησε το 
αποκλειστικό δικαίωµα εξαίρεσης από την απαγόρευση των συναλλαγών ακίνητης 
περιουσίας. Επιπλέον εργάστηκε για την εξασφάλιση εκτάσεων υπέρ της 
προσφυγικής αποκατάστασης και εγκατάστασης µέσω ειδικών επιτροπών που 
έκριναν την εικονικότητα ή µη των τετελεσµένων δικαιοπραξιών στις Νέες 
Χώρες1232.  

Την ίδια περίοδο και σε αντίθεση µε την εφαρµογή όλων των παραπάνω η 
διαταγή υπ’ αρ. 33846 του προέδρου της κυβέρνησης (09-11-1923) προς τις Γενικές 
και Στρατιωτικές Διοικήσεις και Αρχές Μακεδονίας και Θράκης φάνηκε να επιδιώκει 
την αλλαγή του σκηνικού. Με τη διαταγή απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε νέα επίταξη 
µουσουλµανικών περιουσιών και διατάχθηκε η επιστροφή των επιταγµένων και υπό 
κατάληψη ακινήτων. Η απόφαση ελήφθη υπό τον φόβο αντιποίνων στους µη 
ανταλλάξιµους της Κωνσταντινούπολης, των εκατέρωθεν διαµαρτυριών και του 
κινδύνου διακοπής της ανταλλαγής1233. Η διαταγή όπως θα φανεί στη συνέχεια ποτέ 

                                                
1230 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 26-27. 
1231 Φ.Ε.Κ., 08-09-1923, αρ. φύλλου 253, Απόφαση Επαναστάσεως «Περί απαγορεύσεως ωρισµένων συναλλαγών 
µετά των Μουσουλµάνων εν ταίς περιφέρειαις των Γενικών Διοικήσεων Μακεδονίας και Θράκης». 
1232 Φ.Ε.Κ., 26-04/12-05-1923, αρ. φύλλου 124, Νοµοθετικό Διάταγµα Περί συστάσεως εις την έδραν εκάστου 
πρωτοδικείου Νέων Χωρών, πλην της Δυτικής Θράκης, επιτροπής πρός εξέτασιν των από 5 Οκτ. 1912 µέχρι 31 
Αυγ. 1914 συναφθεισών συµβάσεων κλπ. επί ακινήτων κατά παράβασιν των ισχυουσών σχετικών διατάξεων κλπ.· 
Φ.Ε.Κ., 19/24-01-1923, αρ. φύλλου 23, Νοµοθετικό Διάταγµα Περί συστάσεως επιτροπής ελέγχου των κατά 
παράβασιν των περί δικαιοπραξιών ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις απαγορευτικών διατάξεων συναφθεισών 
συµβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων ή συστάσεως επ’ αυτών ετέρου εµπραγµάτου δικαιώµατος.  
1233 Γονατάς Σ. (1958), Αποµνηµονεύµατα, 1897-1957, Αθήναι, σ. 318. 
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δεν απέκτησε καθολική εφαρµογή στη Θράκη1234. 
Εκτός αυτού οι νοµοθετικές αρχές σε συνεργασία µε την τοπική διοίκηση για 

την ικανοποίηση των στόχων τους δε δίστασαν να άρουν επιλεκτικά τις 
επιβαλλόµενες απαγορεύσεις, εκµεταλλευόµενες τη συγκυρία προς όφελος τους1235. 
Με την εφαρµογή του συγκεκριµένου διατάγµατος, οι ιδιοκτήτες των υπό κατάληψη 
εκτάσεων, διατηρούσαν το δικαίωµα ελεύθερης πώλησης των περιουσιών τους, εντός 
της πίεσης της προσφυγικής παρουσίας και των περιορισµών του νόµου 924 του 1917 
«περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων των Νέων Χωρών». Έτσι, οι 
ιδιοκτήτες που θεώρησαν αδύνατη την επανάκτηση της η λύση της πώλησης της 
περιουσίας τους, προτού απαλλοτριωθεί αναγκαστικά σε χαµηλή τιµή, εµφανίστηκε 
ως η µοναδική διέξοδος. 

Η νέα κατάσταση στην αγορά ακινήτων δε διατηρήθηκε για πολύ. Έξι µήνες 
µετά το διάταγµα για την άρση των απαγορεύσεων το νοµοθετικό σώµα επανήλθε, 
επιβάλλοντας ξανά τις απαγορεύσεις1236. Το ελληνικό δηµόσιο διατηρούσε για άλλη 
µία φορά το αποκλειστικό δικαίωµα ελέγχου των δικαιοπραξιών επί όλων των 
ανταλλάξιµων ιδιωτικών και κοινοτικών περιουσιών. Στο διάταγµα του Σεπτεµβρίου 
του 1924 περιλαµβάνονταν επίσης ρυθµίσεις για τις δικαιοπραξίες ακινήτων µη 
ελλήνων υπηκόων, για περιουσίες που είχαν καταληφθεί από το ελληνικό δηµόσιο, 
όπως και για τις µεταβιβάσεις κυριότητας ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί αγροτικών 
ακινήτων έκτασης µεγαλύτερης των 500 στρεµµάτων. Το διάταγµα του Ιανουαρίου 
1925 περιελάµβανε ρυθµίσεις για τις ιδιοκτησίες των νοµικών πρόσωπων και των 
µοναστηριών.   

Στους µη ανταλλάξιµους, αναγνωρίστηκε το δικαίωµα πώλησης των ακίνητων 
περιουσιών τους, έπειτα από την κατάθεση βεβαίωσης µη ανταλλαξιµότητας, από τη 
Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών του υπ. Γεωργίας1237. Οι νέες 

                                                
1234 Η πορεία της προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης δεν άφηναν περιθώρια εφαρµογής της διαταγής. 
Μια τέτοια περίπτωση ήταν το οικόπεδο –άγνωστης έκτασης- που κατείχε ο Νιαζή Μπέη (Niazi Bey)- στις 
παρυφές της Ξάνθης. Το οικόπεδο είχε επιταχθεί έπειτα από απόφαση των αρµόδιων υπηρεσιών. Το συγκεκριµένο 
κτήµα επιδιώχθηκε να αποκτηθεί από τις εποικιστικές αρχές, ωστόσο το νοµικό καθεστώς ιδιοκτησίας του 
παρέµενε αδιευκρίνιστο, όπως και ο χαρακτηρισµός του ιδιοκτήτη ως ανταλλάξιµου ή όχι. Οι διαδικασίες 
απαλλοτρίωσης της περιουσίας είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά µπορούσαν να σταµατήσουν από τη στιγµή που ο Νιαζή 
Μπέη θα εθεωρείτο ανταλλάξιµος από την Μικτή Επιτροπή. Τότε, η περιουσία του θα περιερχόταν αυτοδίκαια 
στις αρχές ως ανταλλάξιµη. Το παράδειγµα καταδεικνύει την προαποφασισµένη απόκτηση των µουσουλµανικών 
ακινήτων και τη δράση του κράτους ως ρυθµιστικού παράγοντα των δικαιοπραξιών στη Θράκη. Ι.Α.Υ.Ε. 28 
ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και 
Αντιλήψεως, Διεύθυνση Πρ., Τµήµα Επιτάξεων, αρ. πρωτ. 110574, 15-11-1923, προς: [Μικτή] Επιτροπή 
Ανταλλαγής Πληθυσµών, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.  
1235 Φ.Ε.Κ., 15-03-1924, αρ. φύλλου 60, Διάταγµα «Περί άρσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί των εν τη 
Δυτική Θράκη κειµένων ακινήτων Μωαµεθανών». 
1236 Φ.Ε.Κ., 10-01-1925, αρ φύλλου 5, Διάταγµα «Περί επεκτάσεως απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί αγροτικών 
ακινήτων»· Φ.Ε.Κ., 31-12-1924, αρ. φύλλου 324, Νόµος 3250 Περί κυρώσεως του από 03-09-1024 Ν. Διατ/ος 
«περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων»· Φ.Ε.Κ., 04-09-1924, αρ. φύλλου 214, Νοµοθετικό Διάταγµα 
«Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων».  
1237 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/Β/61, Έκθεση για τους Μουσουλµάνους της Δ. Θράκης, Γενική Διοίκησις Θράκης, Διευθ. 
Πρωτ. 1461, Εν Κοµοτηνή, 07-12-1927, προς: Υπουργείον Γεωργίας, Διεύθυνσιν Ανταλλαγής, Αθήναι, όπως 
παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί 
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ρυθµιστικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας έδωσαν στους µη ανταλλάξιµους 
κατοίκους της Θράκης για πρώτη φορά το δικαίωµα ελεύθερης διάθεσης της ακίνητης 
περιουσίας τους. Στην ουσία, όµως, µιας και µεγάλο µέρος της βρισκόταν υπό 
προσφυγική κατοχή και χρήση, το διάταγµα και ο νόµος 3250 τους έδωσε τη 
δυνατότητα ευκολότερης διάθεσης των περιουσιών τους προς τους υφιστάµενους 
χρήστες.  

Για όλες τις άλλες κατηγορίες ιδιοκτητών η επιβολή απαγόρευσης των 
δικαιοπραξιών ήταν δυνατό να παρακαµφθεί µε την κατάθεση αιτήµατος προς το 
Τµήµα Κτηµάτων της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Με απόφαση του της υπηρεσίας, 
την οποία υπέγραφε ο ίδιος ο Γενικός Διοικητής, εξαιρούσε την προς µεταβίβαση 
ιδιοκτησία και επέτρεπε τη συναλλαγή. Έτσι ο διοικητής της Θράκης είχε την πλήρη 
εποπτεία της αγοράς ακινήτων και τον έλεγχο της αξιοποίησης της προς όφελος του 
κρατικού προγράµµατος1238.    

Το καθεστώς της επιτήρησης των δικαιοπραξιών αλλάζει τον Νοέµβριο του 
1925, όταν το ελληνικό δηµόσιο κηρύσσεται ως ο µοναδικός αγοραστής των 
µουσουλµανικών ακινήτων1239. Με την εφαρµογή του γίνεται ξεκάθαρη η πρόθεση 
του για αποτελεσµατικότερο έλεγχο των ακινήτων και της διάθεσης τους για την 
ικανοποίηση των εποικιστικών αναγκών του. Χαρακτηριστικές της ρύθµισης είναι οι 
συναλλαγές της δηµοτικής αρχής στην Κοµοτηνή µε µέλη όλων των οµάδων που 
κατοικούσαν στην πόλη το 19271240. 
   Η κατάσταση παρέµεινε αµετάβλητη µέχρι την εφαρµογή του νοµού 4399 του 
1929, ο οποίος κύρωσε τις ανώµαλες δικαιοπραξίες1241. Για το σύνολο των Νέων 
Χωρών προβλέφθηκε η κύρωση όλων των δικαιοπραξιών που πραγµατοποιήθηκαν 
µέχρι και τις 30-09-1922. Αποκλειστικά για τη Θράκη το χρονικό όριο επεκτάθηκε 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας των 
Αθηνών (01-12-1926) και περιελάµβανε µόνον τις µη ανταλλάξιµες περιουσίες. Η 
κύρωση θα γινόταν µε απόφαση της αρµόδιας επιτροπής, µέχρι της επιφάνειας του 
τοπικού γεωργικού κλήρου για τις αγροτικές περιουσίες και απεριόριστα για τις 
αστικές. Για τις αρχές ήταν δυνατή η έκδοση αρνητικής απόφασης για τις 
δικαιοπραξίες που δεν επιθυµούσαν να κυρώσουν και η εν συνέχεια απόσπαση τους 

                                                                                                                                       
Κυριακίδη, σσ. 461-462· Φ.Ε.Κ., 02-05-1924, αρ. φύλλου 98, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί συστάσεως Γενικής 
Διευθύνσεως Ανταλλαγής Πληθυσµών».  
1238 Β.τΒ., εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 34, ηµεροµηνία έκδοσης 07-11-1924, σ. 2. 
1239 Φ.Ε.Κ., 14/20-11-1925, αρ. φύλλου [;], Διάταγµα περί προσθήκης διατάξεως εις το από 3 Σεπτ. 1924 Ν.Δ/µα 
περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων.  
1240 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σσ. 52-53· Φ.Ε.Κ., 31-03-1928, αρ. φύλλου 48, Διάταγµα «περί εγκρίσεως εκποιήσεως ακινήτου 
κτήµατος του δήµου Κοµοτηναίων»· Φ.Ε.Κ., 30-12-1927, αρ. φύλλου 316, Διάταγµα «Περί εγκρίσεως 
εκποιήσεως οικοπέδων του δήµου Κοµοτηναίων»· Φ.Ε.Κ., 27-12-1927, αρ. φύλλου 311, Διάταγµα «περί 
εγκρίσεως ανταλλαγής ακινήτου κτήµατος του δήµου Κοµοτηνής»· Φ.Ε.Κ., 01-10-1927, αρ. φύλλου 209, 
Διάταγµα «Περί Εγκρίσεως εκποιήσεως ακινήτων του δήµου Κοµοτηναίων».  
1241 Φ.Ε.Κ. 16-07/01-11-1929, αρ. φύλλου 392, Νόµος 4399 «Περί ρυθµίσεως ανωµάλων δικαιοπραξιών εν ταις 
Νέαις Χώραις». 
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βάσει των προβλεπόµενων της διακρατικής συµφωνίας.  
Αργότερα και εφόσον ένα σηµαντικό µέρος της προσφυγικής αποκατάστασης 

είχε υλοποιηθεί νέες ρυθµίσεις εισήχθηκαν: αναγνωρίστηκε η κυριότητα των 
κατόχων (γεωργών αυτοκαλλιεργητών, κτηνοτρόφων και κολίγων καλλιεργητών) µε 
την καταβολή του σχετικού αντιτίµου και ενσωµατώθηκαν οι όροι του άρθρου 16 της 
Συµφωνία της Άγκυρας (Ιούνιος 1930)1242. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του 
νοµιµοποιόνταν, πλέον οριστικά, µια αγοροπωλησία ή µεταβίβαση που είχε λάβει 
χώρα υπό την πίεση των γεγονότων το φθινόπωρο του 1922 προς όφελος των 
κατόχων/εκµεταλλευτών των ακινήτων.       

Το µέτρο της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών εφαρµόστηκε για άλλη µια 
φορά από την κυβέρνηση Μεταξά µε τη θέσπιση του αναγκαστικού νόµου 1366 του 
19381243. Στη Θράκη εκτός από την απαγόρευση των κτηµατικών συναλλαγών στα 
µέλη της µουσουλµανικής κοινότητας, επιβλήθηκε το καθεστώς των διοικητικών 
παρενοχλήσεων (καταργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990)1244. 

Οι προσπάθειες των αρχών να ελέγξουν την αγορά ακινήτων απέδωσαν 
αποτέλεσµα. Βέβαια, ένα µέρος του πληθυσµού, για διαφορετικούς κάθε φορά 
λόγους, δεν έδειξε προθυµία συµµόρφωσης µε τις κρατικές επιταγές. 
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις µουσουλµάνων όταν πριν από την αποχώρησή 
τους πωλούσαν την περιουσία τους. Έτσι, παρά τις απαγορεύσεις σηµειώθηκαν µια 
σειρά κτηµατικών συναλλαγών είτε κατά παράβαση των νόµων που απαγόρευαν τη 
µεταβίβαση ή την επιβάρυνση της κυριότητας των µουσουλµανικών κτηµάτων είτε 
κατά παράβαση των νόµων, που επέβαλλαν µε ποινή ακυρότητας τη σύσταση τέτοιων 
δικαιωµάτων µέσω συµβολαιογραφικού εγγράφου (εικονικές δικαιοπραξίες)1245. 

Για τον λόγο αυτόν τέθηκε σε εφαρµογή το νοµοθετικό διάταγµα της 25-08-
1925, που επεδίωκε την οριστική κρίση όσων είχαν συναφθεί µεταξύ των 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών, ανταλλάξιµων και µη και των αγοραστών τους. Για τη 
τακτοποίηση τους συγκλήθηκαν ειδικές επιτροπές που εξέτασαν τις υποβαλλόµενες 
αιτήσεις (εξετάστηκαν 2.100 αιτήσεις αγροτικών περιουσιών και 350 αιτήσεις 
αστικών ακινήτων). Παρ’ όλα αυτά το διάταγµα δεν έλυσε όλα τα προβλήµατα και 
κρίθηκε αναγκαία η επέµβαση του υπουργού Γεωργίας· µε εντολή του, 
αναγνωρίστηκε η παράνοµα αγορασµένη ή κατεχόµενη έκταση µέχρι ενός ορίου1246.  

Η ρύθµιση συνέβαλε στον περιορισµό της µουσουλµανικής παρουσίας στον 
                                                
1242 Φ.Ε.Κ. 26-07/01-08-1931, αρ. φύλλου 252, Νόµος 5221 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του ν. 
4399 περί ρυθµίσεως ανωµάλων δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις Χώραις και του ν. 4724 περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του ν. 4399».   
1243 Φ.Ε.Κ., 02/07-09-1938, αρ. φύλλου 310, Αναγκαστικός Νόµος 1366 «Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις 
παραµεθορίους, παράκτιους περιοχάς κλπ.» 
1244 Ζαϊµάκης Γ. & Καλλινικάκη Θ. (2004), Τοπικός Χώρος και Πολυπολιτισµικότητα: Σάπες, Θράκη, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα, σ. 283· Ηρακλείδης Α. (1997), "Ελληνική Μειονοτική Πολιτική: Η Αναχρονιστική Στάση 
και τα Αίτιά της", Σύγχρονα Θέµατα, 63, σσ. 33-34.  
1245 Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 27-28. 
1246 Κόσσυβας Α. (1928), Νοµοθεσία Διοικήσεως Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων Ακινήτων, Αθήναι: Τύποις 
Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, σσ. 4-5· Τσουδερός Ε. Ι. (1927), Η Αποζηµίωσις των Ανταλλαξίµων, Αθήναι, σσ. 27-28.  
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ιδιοκτησιακό χάρτη της Θράκης µιας και οι εκτάσεις που παρέµεναν σε 
µουσουλµανικά χέρια, υπήρχε µεγάλη πιθανότητα να αλλάξουν κυριότητα και να 
µεταβιβαστούν σε προσφυγική ιδιοκτησία µε διάφορους τρόπους. Όµως, στις 
περιπτώσεις όπου οι αγοραστές ήταν µέλη άλλων οµάδων, τότε οι πιθανότητες 
διατήρησής τους ήταν σαφέστατα περισσότερες, όπως και έγινε. 

Σε όλα αυτά υπήρχε µια µερίδα του πληθυσµού, η οποία δε δέχθηκε τις 
συνέπειες του περιορισµού των δικαιοπραξιών. Δηλαδή, µέλη των ισχυρών 
οικονοµικών και πολιτικών οµάδων της Θράκης, όπως για παράδειγµα οι εβραίοι 
καπνέµποροι της Ξάνθης και η παραδοσιακή κοινοτικής ηγεσίας της κυρίαρχης 
οµάδας. Κατά την πρώτη περίοδο απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σηµειώθηκαν 
κτηµατικές συναλλαγές (αγοροπωλησίες καπναποθηκών), αλλάζοντας άρδην το 
ιδιοκτησιακό κατεστηµένο στη συνοικία των καπνεµπόρων ή Χατζησταύρου της 
πόλης1247. Στη συνέχεια, εισήχθησαν ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ των αγοροπωλησιών 
ακινήτων για τους φορείς της τοπικής οικονοµίας και ιδιαίτερα για την αποθήκευση 
και εµπορία του καπνού στα καπνικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης1248.  

Η διαρκώς µεταβαλλόµενη στάση των αρχών απέναντι στις διαφορετικές 
πληθυσµιακές οµάδες που κατοικούσαν στη Θράκη -είναι κατά κάποιον τρόπο- 
δηλωτική του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζονταν στην υπό ενσωµάτωση επαρχία. 
Εάν και τα παραπάνω παραδείγµατα αναφέρονται σε εξέχοντα µέλη της εβραϊκής 
κοινότητας, τους ιδιοκτήτες καπνεργοστασίων µε σηµαντική επιρροή στη θρακική 
οικονοµία, αντίστοιχη ήταν η συµπεριφορά των αρχών και σε άλλους ισχυρούς 
οικονοµικά παράγοντες της περιοχής όπως οι ξένοι καπνικοί οίκοι1249.  
 Σηµειώνεται πως το µέτρο επηρέασε εξίσου και τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας 
παρεµποδίζοντας την ελεύθερη διάθεση των ακινήτων τους για την κάλυψη των 
οικονοµικών αναγκών που είχαν προκύψει1250. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν ήταν περισσότερο περιορισµένα αναφορικά µε τα 
αντίστοιχα των µελών της µουσουλµανικής κοινότητας.  

Συµπερασµατικά το νοµικό πλαίσιο ελέγχου και ρύθµισης των δικαιοπραξιών 
αποδείχθηκε ικανοποιητικό ως προς τους λόγους επιβολής του. Αρχικά υπό την 
επιτακτικότητα της προσφυγικής παρουσίας κρίθηκε καθοριστικός ο έλεγχος των 
κτηµατικών συναλλαγών ως µέρος της προσπάθειας εξασφάλισης καλλιεργήσιµων 
                                                
1247 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 32, σσ. 36-37· Εξάρχου Θ. (1999), Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918-1978, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., 
σ. 67.  
1248 Φ.Ε.Κ. 04/08-03-1929, αρ. φύλλου 93, Νόµος 4051 περί συµπληρώσεως του Ν.Δ. της 22 Ιουνίου 1927 «περί 
κυρώσεως του Ν.Δ. της 5 Μαΐου 1926 περί συµπληρώσεως του ν. 3250 περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεµβρίου 
1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων»· Φ.Ε.Κ., 22/24-07-1927, αρ. φύλλου [;], Διάταγµα 
περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 5/24 Μαΐου 1926 περί συµπληρώσεως του ν. 3250 περί κυρώσεως ΚΛΠ.  
1249 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Ευρυκλής Παπανικολάου, 
Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20 Μάιου 1922. 
1250 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]. 
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εκτάσεων και οικοπέδων για την προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση. Με 
την ανάπτυξη του εποικιστικού προγράµµατος, την υπογραφή των διακρατικών 
συµφωνιών (π.χ. Συµφωνία Άγκυρας και Αθηνών) και την πίεση των αποφάσεων της 
Μικτής Επιτροπής επιτράπηκαν επιλεκτικά κάποιες συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, 
το εθνικό κράτος λειτούργησε ως ρυθµιστής της κατάστασης στην αγορά ακινήτων 
και ιδιαίτερα ως ρυθµιστής αξιοποίησης της µουσουλµανικής ιδιοκτησίας.  

Με βάση το σύνολο των διεθνών και διµερών κειµένων, νοµοθετικών 
πράξεων και κυβερνητικών αποφάσεων το ελληνικό έθνος κράτος ανέπτυξε την 
πολιτική του βούληση για την προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση και την 
αναµόρφωση της θρακικής τοπιογραφίας. Όµως, το πλήθος των ρυθµίσεων που 
καθιερώθηκε για τη διευθέτηση των παραπάνω δεν είχε εφαρµογή και σε άλλες 
περιπτώσεις, ακόµη και εντός των Νέων Χωρών. Σε συνδυασµό µε την αυτονοµία 
του θεσµού των Γενικών Διοικήσεων, εκφράστηκε µε τη γένεση µιας λειτουργικής 
και οργανωτικής ιδιαιτερότητας, η οποία βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη βούληση 
ενσωµάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορµό. 
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1γ) Ο πληθυσµός 
 

Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή συνυπήρχαν µέλη όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων (µιλλέτ) και αργότερα των αντίστοιχων εθνικών 
βαλκανικών ιδεολογιών. Η παρουσία του προσφυγικού πληθυσµού ανέτρεψε τις 
εθνοτικές ισορροπίας υπέρ των µελών της κυρίαρχης οµάδας, προκαλώντας 
ανακατατάξεις στον τρόπο εκπροσώπησης των εθνοτικών οµάδων στο χώρο καθώς 
και στις µεταξύ τους σχέσεις (διεθνοτικές σχέσεις). Βάσει αυτών εξετάζονται οι 
σηµαντικότερες εθνοτικές οµάδες της Θράκης και η πραγµατικότητα που βίωσαν 
αλλά και δηµιούργησαν, από το φθινόπωρο του 1922 και έπειτα. 
  
1γ.i) Οι γηγενείς βουλγαρόφωνοι (και η ελληνοβουλγαρική ανταλλαγή πληθυσµών) 

 
Η Θράκη ως το βασικό και εγγύτερο χερσαίο σύνορο µε την υπό-γένεση 

σύγχρονη Τουρκία, σε ένα διάστηµα δύο µόλις µηνών από την κατάρρευση του 
µετώπου της Ανατολίας, βρέθηκε πληµµυρισµένη από ένα πληθυσµιακό-προσφυγικό 
κύµα. Η παρουσία αυτού ήταν σε θέση να πραγµατώσει αρκετούς από τους στόχους 
του εθνικού κράτους για τη νεοπροσαρτηθείσα περιοχή, γεγονός που από την πρώτη 
στιγµή αξιοποιήθηκε κατάλληλα.  
 Συγκεκριµένα την ίδια στιγµή και ενώ ο αριθµός των εισερχόµενων προσφύγων 
απαιτούσε ζωτικό χώρο για εγκατάσταση, η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποίησε την 
εφαρµογή της εθελοντικής ανταλλαγής πληθυσµών, που είχε υπογράψει µε τη 
Βουλγαρία το 1919. Ήταν πια η ώρα για την οριστική διευθέτηση αυτού του 
ζητήµατος και ειδικότερα του πληθυσµού που δεν µπορούσε να ενταχθεί στο πρότυπο 
της ελληνικής εθνικής ιδέας, λόγω της οµοιότητας τους µε τη  βουλγαρική.  

Η συγκυρία δεν ήταν η κατάλληλη για την άσκηση πίεσης προς αποδηµία, 
παρά το γεγονός ότι µπορούσε να καλύψει κάποιες από τις αυξηµένες ανάγκες της 
προσφυγικής παρουσίας. Κάτι τέτοιο, όµως, θα ενίσχυε το προσφυγικό ρεύµα προς 
την Ελλάδα µε την προσθήκη των οµογενών από τη Βουλγαρία. Επιπροσθέτως η 
βουλγαρική κυβέρνηση µέσω δηλώσεων του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιάνεφ 
(Gianeff), διακήρυττε την ειρηνόφιλη πολιτική της µε το να επιτρέψει την είσοδο στο 
βουλγαρικό έδαφος των προσφύγων, «...Τούρκων, Ελλήνων και Αρµενίων...»1251.  
 Η βουλγαρική πολιτική ερµηνεύεται υπό το πρίσµα της προσπάθειάς της να 
ενισχύσει τη θέση της σχετικά µε την αυτονοµία της περιοχής δυτικά του Έβρου 
εξασφαλίζοντας παράλληλα και την έξοδό της στο Αιγαίο. Έτσι, η ελληνική 
κυβέρνηση µε διάταγµά της θεσµοθέτησε τη διετή παράταση της εθελοντικής 
µετανάστευσης, µε τον όρο της υιοθέτησης αντίστοιχης δράσης και από τη 

                                                
1251 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 26-09-1922, σ. 4. 
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βουλγαρική κυβέρνηση1252.  
 Η κίνηση δήλωνε ξεκάθαρα την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να µετατρέψει 
τον χαρακτήρα της ελληνοβουλγαρικής ανταλλαγής από εθελοντικό σε αναγκαστικό. 
Ο εν λόγω πληθυσµός µε την απροθυµία του να επιλέξει την οριστική χώρα 
παραµονής του αντιτίθετο στην εξασφάλιση της εθνοτικής και δηµογραφικής 
υπεροχής εντός της ελληνικής επικράτειας, και ιδίως στην περιοχή των συνόρων. Εν 
τέλει η ουσιαστική εφαρµογή της σύµβασης άρχισε δέκα σχεδόν µήνες αργότερα1253. 
 Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο η παρουσία των γηγενών βουλγαρόφωνων 
κοινοτήτων ρυθµίστηκε µε έναν αποτελεσµατικό –για τις αρχές- τρόπο. Αρχικά 
λογίστηκε πως θα κατάφερνε να ξεπεράσει τις τυχόν βουλγαρικές και συµµαχικές 
διαµαρτυρίες και αντιδράσεις: αυτός δεν ήταν άλλος από την πρακτική του 
στρατηγικού εκτοπισµού τους, όπως την ονοµάζει χαρακτηριστικά η Dalègre1254.  
 Ο Μιχαηλίδης από τις αρχειακές πηγές που εξέτασε, υποστηρίζει τη σύνδεση 
της πολιτικής των εκτοπίσεων µε τη δράση των κοµιτάτων στην περιοχή -που από το 
1920- δυσχέραιναν την ελληνική διοίκηση, εµπόδιζαν τη λειτουργία της 
σιδηροδροµικής γραµµής και ενοχλούσαν το ελληνικό στράτευµα1255. Αυτά 
λάµβαναν χώρα µε τη συµµετοχή µερίδας του ντόπιου βουλγαρόφωνου πληθυσµού 
και παρά την πρόθεση της βουλγαρικής κυβέρνησης να συµβάλει στον αφοπλισµό 
των ένοπλων οµάδων1256.  
 Ας σηµειωθεί πώς, ήδη, από την κατάρρευση του µετώπου της Ανατολίας, 
αρκετοί βουλγαρόφωνοι θρακιώτες είχαν λιποτακτήσει από το ελληνικό στράτευµα. 
Είχαν βρει καταφύγιο στο εσωτερικό της Βουλγαρίας και υπό τον φόβο αντιποίνων 
καλούσαν τις οικογένειές τους να τους συνοδεύσουν1257.  
 Την πρακτική είχε νωρίτερα (1917) υποδείξει ο υπάλληλος του υπ. 
Εσωτερικών, Κ. Δ. Καραβίδας. Αυτός είχε προτείνει τη µετακίνησή τους στον 

                                                
1252 Φ.Ε.Κ., 04-10-1922, αρ. φύλλου 186, Βασιλικό Διάταγµα, «Περί παρατάσεως της προς ενάσκησιν του 
δικαιώµατος µεταναστεύσεως διετούς προθεσµίας της προβλεπόµενης υπό της Ελληνοβουλγαρικής Συµβάσεως 
της 14/27 Νοεµβρίου 1919». 
1253 Γούναρης Β. (1997), «Οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας», στο Τσιτσελίκης Κ. και Χριστόπουλος Δ. (επιµ.), Το 
Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια Συµβολή των Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα, Κριτική: 73-118, σ. 94. 
1254 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 264. 
1255 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 206-207· Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 
1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 114· Εφηµερίδα Ελεύθερο Βήµα, αρ. φύλλου 395, 
30-03-1923, όπως παρατίθεται στο Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική 
Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: 
Gutenberg, σ. 236.  
1256 Trifonov S. (1989), Antantata v Trakija. 1919-1920 [Entente in Thrace], Sofia, σ. 118, όπως παρατίθεται στο 
Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σσ. 114-115· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική 
Θράκη, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γραφείο ΙΙ, αριθ. πρωτ. 37420/5410, τηλεγράφηµα απόλυτης προτεραιότητας. 
Γενικό Στρατηγείο 16-04-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. 
Εξωτερικών Φ.36, 1923/Secrètaire Hellènique Permanet, Auprès de la Sociètè Des Nations, [Genève], 07-04-1923.  
1257 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Γραφείο ΙΙ, αριθ. πρωτ. 37420/5410, τηλεγράφηµα απόλυτης προτεραιότητας. Γενικό Στρατηγείο 16-04-
1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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ελληνικό νότο και την εγκατάστασή τους κατά οµάδες σε χωριά µε εθνοτικά 
συµπαγείς γεωργικούς πληθυσµούς. Η εγκατάστασή τους θα συνοδευόταν από την 
παροχή µέσων παραγωγής και εκτάσεων γης. Η ειρηνική αραίωσή τους, όπως στη 
ονόµασε χαρακτηριστικά, αποσκοπούσε τη αραίωση της παρουσίας τους στην 
περιοχή της Μακεδονίας, παράλληλα µε τη διανοµή των εδαφών της σε ακτήµονες 
κατοίκους της Παλιάς Ελλάδας1258. Παρ’ ότι το µεγαλύτερο µέρος του εκτοπισµένου 
πληθυσµού προερχόταν από τη Μακεδονία (328 χωριά), ένα άλλο κοµµάτι του είχε 
τις ρίζες του από τη Θράκη (22 χωριά)1259.  
 Από πηγές των τελών του 19ου αιώνα, στοιχειοθετείται η συµµετοχή κάποιων 
από τους εν λόγω οικισµούς στη βουλγαρική ή στην ελληνική υπόθεση. Κατά την 
περίοδο των πέντε περίπου δεκαετιών, για τις ελληνικές αρχές, κρίθηκε η υποστήριξη 
τους ή όχι στην ελληνική εθνική ιδέα. Για παράδειγµα τόσο οι κάτοικοι του Ντογάν-
Χισάρ µε σταθερή υποστήριξη της βουλγαρικής εξαρχίας, όσο και οι κάτοικοι του 
Τσοµπάν-Κιόι που αµφιταλαντεύονταν µεταξύ του ορθόδοξου πατριαρχείου και της 
βουλγαρικής εξαρχίας, αλλά και οι κάτοικοι του Ντερβέντ, που είχαν δηλώσει την 
υποστήριξή τους στο ορθόδοξο πατριαρχείο, αντιµετωπίστηκαν µε τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο1260.   
 Η Dalègre µετά από επεξεργασία των στοιχείων της Κ.τ.Ε. (Φεβρουάριος 1925-
Σεπτέµβριος 1927), κάνει λόγο για έναν πληθυσµό 40.000 έως 50.000 ατόµων 
(ιδιοκτήτες συνήθως µικρών κλήρων). Οι µεγαλύτερες σε έκταση περιουσίες 
εντοπίζονται στην περιοχή του Σουφλίου και οι µικρότερες στην περιοχή της 

                                                
1258 Δρίτσα Μ. (1997), «Το Πρόγραµµα Εθνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και οι Πρόσφυγες του 1922», στο 
(επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 217-229, σσ. 223-225. 
1259 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Β/59,7: Αναφορά Γραφείου Εκούσιας Μετανάστευσης εν Μακεδονία, 09-05-1923, αρ. πρωτ. 
455, Θεσσαλονίκη, προς:  Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα θρακικά χωριά, Ιανά 
ή Γενί-Κιόι (Yeni-Köy, βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης), Ντερβέν Ορταντζή (Derven Ortacı, 
βορειοανατολικά της Βιστωνίδας), Αβάς ή Ντερβέντ (Dervent, βορειοανατολικά της Αλεξανδρούπολης), 
Καλαϊτζή-Ντερέ (Kalaycı-Dere, νοτιοανατολικά της Κοµοτηνής), Μαυρόπετρα ή Καρά-Καγιά (Kara-Kaya, 
βόρεια της Αλεξανδρούπολης), Μεχεντίρ Βιράν (Mehedir-Viran), Μπεχαντίρ (Behadir), Μπόντιµα (Bodima), 
Μπόνταµα (Bodama), Δάµια ή Ντάµια (Damia), Ντογάν Χισάρ (Doğan Hisar), Νίψα ή Ντοµούζ Ντερέ (Domuz-
Dere, βορειοανατολικά της Αλεξανδρούπολης), Συκαρραχή ή Τσοµπάν-Κιόι (Çoban-Köy, βορειοδυτικά της 
Αλεξανδρούπολης), Ορτζαλή (Orcali), καθώς επίσης η Αλεξανδρούπολη και η Κοµοτηνή. Σηµειώνεται ότι το 
χωριό Μαυρόπετρα ή Καρά-Καγιά κατοικείτο αποκλειστικά από µουσουλµάνους µη ανταλλάξιµους, αλλά ο 
πληθυσµός του απελάθηκε µαζί µε τους βουλγαρόφωνους, όταν η διοίκηση έκρινε πως υπήρχαν λόγοι εθνικής 
σκοπιµότητας για τη µεταφορά τους. Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων, Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Τµήµα Εγκατάστασης, Γραφείο Αγροτικής, αρ. 
εµπιστ. πρωτ. 266, Κοµοτηνή, 21-08-1928, προς: Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 
1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Συνοπτική έκθεση περί των 
προκαλεσάντων την απόφαση του εκτοπισµού των κατοίκων των χωριών Τσοµπάν-Κιόι, Καλαϊτζί-Ντερέ, Καρά-
Καγιά, Δερβέν Ορταντζή (ΒΑ Λίµνης Βιστωνίδας), Ντογάν Χισσάρ, Μπεχαντίρ, Ντοκούζ Ντερέ, Γενί-Κιόι, 
Μπόντιµα, Ντάµια, αχρονολόγητο έγγραφο· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ. 1/τµήµα 1: Επάνοδος 
βουλγαροφώνων πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα διαµερίσµατα, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εποικισµού, αρ. εµπιστ. πρωτ. 37, 06-08-1923, Κοµοτηνή, προς:Υπουργείο Γεωργίας· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 
6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Πολιτικών Υποθέσεων, αρ. πρωτ. 724, Κοµοτηνή, 01-04-1923, άκρως εµπιστευτικό, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, Στρατιωτικών (Γραφείο ΙΙ), Εσωτερικών και Γεωργίας. 
1260 Βαφειάδου Ν. (1953), "Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής 
Περί Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 18, σ. 10, σ. 100, σσ. 104-105, σσ. 
109-110. 
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Κοµοτηνής, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές διέθεταν ιδιοκτησίες κοντά στον µέσον όρο 
της συνολικής ακίνητης ιδιοκτησίας των γηγενών βουλγαροφώνων. Η ίδια αιτιολογεί 
την παραπάνω κατανοµή µε το επιχείρηµα ότι ο κατατεµαχισµός της κοιλάδας του 
Έβρου συνδέεται ίσως µε την απουσία τσιφλικιών από τους λόφους όπου βρίσκονταν 
κατά πλειονότητα τα βουλγαρόφωνα χωριά και µε τον σηµαντικό αριθµό 
βοσκότοπων και γαιών σε αναβαθµίδες1261.  
 Οι εκτοπισµένοι πληθυσµοί -βάσει ενός κεντρικά σχεδιασµένου προγράµµατος- 
µετακινούνταν στη νότια ηπειρωτική και νότια νησιωτική Ελλάδα και ιδίως στην 
Κρήτη1262. Ο εκτοπισµός πραγµατοποιείτο έπειτα από ενέργειες των στρατιωτικών 
µονάδων που στρατοπέδευαν στη Θράκη. Ο εκτοπισµός γηγενών βουλγαρόφωνων 
κατοίκων ήταν σε θέση να προσδώσει νέες εκτάσεις για την αποκατάσταση των 
προσφυγικών πληθυσµών. 
 Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 1923 είχαν εκτοπιστεί συνολικά 5.000 γηγενείς 
βουλγαρόφωνοι από τη Θράκη και άλλοι 1.000 ήταν έτοιµοι για µετακίνηση. Οι 
ενοχλήσεις που δέχονταν η ελληνική διοίκηση και το στράτευµα δεν είχαν 
σταµατήσει, όπως δήλωνε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του στρατού και κατά συνέπεια 
οι εκτοπίσεις έπρεπε να συνεχιστούν1263. Έτσι, έξι µήνες αργότερα, µόνο στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οι εκτοπισµένοι υπολογίζονταν σε περίπου 6.000 
άτοµα1264. 
 Την ίδια άποψη σχετικά µε την αποµάκρυνση του πληθυσµού, εξέφρασε και ο 
Γενικός Διοικητής Θράκης (Σπ. Δάσιος). Έτσι στο οικιστικό κενό που 
δηµιουργούνταν έβρισκαν στέγη και κτήµατα οι πρόσφυγες και η περιοχή αποκτούσε 
την «…ελληνικήν φωνή και [τ]ο[ν] ελληνικόν παλµό…». Ο ίδιος θεωρούσε πως: ήταν 
εθνικά συµφέρουσα η οριστική αποµάκρυνσή τους από τις Νέες Χώρες και η άνετη, 
µόνιµη και φιλάνθρωπη εγκατάστασή τους σε ακίνδυνα µέρη της Παλιάς Ελλάδας, 
όπου θα απολαύσουν όσα στερήθηκαν δικαιολογηµένα στη Δ. Θράκη1265. Στους 
εκτοπισθέντες έπρεπε να παραχωρηθούν άµεσα καλλιεργούµενες γαίες και οικισµοί 

                                                
1261 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σσ. 98-99. 
1262 Trifonov S. (1989), Antantata v Trakija. 1919-1920 [Entente in Thrace], Sofia, σσ. 118-119, , όπως 
παρατίθενται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των 
Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 115· Karakasidou A. (2002), «Cultural Illegitimacy in Greece: The Slavo-
Macedonian "Non-Minority"», in Clogg R. (ed.) Minorities in Greece. Aspects of a Plural Society, London, Hurst 
& Company: 122-164, σσ. 153-154· Dimitroff D. (1936), Le Problème de la Thrace et l' Accès de la Bulgarie à la 
Mer Égée (Les Différentes Phases du Problème Thracien Depuis le Traité de San Stéphano Jusquà nos Jours), 
Paris: Les Nouvelles Editions Balkaniques, σ. 65. 
1263 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Βασίλειο της 
Ελλάδος, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Αθήνα., αρ. πρωτ. 262, 31-03-1923, στο [Τηλεγράφηµα] Γενικό 
στρατηγείο, Εξαιρετικά Επείγον, προς: Πρόεδρο της Κυβέρνησης. 
1264 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, Γενική Διοίκηση Θράκης, Νοµαρχία Έβρου, αρ. πρωτ. 9350, Αλεξανδρούπολη, 24-09-1923, 
Εµπιστευτικό, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπ. Υγιεινής, Προνοίας και 
Αντιλήψεως. 
1265 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, αρ. πρωτ. 687, άκρως εµπιστευτική, Κοµοτηνή, 01-04-1923, προς: Γενικό Στρατηγείο. 
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στα τσιφλίκια της Παλιάς Ελλάδας. Η παύση των διαµαρτυριών τους κρινόταν 
επιβεβληµένη για την επιτυχή έκβαση του µέτρου.   
 Κατά  τη µετεγκατάστασή τους στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, οι 
εκτοπισθέντες συγκεντρώνονταν σε ελεγχόµενες περιοχές, µέχρι να ληφθεί η τελική 
απόφαση για τη εγκατάσταση τους. Η συγκέντρωση τους φανέρωνε την αδυναµία της 
ελληνικής κυβέρνησης να ασχοληθεί αποτελεσµατικά µε το θέµα, µιας και η άσκηση 
πίεσης για την αποδηµία των βουλγαρόφωνων από τη χώρα θα µπορούσε να 
προκαλέσει ένα νέο κύµα προσφύγων από τη Βουλγαρία.  
 Οι περιοχές συγκέντρωσης των βουλγαροφώνων (όπως ήταν η περιοχή Τάµπια 
στην Κρήτη) ήταν διαφορετικές από αυτές των εκτοπισµένων αλλοεθνών (κυρίως 
µουσουλµάνων) από τη Μακεδονία και τη Θράκη1266. Κατά την αποµάκρυνσή τους, 
οι βουλγαρόφωνοι εγκατέλειπαν µέρος των κινητών και ακίνητων περιουσιών και 
τους παραδίδονταν νόµιµα πρωτόκολλα περιουσιών για εξασφάλιση των ιδιοκτησιών 
τους από την οικεία Μικτή Υποεπιτροπή Ανταλλαγής. Αντίγραφα αυτών 
παραχωρήθηκαν στους προέδρους των κοινοτήτων και των χωριών, για τη 
διασφάλιση της περιουσίας των εκτοπισµένων ιδιοκτητών (η οικουµενικότητα 
εφαρµογής της είναι αµφισβητούµενη)1267.  
 Πάντως µε την αποχώρηση των βουλγαροφώνων οι περιουσίες τους 
διανέµονταν στις στρατιωτικές αρχές, στην οικονοµική εφορία και στους υπόλοιπους 
κατοίκους του οικισµού –εφόσον υπήρχαν- και κυρίως στις υπηρεσίες εποικισµού1268. 
Η παραχώρηση των κινητών περιουσιών που δεν µπορούσαν να µεταφερθούν και των 
ακίνητων ικανοποίησε τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης, χωρίς να λείψουν οι 
διαµαρτυρίες της βουλγαρικής πλευράς. Εκτός αυτού την όλη κατάσταση 
προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν κάποιοι άλλοι γηγενείς, οι οποίοι προσπάθησαν να 
αποσπάσουν τις περιουσίες των βουλγαροφώνων πριν από την αναχώρησή τους1269.   

                                                
1266 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα 
της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σ. 236· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 
12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα Διαµερίσµατα, Βασίλειο 
της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Κρήτης, Τµήµα Γενικής Γραµµατείας, αρ. πρωτ. 322, Χανιά, 23-07-1923, προς: 
Υπουργείο Υγιεινής. Η εφαρµογή αυτού του µέτρου ήταν µικρότερης κλίµακας. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Χότζα Αχµέτογλου Εµίν (Hoca Ahmetoğlu Emin), κατοίκου της κοινότητας Χαµηλού ή Καϊµπή-
Κιόι (Kaybi Köy), στην περιοχή των Σάπων, ο οποίος είχε µεταφέρθηκε στην περιοχή του Βόλου µε την επταµελή 
οικογένειά του για ένα διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: 
Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα Διαµερίσµατα, τηλεγράφηµα από Βόλο, αρ. πρωτ. 
3597, προς: Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Διεύθυνση Προσφύγων. 
1267 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Συνοπτική έκθεση 
περί των προκαλεσάντων την απόφαση του εκτοπισµού των κατοίκων των χωριών Τσοµπάν-Κιόι, Καλαϊτζί-
Ντερέ, Καρά-Καγιά, Δερβέν Ορταντζή (ΒΑ Λίµνης Βιστωνίδας), Ντογάν Χισσάρ, Μπεχαντίρ, Ντοκούζ Ντερέ, 
Γενί-Κιόι, Μπόντιµα, Ντάµια, αχρονολόγητο έγγραφο.   
1268 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Α/5/5/ΧΙΙ. Ανώτερα Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας «Περί 
Επανόδου των Εκτοπισθέντων», Κοµοτηνή, 11-06-1923, αρ. πρωτ. εµπιστ. 942, προς: Γενικό Στρατηγείο· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εποικισµού, αρ. εµπιστ. πρωτ. 37, 06-08-1923, Κοµοτηνή, 
προς: Υπουργείο Γεωργίας. 
1269 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Α/5/ΧΙΙ. ΧΙΙ Μεραρχία Ελληνικού Στρατού,  αριθ. πρωτ. Εµπιστευτικού 4212/1575,  15-05-
1923, προς: το Γ΄ Σώµα Στρατού, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων 
Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 116. 
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 Την ίδια στιγµή ένα άλλο κοµµάτι της κοινότητας επέλεγε την αποδηµία προς 
τη Βουλγαρία, όπως οι κάτοικοι της Νίψας (βλέπε, infra). Πράγµατι στα τέλη 
Μαρτίου του 1923 η βουλγαρική πρεσβεία στην Αθήνα διαµαρτυρήθηκε στον 
υπουργό Εξωτερικών (Α. Αλεξανδρή) για το αυξηµένο ρεύµα εισροής των 
βουλγαροφώνων της ελληνικής Θράκης. Την ίδια ηµέρα ο πρόεδρος της ελληνικής 
κυβέρνησης (Σ. Γονατάς) ζήτησε τον τερµατισµό της µαζικής απέλασης 
βουλγαρόφωνων χωριών της Θράκης και τον περιορισµό της πρακτικής σε 
µεµονωµένα, ύποπτα, άτοµα1270.  
 Οι δυσκολίες συντήρησης των εκτοπισµένων και ο φόβος αντιποίνων από τη 
βουλγαρική πλευρά επέβαλαν την εφαρµογή µιας ηπιότερης πρακτικής 
εκτοπίσεων1271. Λίγες ηµέρες αργότερα, η βουλγαρική αντιπροσωπεία στην Κ.τ.Ε. 
ανέφερε στον οργανισµό τις διώξεις που υφίσταντο οι οµοεθνείς της στη Θράκη. Ο 
έλληνας αντιπρόσωπος ζήτησε οδηγίες για την αντίκρουση των βουλγαρικών θέσεων 
δηλώνοντας πρόθυµος να αναφέρει ότι «...ουδείς διωγµός κατ` ουδενός νοµιµόφρονος 
στοιχείου ασκείται εν Ελλάδι...»1272.  
 Αργότερα ο στρατιωτικός διοικητής Θράκης (Π. Γεωργαλίδης) πληροφόρησε 
το υπουργείο Εξωτερικών πως οι στρατιωτικές αρχές ουδέποτε εξανάγκασαν τους 
βουλγαροφώνους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αντιθέτως τα ελληνικά συνοριακά 
φυλάκια αρκετές φορές απαγόρευσαν την έξοδό τους, και µόνο µερικές οικογένειες 
λιποτακτών είχαν διαφύγει1273. Φαίνεται ότι η ελληνική πρακτική απέναντι στο 
γηγενή βουλγαρόφωνο πληθυσµό περιορίστηκε αλλά, σε καµία περίπτωση δεν 
εγκαταλείφτηκε, εφόσον ήταν σε εξέλιξη η εγκατάσταση των προσφύγων. 
 Μερικούς µήνες αργότερα και όταν οι ελληνικές αρχές δεν µπορούσαν πλέον 
να συνεχίσουν την εφαρµογή της συγκεκριµένης πρακτικής (12-05-1923), 
αποφασίστηκε η συνεργασία των φορέων για την παλιννόστηση των 
εκτοπισµένων1274. Η παλιννόστηση αυτών ήταν ικανή να λειτουργήσει ανασταλτικά 
για τη µέχρι εκείνη τη στιγµή έκβαση των αναµορφωτικών διεργασιών του θρακικού 
τοπίου. Μια τέτοια πράξη θα σήµαινε την αποτυχία του έργου της εγκατάστασης 
20.000 περίπου προσφύγων στον νοµό Έβρου και ο τοπικός νοµάρχης, Θεολογήτης, 

                                                
1270 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αριθ. εγγράφου 256/66, Αλεξανδρής, Αθήνα, αχρονολόγητο έγγραφο, 
κρυπτογράφηµα αρ. 10996, προς: Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή.   
1271 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Βασίλειο της 
Ελλάδος, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Αθήνα, τηλεγραφικώς-Κρυπτογραφικό, αρ. εµπ. πρωτ. 83, 29-03-
1923, προς: Αρχηγό Στρατού. 
1272 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.36, 1923/Secrètaire Hellènique Permanet, Auprès de la Sociètè 
Des Nations, [Genève], 07-04-1923. 
1273 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Γραφείο ΙΙ, αρ. πρωτ. 37420/5410, τηλεγράφηµα απόλυτης προτεραιότητας. Γενικό Στρατηγείο 16-04-
1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. Στο συνηµµένο τηλεγράφηµα, κατεπείγον αρ. 157, 14-04-1923,  
προς: Γενικό Στρατηγείο. 
1274 Μ.Μ. Αρχείο Βενιζέλου Ε. έγγραφο 173/38, τηλεγράφηµα Προέδρου Ελληνικής Κυβέρνησης, αρ. 4500, 15-
05-1923, προς: Αλεξανδρή Α., όπως παρατίθεται στο Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη 
στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-
1923), Αθήνα: Gutenberg, σσ. 237-238.  
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ζήτησε την παράταση παραµονής τους στην Παλιά Ελλάδα1275.  
 Yπό τις νέες εξελίξεις το ζήτηµα της παλιννόστησης των βουλγαρόφωνων είχε 
ιδιαίτερη πολιτική σηµασία για την ελληνική κυβέρνηση και δεν έπρεπε σε καµία 
περίπτωση να ακυρωθεί1276. Ο Δοξιάδης έδινε τόσο µεγάλη βαρύτητα στο ζήτηµα, 
ώστε στην απάντησή του προς στο νοµάρχη δήλωσε ότι, οι οµογενείς πρόσφυγες 
µπορούσαν να συγκατοικήσουν µε τους βουλγαρόφωνους ιδιοκτήτες ή ακόµη και να 
µεταφερθούν σε άλλα µέρη, έπειτα από συνεννόηση µε το Γενικό Διοικητή 
Θράκης1277.  
 Πραγµατικά όπως είχε υπολογιστεί, η παλιννόστηση τους, παρ’ όλο που δεν 
έλαβε µαζικούς ρυθµούς, ήδη από την έναρξή της προκάλεσε τα αναµενόµενα 
προβλήµατα στις αρχές1278. Η καθυστέρηση της επανόδου τους σε κάθε περίπτωση 
έδινε πίστωση χρόνου. Για τους βουλγαρόφωνους πληθυσµούς, η επίσπευση της 
επιστροφής τους σχετιζόταν µε την έλλειψη εργασίας, το ανεπαρκές επίδοµα που 
τους χορηγείτο και την επιδείνωση κατάστασής τους µε τον ερχοµό του χειµώνα1279. 
 Εν τέλει η παλιννόστηση τους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1923 και 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Το έργο ανέλαβε µια υποεπιτροπή της 
Μικτής Επιτροπής Ελληνοβουλγαρικής Ανταλλαγής1280. Οι παλιννοστούντες 
µετέβαιναν ακτοπλοϊκά στη Θράκη και από εκεί µεταφέρονταν στις περιοχές 
προέλευσης τους1281. Πρώτα όµως αποµακρύνονταν οι πρόσφυγες και 
επαναπροωθούνταν σε άλλες περιοχές, όπως στις περιοχές της Πτολεµαΐδας ή Καϊλάρ 
(Kayalar) και στη Φλώρινα, σύµφωνα µε εντολή του Δοξιάδη1282.   

Οι διαδικασίες της παλιννόστησης συνδέονται αποκλειστικά µε την αλλαγή 
αντίληψης της ελληνικού έθνους-κράτους, µετά την αποτυχία των στρατηγικών 

                                                
1275 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, τηλεγράφηµα από Αλεξανδρούπολη, αρ. πρωτ. 5329, 05-06-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Εξαιρετικά Επείγον. 
1276 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Α/5/5/ΧΙΙ, 13. Μαυροµιχάλης Π. αρ. πρωτ. Εµπιστευτικού 2842/1368,  09-07-1923, Αθήνα, 
προς: το Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργού, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις 
Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σσ. 128-129. 
1277 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, αρ. πρωτ. εµπ. 366, Αθήνα, 20-06-1923, προς: 
Νοµάρχη Έβρου, Αλεξανδρούπολη. 
1278 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εποικισµού, αρ. πρωτ. εµπιστ. 37, 06-08-1923, Κοµοτηνή, 
προς: Υπουργείο Γεωργίας. 
1279 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, τηλεγράφηµα από Κύθηρα, 09-09-1923, αρ. 32, προς: Αρχηγό Επανάστασης και & Υπουργείο 
Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως 
1280 Παξιµαδοπούλου-Σταυρινού Μ. (1997), Η Δυτική Θράκη στην Εξωτερική Πολιτική της Βουλγαρίας. Το Ζήτηµα 
της Βουλγαρικής Οικονοµικής Εξόδου στο Αιγαίο (1919-1923), Αθήνα: Gutenberg, σ. 250. 
1281 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, τηλεγράφηµα από Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή, 09-09-1923, αριθ. 712, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών & Υπ. Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος 
Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα Διαµερίσµατα, Ύπατη Αρµοστεία της Ελλάδας στην 
Βουλγαρία, Σόφια, 08-09-1923, αρ. πρωτ. εµπ. 1702, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, απόκοµµα της 
βουλγαρικής εφηµερίδας Επόχα, 07-09-1923, µε τίτλο: Ελληνική Βαρβαρότητα. 
1282 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ.  εγγράφου 256/3, Φικιώτης Δηµήτριος, Τµηµατάρχης του Υπ. 
Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως, Αθήνα, 25-09-1923, προς: την Αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

380 

εκτοπίσεων. Έτσι οι γηγενείς βουλγαρόφωνοι θεωρούνταν πλέον υποψήφιοι προς 
ένταξη στην εθνική ιδέα. Στη Μακεδονία της εποχής η πλειονότητα των ακτηµόνων 
και άπορων γεωργών ήταν βουλγαρόφωνοι χριστιανοί, των οποίων η οριστική εθνική 
επιλογή εξαρτάτο άµεσα από τις κρατικές παροχές, όπως η χορήγηση γης ή µέσων 
παραγωγής1283.  
 Στη Θράκη η κατάσταση εµφανιζόταν πιο περίπλοκη, µιας και ο 
µουσουλµανικός πληθυσµός δεν είχε ανταλλαχθεί, δυσκολεύοντας την αγροτική 
µεταρρύθµιση των γηγενών και προπάντων την αποκατάσταση των προσφύγων. Το 
ελληνικό κράτος αντιµετώπισε την κατάσταση µε επιφύλαξη, µέχρι να αποκαλυφθούν 
οι προθέσεις ανταλλαγής ή όχι των βουλγαρόφωνων και να ολοκληρωθεί ο 
εποικισµός των θρακικών εδαφών. 
 Ένα επιπλέον µέτρο που έπληξε τους γηγενείς βουλγαρόφωνους ήταν η 
αναγκαστική συνοίκησή τους µε τις προσφυγικές οικογένειες, κάτι που η ελληνική 
κυβέρνηση επίσηµα και συστηµατικά διέψευδε δηµοσίως. Η εφαρµογή του µέτρου 
µπορεί να µην είχε τη µαζικότητα που εκδηλώθηκε εις βάρος του µουσουλµανικού 
πληθυσµού, αλλά σίγουρα τέθηκε σε ισχύ βάσει του ίδιου σκεπτικού (βλέπε, infra). 
Ακόµα και µετά την παλιννόστηση των εκτοπισµένων και τη µερική µετανάστευσή 
τους προς τη Βουλγαρία, η βουλγαρική πλευρά εξακολούθησε να διαµαρτύρεται για 
την εφαρµογή του µέτρου και την πρόθεση της Ελλάδας να προκαλέσει τη µαζική 
αποδηµία τους1284. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι είναι αρκετά πιθανόν οι συνοικήσεις 
όντως να µην εφαρµόστηκαν µαζικά από το φθινόπωρο του 1922, αλλά να ήταν ο 
τελευταίος µοχλός ώθησης των βουλγαρόφωνων προς την οριστική αποδηµία.   
 Ο Μιχαηλίδης επικαλούµενος αρχειακές πηγές του ελληνικού υπ. Εξωτερικών 
αναφέρει πως η πλειονότητα των βουλγαροφώνων που µετανάστευσαν στη 
Βουλγαρία µέχρι τα τέλη του 1924 ήταν ακτήµονες ή επίµορτοι καλλιεργητές, µε 
τους περισσότερους να προέρχονται από την περιοχή της Κοµοτηνής1285. Ο 
ισχυρισµός του µπορεί να θεωρηθεί βάσιµος µόνο στην περίπτωση των εποίκων της 
βουλγαρικής διοίκησης που είχαν αποφασίσει να παραµείνουν στη Διασυµµαχική 
Θράκη, έπειτα από δήλωση πίστης στο ορθόδοξο πατριαρχείο (βλέπε Μέρος Α΄, 
supra).  
 Η κατάσταση στις περιοχές όπου παραδοσιακά ήταν συγκεντρωµένοι οι 
βουλγαρόφωνοι ήταν από πριν κρίσιµη. Το καλοκαίρι του 1923 η Μικτή Επιτροπή 
έπειτα από περιοδεία της στη Θράκη, ζήτησε από τον υπουργό Γεωργίας (Γ. Σιδέρης), 
                                                
1283 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 195-196. 
1284 Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, Φάκελος 108, Βουλγαρική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 05-03-
1925, αρ. φύλλου 269, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 
1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 269. 
1285 Ι.Α.Υ.Ε. 1924/Β/59,1. Κ. Κουρτίδης, 03-11-1924, Κοµοτηνή, απόρρητο έγγραφο, προς: Δ΄ Σώµα Στρατού, 
όπως παρατίθονται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος 
των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 158· Ι.Α.Υ.Ε. 1924/Β/59,6. Ευριπαίος, 02-08-1924, Κοµοτηνή, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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η αναλογία των προσφύγων που εγκαθίστανται σε βουλγαρόφωνα χωριά να µην 
υπερβαίνει εκείνη των υπόλοιπων περιοχών. Η εγκατάσταση των προσφύγων, έπρεπε 
να γίνεται αρχικά σε δηµόσια κτίρια και στη συνέχεια στα σπίτια των 
βουλγαροφώνων. Οι βουλγαρόφωνοι στα σπίτια των οποίων τοποθετήθηκαν οι 
πρόσφυγες, δεν έπρεπε να περιέλθουν σε κατάσταση χειρότερη από εκείνη των 
προσφύγων. Ακόµα οι κατώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι –κυρίως αστυνοµικά 
όργανα- έπρεπε να σταµατήσουν να ασκούν πίεση ώστε να αποχωρήσουν οι 
βουλγαρόφωνοι1286. Ο Σίδερης έδωσε βεβαιώσεις για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
µέτρων για την τήρηση της τάξης1287.  
 Παρά τις υποσχέσεις του υπουργού, όµως, οι τοπικές αρχές ήταν αδύνατον να 
τηρήσουν τα υπεσχηµένα, λόγω της αυθαιρεσίας των προσφυγικών οµάδων και της 
αναγκαιότητας εξεύρεσης χώρων αποκατάστασης των νέων κατοίκων της Θράκης. 
Εξάλλου, η προσδοκία της δηµιουργίας ενός νέου θρακικού τοπίου, που θα προέβαλε 
τα ελληνικά εθνικά πρότυπα λειτουργίας και δοµής, βρισκόταν σε εξέλιξη. 
 Παρ’ όλα αυτά ο συγκεκριµένος πληθυσµός σε πολλές περιπτώσεις 
παρουσιαζόταν επιφυλακτικός στο ενδεχόµενο της αποδηµίας. Η λειτουργία των 
συγγενικών δικτύων µεταξύ των βουλγαρόφωνων θρακιωτών και των συγγενών τους 
στη Βουλγαρία συνέβαλε καταλυτικά στην απόφαση παραµονής τους. Οι τελευταίοι, 
τους προέτρεπαν να παραµείνουν στις αρχικές εστίες τους, µιας και η κατάσταση στη 
Βουλγαρία δεν ήταν καλύτερη1288.  
 Αποτέλεσµα της ελληνικής στάσης ήταν η επιθυµητή µετανάστευση των 
βουλγαρόφωνων, υπό τους όρους που ανέφερε η ελληνοβουλγαρική σύµβαση 
ανταλλαγής. Όµως η µεταναστευτική ροή προς τη Βουλγαρία δεν έπρεπε να 
θεωρείται ως συνέπεια της ελληνικής πολιτικής στις Νέες Χώρες1289.  

                                                
1286 Ι.Α.Υ.Ε. 1924/Β/59,1. Β΄ Υποεπιτροπή Ελληνοβουλγαρική Μετανάστευση, αρ. πρωτ. 1114/3-230, 29-07-1924 
Αλεξανδρούπολη, προς: Γενικό Διοικητή Θράκης.  
1287 Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σ. 270. 
1288 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 85· Kalionski A. & Kolev V. (2004), «Οι Πρόσφυγες στην Βουλγαρία την 
Εποχή του Μεσοπολέµου», στο Γούναρης Β. & Μιχαηλίδης Ι. (επιµ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήµη και 
Ενσωµάτωση, Αθήνα, Ίδρυµα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα & Εκδόσεις Πατάκη: 287-328, σσ. 295-296· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1924/Β/59,7. Γενικός Διοικητής Θράκης, 12-01-1924, Κοµοτηνή,  αρ. πρωτ. εµπιστ. 63, προς: το 
Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων 
Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 164, Mouzelis N. (1976), "Greek and 
Bulgarian Peasants: Aspects of Their Sociopolitical Situation during the Interwar Period", Comparative Studies in 
Society and History 18(1), σσ. 97-98· Hoffman G. W. (1964), "Transformation of Rural Settlement in Bulgaria", 
Geographical Review 54(1), σσ. 58-59· Muir N. (1927), "The Present Position of Bulgaria", Journal of the Royal 
Institute of International Affairs, 6(2), σσ. 94-97.  
1289 Έτσι, για παράδειγµα, 20 κάτοικοι του Αβά, µπροστά στη δυσµενή κατάσταση όπου βρέθηκαν, ζήτησαν άδεια 
µετανάστευσης προς τη Βουλγαρία από το Φρουραρχείο Αλεξανδρουπόλεως. Ωστόσο, το τελευταίο αρνήθηκε, µε 
το πρόσχηµα ότι όλο το χωριό είχε ζητήσει την έκδοση διαβατηρίων, για την οποία έπρεπε να δοθεί άδεια από το 
οικείο υπουργείο Εξωτερικών. Η Γενική Διοίκηση, σε µια άλλη περίπτωση, θεώρησε παράνοµη τη µετανάστευση 
των κατοίκων της Νίψας στη Βουλγαρία, παρά τη δήλωση της επιθυµίας των κατοίκων προς τη Μικτή 
Υποεπιτροπή για αποχώρηση βάσει των όρων της σύµβασης. Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 1, αρ. εγγράφου 
256/57, Γενικός Διοικητής Θράκης, Κοµοτηνή, αρ. πρωτ. 3533, 06-11-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και 
άλλα Διαµερίσµατα, Ύπατη Αρµοστεία της Ελλάδας στην Βουλγαρία, Σόφια, 08-09-1923, αρ. πρωτ. Ε.Π. 1702, 
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 Οι ελληνικές αρχές ήταν αρκετά φειδωλές στο ζήτηµα της αποχώρησης των 
βουλγαρόφωνων, κυρίως λόγω της κατάστασης που είχαν δηµιουργήσει µε τον 
εκτοπισµό τους στο εσωτερικό της χώρας και τις διαµαρτυρίες από το εξωτερικό. 
Έτσι, επιτηρούσαν αυστηρά το ρεύµα των υπό αναχώρηση βουλγαρόφωνων και 
επέτρεπαν τη µετακίνηση αποκλειστικά αυτών που είχαν πρώτα καταγράψει στους 
καταλόγους τους1290. 
 Διαρροές προς τη Βουλγαρία παρουσίασαν και αρκετές οικογένειες 
βουλγαρόφωνων που δεν εκτοπίστηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις άλλου είδους 
πιέσεις -έµµεσες και άµεσες- επηρέασαν την οικογενειακή στρατηγική. Αρκετές 
φορές, και ιδίως συγκεκριµένες οικογένειες βουλγαρόφωνων, όταν η απόφαση της 
µετανάστευσης λαµβανόταν υπό ισχυρή πίεση είχαν την ευκαιρία να προετοιµάσουν 
την αναχώρηση τους και να επιλέξουν οι ίδιες την περιοχή εγκατάστασής τους. Για 
αυτές τις περιπτώσεις, τα παραδείγµατα που καταγράφονται είναι λίγα και 
επικεντρώνονται κυρίως σε οικονοµικά ισχυρές οικογένειες καπνεµπόρων1291.   
 Νωρίτερα στο βουλγαρικό κράτος είχαν µεταναστεύσει 11.000 οµογενείς 
(Απρίλιος-Ιούνιος 1923), σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού υπ. Εσωτερικών και 
του Τµήµατος Δηµόσιας Αντιλήψεως1292. Παρ’ όλα αυτά το µεταναστευτικό ρεύµα 
προς τη Βουλγαρία εντάθηκε αργότερα, όταν µέχρι τα τέλη  Σεπτεµβρίου του 1924 
είχαν κατατεθεί 2.938 αιτήσεις µετανάστευσης, που αντιστοιχούσαν σε 8.070 άτοµα. 
Δέκα σχεδόν µήνες αργότερα, στα τέλη Ιουνίου του 1925, οι αιτήσεις συνολικά 
έφτασαν τις 6.045 (18.042 άτοµα)1293.  
 Οι πρακτικές των στρατηγικών εκτοπίσεων και των συνοικήσεων είχαν φέρει 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ακόµη και για τον πληθυσµό που εξέφραζε 
επιφυλάξεις για το ενδεχόµενο αποδηµίας του στη Βουλγαρία. Με τον τρόπο αυτόν 
είχε δοθεί η βασική ώθηση για µετανάστευση στον πληθυσµό των βουλγαροφώνων, 
διαρρηγνύοντας του παραδοσιακούς πυρήνες συγκέντρωσης του. Είχαν ακόµη 
ικανοποιηθεί οι ανάγκες εγκατάστασης και αποκατάστασης των προσφύγων και 
προπάντων είχε ενισχυθεί η ανατροπή της εθνοτικής και δηµογραφικής ισορροπίας. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Θράκης, κατά τον Νοέµβριο του 1924, 
η πληθυσµιακή κατάσταση και κατανοµή των βουλγαροφώνων στον νοµό Ροδόπης 
ήταν οι παρακάτω: 

                                                                                                                                       
προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, απόκοµµα της βουλγαρικής εφηµερίδας Επόχα, 07-09-1923, µε τίτλο: 
Ελληνική Βαρβαρότητα. 
1290 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος Βουλγαρόφωνων Πληθυσµών σε Δ. Θράκη και άλλα 
Διαµερίσµατα, Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Θράκης, Νοµαρχία Έβρου, αρ. πρωτ. 6221, 
Αλεξανδρούπολη, 13-07-1923, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1291 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σσ. 45-46· Εξάρχου Θ. (1999), Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918-1978, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σσ. 26-
28.  
1292 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Ελληνική Πρεσβεία στην Σόφια, 30-06-1923, προς: την 
Αποστολή Περιθάλψεως Προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη. 
1293 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.44, 1925/Έγγραφο 173/22/202, τηλεγράφηµα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Αθήνα, 07-03-1925, προς: 3320 Ελληνική Πρεσβεία στη Βέρνη, υπ’ όψιν Βενιζέλου. 
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Πίνακας 1γi.15. Πληθυσµιακή κατανοµή βουλγαρόφωνων στη Γενική Διοίκηση 
Θράκης (1924) 

Νοµός Ροδόπης 
Έλληνες 

Σλαβόφωνοι 
Βούλγαροι 
Σλαβόφωνοι 

Υποδιοίκηση Κοµοτηνής 1.125 7.326 
Υποδιοίκηση Ξάνθης - 543 
Σύνολο Νοµού 1.125 7.869 

Σύνολο Δ. Θράκης  2.932 11.573 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Β/40,2. Γενική Διοίκηση Θράκης, «Πίναξ εµφαίνων την εθνολογικήν σύνθεσιν της Δυτικής 
Θράκης κατά του νοµούς και υποδιοικήσεις», 10-11-1924, Κοµοτηνή, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. 
(2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 153· 
Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες: Το Σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Αθήνα: 
Νεφέλη, σσ. 326-327 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία του πίνακα προέρχεται από την Διβάνη και τον Μιχαηλίδη 
 
 Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, µε νέα απογραφή, η Γενική Διοίκηση 
δηµοσιεύει νέα αποτελέσµατα για την πληθυσµιακή κατάσταση των βουλγαροφώνων 
κατοίκων της: 
 
Πίνακας 1γi.16. Πληθυσµιακή κατανοµή βουλγαρόφωνων στη Γενική Διοίκηση 
Θράκης (1925) 

Περιοχή Ελληνόφρονες Βουλγαρόφρονες Υπό-µετανάστευση 
Υποδιοίκηση Κοµοτηνής 

Κοµοτηνή - 25 - 
Υποδιοίκηση Ξάνθης 

Ξάνθη 80 350 110 
Σύνολο Δ. Θράκης 608 3.352 2.651 

Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Β/40,2. Γενική Διοίκηση Θράκης, «Στατιστική Πληθυσµού της Υποδιοικήσεως Ξάνθης, 
1925», 17-11-1925, Κοµοτηνή και Γενική Διοίκηση Θράκης, «Στατιστική Πληθυσµού της Υποδιοικήσεως 
Κοµοτηνής, 1925», 19-11-1925, Κοµοτηνή, όπως παρατίθενται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις 
Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σσ. 154-156 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία του πίνακα προέρχεται από τον Μιχαηλίδη 
 
 Ο πληθυσµός των βουλγαρόφωνων έβλεπε στην αποδηµία του, τη µοναδική για 
το µέλλον του διέξοδο, παρά τη δυσµενή κατάσταση που αντιµετώπιζαν όσοι 
αναχώρησαν νωρίτερα για τη Βουλγαρία.  
 Αργότερα και µέχρι τον Μάρτη του 1928 η βουλγαρική Γενική Διεύθυνση 
Εγκατάστασης Προσφύγων δήλωνε ότι από το σύνολο του προσφυγικού πληθυσµού 
που ήταν εγκατεστηµένος σε αγροτικές περιοχές, ένα πλήθος 12.971 ατόµων, µε τόπο 
καταγωγής του τις περιοχές δυτικά του Έβρου, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 
απόκτηση της βουλγαρικής ιθαγένειας1294. Συνολικά ο προσφυγικός πληθυσµός της 
ελληνικής Θράκης που εγκαταστάθηκε από τις βουλγαρικές αρχές, µέχρι το 1930, 
ανέρχονταν σε 9.421 οικογένειες (42.510 άτοµα). Από αυτές, 7.311 οικογένειες 
                                                
1294 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Εφηµερίδα Ελεύθερος Λόγος, 13-03-1928, Ανταπόκριση από 
την Σόφια, τίτλος άρθρου: Η Κατάστασις των Βουλ. Προσφύγων. Τραγική η Θέσις των Αστών, συντάκτης 
άρθρου Δανηιλίδης Θ. 
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έλαβαν πιστοποιητικά για αγροτική εγκατάσταση και προέρχονταν από τις παρακάτω 
περιοχές: 
 
Πίνακας 1γi.17. Εγκατεστηµένοι πρόσφυγες στη Βουλγαρία ανά περιοχή καταγωγής 
(1930)  

Περιοχή Οικογένειες 
Κοµοτηνής 2.259 
Αλεξανδρούπολης 2.237 
Ορτά-Κιόι 3 
Σουφλί 368 
Διδυµότειχου 1.424 
Ξάνθης 150 
Σβίλενγκραντ  600 

Σύνολο 7.311 
Πηγή: Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, 
Αθήνα: Κριτική, σσ. 157-158 
Παρατήρηση: Η περιοχή του Σβίλενγκραντ αφορά το τµήµα που ανήκει στην Ελλάδα 
 
 Με την έναρξη της αποδηµίας, όπως προαναφέρθηκε, το πρωτόκολλο που 
υπογράφηκε µεταξύ του Πολίτη και του Καλφώφ φάνηκε να λειτουργεί υπέρ της 
προστασίας των οµοεθνών στα συµβαλλόµενα κράτη. Η πραγµατικότητα, όµως, ήταν 
διαφορετική. Για παράδειγµα, στο πνεύµα της συµφωνίας ο βούλγαρος αντιπρόσωπος 
της Μικτής Επιτροπής προέτρεπε τους βουλγαρόφωνους επί ελληνικού εδάφους να 
ανακαλέσουν τις αιτήσεις µετανάστευσης1295. Ωστόσο το ελληνικό κράτος είχε 
διαφορετική άποψη επί του θέµατος και δύο σχεδόν µήνες µετά την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τη Γενική Διοίκηση Θράκης να 
προβεί στην επίταξη των κτηµάτων των ανταλλάξιµων βούλγαρων για την 
εγκατάσταση των προσφύγων της Θράκης και της Μ. Ασίας1296.  
 Εκτός των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν µε την αποχώρηση των 
βουλγαρόφωνων, υπήρχε και το ζήτηµα αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά 
κατά τη διάρκεια του εκτοπισµού τους1297. Οι ακίνητες αυτές περιουσίες είχαν 
αξιοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές µέσω της πρακτικής των επιτάξεων ή είχαν 
καταληφθεί από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Από πολύ νωρίς η αποζηµίωση των 
ιδιοκτητών ανατέθηκε στα µέλη της «...Επιτροπής Απογραφής της Κινητής Περιουσίας 
[...] Μετατοπισθέντων εκ Θράκης Σλαβοφώνων...»1298.  
 Οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωµα υποβολής αίτησης αποζηµίωσης µέχρι και τα 
                                                
1295 Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες: Το Σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα: Νεφέλη, σσ. 318-319.  
1296 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 2, αρ. εγγράφου 256/80, Αθήνα, 30-09-1925, προς: Πρόεδρο της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως. 
1297 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 4, αρ. εγγράφου 256/35, Βασίλειο της Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Θράκης, 
Κοµοτηνή, 09-11-1923, αρ. πρωτ. εµπ. 3625, προς: τους Υπουργούς Εξωτερικών, Προνοίας, Γεωργίας, 
Συγκοινωνίας και Οικονοµικών. 
1298 Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Γ/63/ε. Απόφαση του Γενικού Διοικητού Θράκης [Δάσιου] «Περί Συστάσεως Επιτροπής 
Απογραφής της Κινητής Περιουσίας των δια λόγους ασφαλείας Μετατοπισθέντων εκ Θράκης Σλαβόφωνων» αρ. 
πρωτ. 1137, 07-01-1923, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. 
Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 
133. 
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τέλη Αυγούστου του 1924, ωστόσο, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δεν 
είχαν κατατεθεί όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων. Έτσι µετά την παράδοση 195 
εκπρόθεσµων αιτήσεων, δόθηκε παράταση για τα άτοµα που είχαν ήδη φύγει προς τη 
Βουλγαρία κατά τη διάρκεια των εκτοπισµών. Συνολικά, µέχρι τον Μάρτιο του 1927 
είχαν κατατεθεί 1.431 αιτήσεις για αποζηµίωση προς την αρµόδια υποεπιτροπή1299.  
 Δεν είναι γνωστό εάν ο αριθµός των αιτήσεων αντιπροσωπεύει το σύνολο των 
περιουσιών που αφαιρέθηκαν µέσω της συγκεκριµένης πρακτικής· πάντως, 
προσεγγίζει τον αριθµό των νοικοκυριών που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν 
µετά την απώλεια των περιουσιών τους. Σε κάθε περίπτωση η στάση της ελληνικής 
πλευράς απέναντι στις ακίνητες περιουσίες της βουλγαρόφωνης κοινότητας, και ιδίως 
µετά την απόφαση επίταξής τους (Νοέµβριος 1924), ώθησε τη βουλγαρική πλευρά να 
θέσει σε εφαρµογή ένα ανάλογο µέτρο (03-11-1925)1300.  
 Όµως και στην περίπτωση αυτήν δεν έλειψαν τα προβλήµατα και τα 
περιουσιακά ζητήµατα των ανταλλαγέντων πληθυσµών ρυθµίστηκαν εν τέλει από το 
µετέπειτα σύµφωνο που υπογραφή µεταξύ του Καφαντάρη και του Καλφώφ 
(Δεκέµβριος 1927). Η ελληνική πλευρά επικύρωσε το σύµφωνο και προχώρησε σε 
µερική αποζηµίωση των βουλγαροφώνων που αποχώρησαν. Το 1931 σταµάτησε η 
καταβολή των αποζηµιώσεων, µε το αιτιολογικό ότι η βουλγαρική κυβέρνηση είχε 
πληρώσει µόνον ένα µικρό µέρος των πολεµικών χρεών της προς την Ελλάδα1301. 
Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα εντοπιζόταν στη διαφορετική ερµηνεία των όρων 
της συµφωνίας -µια αντιπαράθεση που οξύνθηκε αργότερα µε τη συγκρότηση του 
Βαλκανικού Συµφώνου (Φεβρουάριος 1934), στο οποίο η βουλγαρική κυβέρνηση 
αρνήθηκε να µετάσχει1302.  
 Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 1929 η πορεία των ρευστοποιήσεων (νέες και 
συµπληρωµατικές αιτήσεις ρευστοποίησης) είχε την ακόλουθη πορεία σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Γενική Γραµµατεία της Μικτής Επιτροπής:  
 
Πίνακας 1γi.18. Αιτήσεις ρευστοποίησης ακινήτων περιουσιών προς την 2η και την 
7η Μικτή Υποεπιτροπή (1924-1929) 

Έτος 
Υποβολής 
Αίτησης 

Έλληνες της Βουλγαρίας Βούλγαροι της Ελλάδας 

Νέες Αιτήσεις Συµπληρωµατικές 
Αιτήσεις Νέες Αιτήσεις Συµπληρωµατικές 

Αιτήσεις 
1924-1926 1.047 7 1.434 4 

1927 3.851 104 6.552 1.789 

                                                
1299 Ι.Α.Υ.Ε. 1928/Α/6/V.  Γενικός Διοικητής Θράκης [Ζαφειρόπουλος] αρ. πρωτ. 3501, 21-03-1927, Κοµοτηνή, 
προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, όπως παρατίθεται στο Μιχαηλίδης Ι. Δ. (2003), Μετακινήσεις Σλαβόφωνων 
Πληθυσµών 1912-1930: Ο Πόλεµος των Στατιστικών, Αθήνα: Κριτική, σ. 133. 
1300 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 2, αρ. εγγράφου 256/80, Αθήνα, 30-09-1925, Προς: Πρόεδρο της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως. 
1301 Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες: Το Σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα: Νεφέλη, σ. 232. 
1302 Kalionski A. & Kolev V. (2004), «Οι Πρόσφυγες στην Βουλγαρία την Εποχή του Μεσοπολέµου», στο 
Γούναρης Β. & Μιχαηλίδης Ι. (επιµ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήµη και Ενσωµάτωση, Αθήνα, Ίδρυµα 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα & Εκδόσεις Πατάκη: 287-328, σσ. 301-302. 
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1928 4.354 330 10.190 1.897 
31-03-1929 358 103 929 452 

Σύνολα 9.610 544 19.105 4.142 
Πηγή: Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, annex VII. 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία του πίνακα προέρχεται από τον Wurfbain. Τα ίδια στοιχεία παραθέτει και ο Ladas 
S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σσ. 178-
179, πίνακας σ. 286 
 
 Μετά τις 30-04-1929, είχαν µείνει 4.938 φάκελοι προσφύγων από τη 
Βουλγαρία και 5.602 φάκελοι προσφύγων από την Ελλάδα. Σε γενικές γραµµές, το 
ελληνικό κράτος και οι οµογενείς πρόσφυγές του από τη Βουλγαρία, θεωρητικά 
τουλάχιστον, ήταν ευνοηµένοι από το ενδεχόµενο καταβολής του συνόλου των 
αποζηµιώσεων που δικαιούνταν1303.  
 Για τους πρόσφυγες από τη Βουλγαρία το ελληνικό κράτος έκανε χρήση των 
φορέων περίθαλψης, εγκατάστασης και αποκατάστασης, που ασχολήθηκαν µε το 
σύνολο του προσφυγικού πληθυσµού. Σύντοµα, µε νοµοθετικό διάταγµα 
θεσµοθετήθηκε η ισότητά τους έναντι νοµικού πλαισίου που ρύθµιζε τα ζητήµατα 
των ανταλλάξιµων προσφύγων1304.  
 Από την επίσηµη απογραφή πληθυσµού του 1928 επιβεβαιώνεται το γεγονός 
της µαζικής εισροής και εγκατάστασης των προσφυγικών πληθυσµών από τη 
βουλγαρική ενδοχώρα, µετά την πραγµατική εφαρµογή της σύµβασης ανταλλαγής. 
Ειδικότερα, πριν από τον Αύγουστο του 1922, 3.940 άτοµα είχαν καταµετρηθεί στη 
Θράκη, και ο αριθµός τους αυξήθηκε κατά 5.251 άτοµα1305 (βλέπε Διάγραµµα 5). Ο 
αριθµός αυτών που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη ήταν µικρότερος, λόγω της 
µετακίνησης ενός µέρους του σε άλλες εποικιστικές επαρχίες του ελληνικού κράτους. 
Έτσι, µέχρι τα τέλη Ιουνίου 1926, µόνον από την Ε.Α.Π. είχαν εγκατασταθεί 1.535 
πρόσφυγες από τη Βουλγαρία1306.   
 Με τη δράση που περιγράφηκε, οι ελληνικές αρχές -µε την πολύτιµη αρωγή της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης, των στρατιωτικών αρχών και του στρατιωτικού νόµου- 
κατάφεραν να προκαλέσουν τη φυγή ενός πληθυσµού που αρχικά ήταν απρόθυµος να 
λάβει µέρος σε µια εθελοντική ανταλλαγή. Η εξασθενηµένη παρουσία των οµοεθνών 
στη Βουλγαρία από τις αρχές του 20ού αιώνα, αν και χρησιµοποιήθηκε ως επιχείρηµα 
στην αλληλογραφία των ελληνικών αρχών, δεν είχε σίγουρα τη βαρύτητα των 
οµογενών στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης.  
 Επιπλέον ο προσφυγικός πληθυσµός αποτέλεσε την καλύτερη αφορµή για την 

                                                
1303 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σσ. 178-179, πίνακας σ. 286. 
1304 Φ.Ε.Κ., 21-11-1925, αρ. φύλλου 366, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί αφοµοιώσεως των εκ Βουλγαρίας 
οµογενών προς τους εκ Μικράς Ασίας και Θράκης πρόσφυγας». 
1305 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1933), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος Ι, 
Πραγµατικός και Νόµιµος Πληθυσµός-Πρόσφυγες, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 413. 
1306 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 71. 
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αποµάκρυνση των γηγενών βουλγαροφώνων τόσο από αστικά κέντρα όσο και από 
χωριά και από τα τσιφλίκια της θρακικής υπαίθρου. Στην περίπτωση αυτή ακόµα και 
η προσφυγή στο ορθόδοξο πατριαρχείο δεν ήταν αρκετή ώστε να προστατεύσει τους 
βουλγαρόφωνους από τα σχέδια του έθνους-κράτους. Άλλωστε η προσήλωσή τους 
στην ελληνική εθνική ιδέα παρέµενε έντονα αµφισβητούµενη και, όπως αποδείχθηκε 
κρίθηκε τελικά µη επαρκής.   
 Η εργαλειακή χρήση του χώρου και ενός συγκεκριµένου ανθρώπινου 
παράγοντά του, τόσο ως µέσου άσκησης πολιτικής όσο µέσο διαχείρισης των 
διεθνοτικών σχέσεων, έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για τους οραµατιστές 
του αναµορφωµένου θρακικού τοπίου. 
  
1γ.ii) Ο εβραϊκός και αρµενικός πληθυσµός   

  
 Οι αρµενικές και οι εβραϊκές κοινότητες της Θράκης ενισχύθηκαν αριθµητικά 
από την προσέλευση των προσφύγων και ισχυροποίησαν την παρουσία τους στα 
αστικά κέντρα που ήταν παραδοσιακά συγκεντρωµένες. Δηλαδή πρόκειται για 
αρµένιους, κιρκάσιους, ασσύριους και εβραίους πρόσφυγες που εγκαταλείψαν τα 
πρώην οθωµανικά εδάφη, εγκαταστάθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας και 
συνακόλουθα ευεργετήθηκαν από την προσφυγική µέριµνα1307.   
 Για τις αρµενικές οµάδες ακολουθήθηκε η αποκλειστική εγκατάστασή τους σε 
αστικές περιοχές1308. Για τον πληθυσµό που εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη και στην 
Κοµοτηνή µέσω της πρακτικής των συνοικήσεων µε µουσουλµανικά νοικοκυριά, 
αποφασίστηκε η αποµάκρυνσή τους και η µετεγκατάσταση του στην Κρήτη και την 
Πελοπόννησο (µαζί µε κάποιους κιρκάσιους), όταν εκδηλώθηκαν επεισόδια εις βάρος 
γηγενών µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων1309. Ένα άλλο, µικρότερο µέρος τους 
                                                
1307 H πλειονότητα του αρµενικού προσφυγικού πληθυσµού, που εισήλθε στη χώρα από το φθινόπωρο του 1922 
και έπειτα, υπολογίζεται σε 45.000 άτοµα. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών, µεταξύ 1925 και 1932, µετακινήθηκε 
οικειοθελώς προς τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δηµοκρατία της Αρµενίας, µειώνοντας τον αριθµό τους σε 30.000 
περίπου άτοµα. Οι κιρκάσιοι πρόσφυγες αποτελούσαν µια πολύ µικρότερη οµάδα και εγκαταστάθηκαν στη 
Μακεδονία  (850 άτοµα περίπου) και στη Θράκη (350 άτοµα περίπου). Οι Ασσύριοι πρόσφυγες (400 άτοµα 
περίπου) εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Αγίου Σάββα στον Πειραιά. Αντωνίου Ε. Π. (1995), Η Ελληνο-
Αρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας Μέσα από την Συµβίωση µε την 
Ελληνική Κοινότητα, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών. Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη: 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σσ. 69-79· Πάλλης Α.Α. (1977), "Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και Διωγµοί 
του Ελληνισµού", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1, σσ. 79-80· Ι.Α.Υ.Ε. 1934/Β/23/Ε Γενικές Εκθέσεις 
και Δελτία Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Διεύθυνση, αρ. πρωτ. 857, 05-01-1933, Αθήνα, προς: 
Άπασας τας Πρεσβείας, το Γενικόν Προξενείον Κωνσταντινουπόλεως, Μόνιµον Ελληνικήν Αντιπροσωπείαν παρά 
τη Γεν. Γραµµατεία της Κ.Τ.Ε.· Mears E. (1929), Greece Today, the Aftermath of the Refugee Impact, Stanford & 
London: Stanford University Press & Oxford University Press, σ. 302·  
1308 Αντωνίου Ε. Π. (1995), Η Ελληνο-Αρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας 
Μέσα από την Συµβίωση µε την Ελληνική Κοινότητα, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών. Τµήµα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σ. 73. 
1309 Χαρακτηριστικότερο είναι το έγκληµα στο Καντσικούρ, που απασχόλησε και την Μικτή Επιτροπή. Ι.Α.Υ.Ε. 
1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 1864, 16-02-1925, 
προς: Ελληνικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως, κ. Γ. Εξηντάρη· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών 
Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 35953, 24-09-1924, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπ. 
πρωτ. 19031, 29-05-1924, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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µετακινήθηκε την ίδια περίοδο στη Γαλλία, επιστρέφοντας τις περιουσίες που του 
είχαν χορηγηθεί1310. 

Ως µοναδική εγκατάσταση εβραϊκού προσφυγικού πληθυσµού, τουλάχιστον 
για την περιοχή της Θράκης, καταγράφεται η εβραϊκή κοινότητα Ν. Ορεστιάδας, µε 
την υπ’ αρ. 2287 απόφαση της Γενικής Διοίκησης Θράκης και µετά από προτροπή 
του ίδιου του Γενικού Διοικητού, Σπ. Δάσιου1311. Οι εγκατεστηµένοι απέκτησαν όλα 
τα δικαιώµατα της προσφυγικής αποκατάστασης: τους παραχωρήθηκε έκταση για την 
κατασκευή συναγωγής και οικιών, επιτρέποντας θεωρητικά και πρακτικά τη συµπαγή 
εισαγωγή τους εντός του νεόδµητου οικισµού1312.  
 Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις οι θεωρητικά ακίνδυνες για την ελληνικότητα 
της περιοχής οµάδες συνέβαλαν µε τον δικό τους τρόπο στην αναµόρφωσή της 
αστικής θρακικής τοπιογραφίας. Η συµµετοχή τους εκδηλώθηκε µε επεµβάσεις 
προορισµένες για τις ίδιες, που όµως δεν άφηναν ανεπηρέαστο το συνολικό αστικό 
τοπίο που βρίσκονταν εγκατεστηµένες. Το νέο κλίµα δεν καταγράφεται αποκλειστικά 
µε την παραγωγή ή αναµόρφωση νέων τόπων εντός και εκτός των αστικών συνόλων, 
αλλά, και µε την εισαγωγή νέων κοινοτικών θεσµών και υπηρεσιών για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. 

Χαρακτηριστικότερη αυτού του κλίµατος θεωρείται η δράση της εβραϊκής 
κοινότητας. Έτσι η εβραϊκή κοινότητα της Ξάνθης για την οικοδόµηση της 
συναγωγής της αγόρασε, τον Μάιο του 1924, ένα οικόπεδο έκτασης 1.350 τ.µ. 
(ιδιοκτήτριες ήταν οι κόρες του Χατζησταύρου –Ευαγγελινή και Πολυξένη- πρώην 
καπνεµπόρου και προύχοντα της πατριαρχικής κοινότητας Ξάνθης) στη συνοικία των 
καπνεµπόρων ή Χατζησταύρου (σηµερινές οδοί Αν. Θράκης και Χατζησταύρου, ως 
αγοραστής εµφανίστηκε ο καπνέµπορας Αρδίττης, πρόεδρος της κοινότητας)1313. Δεν 
είναι γνωστός ο τόπος τον οποίο χρησιµοποιούσε η κοινότητα για την τέλεση των 
θρησκευτικών της τελετών µέχρι την εγκατάσταση της στο νέο οικόπεδο. Αλλά 

                                                
1310 Αντωνίου Ε. Π. (1995), Η Ελληνο-Αρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας 
Μέσα από την Συµβίωση µε την Ελληνική Κοινότητα, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών. Τµήµα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σ. 84· Hassiotis I. K. & Kassapian G. (1990), "The Armenian 
Colony in Thessaloniki", Balkan Studies, 31(2), σ. 216.  
1311 Πρόκειται 28 οικογένειες, από το γειτονικό Κάρα-Αγάτς και µια από την Ανατολία, που εγκαταστάθηκαν στον 
νεόδµητο οικισµό µεταξύ Σεπτεµβρίου του 1923 και Οκτωβρίου του 1925. Φρέζης Ρ. (2001), "Η Ισραηλιτική 
Κοινότητα Νέας Ορεστιάδας", Χρονικά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, σσ. 12-19· Β.Ε.Μ.Ε., Φάκελος Κοµοτηνή, 
Διδυµότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανούπολις, Σουφλί. Κατάστασις των εν Ορεστιάδι Εγκατεστηµένων 
Ισραηλιτών Οικογενειών, Ν. Ορεστιάδα 05-10-1925 (συντάκτης: ο υποδιοικητής Ορεστιάδας, Βασµατζίδης), 
όπως παρατίθεται στο Φρέζης Ρ. (2001), "Η Ισραηλιτική Κοινότητα Νέας Ορεστιάδας", Χρονικά, Ιανουάριος-
Φεβρουάριος, σ. 19· Β.Ε.Μ.Ε., Φάκελος Κοµοτηνή, Διδυµότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανούπολις, Σουφλί. 
Υπόµνηµα Ισραηλιτικής Κοινότητας Ορεστιάδος (Θράκης), Προς Εξοχώτατον κ. Γενικόν Διοικητήν 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 12-08-1925 (συντάκτης: ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ισραηλιτικής 
Κοινότης Ορεστιάδος, Σ. Μισκατέλ).  
1312 Β.Ε.Μ.Ε., Φάκελος Κοµοτηνή, Διδυµότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανούπολις, Σουφλί. Γενική Διοίκησις 
Θράκης, Παραχωρητήριον Αστικού Γηπέδου εις Νέα Ορεστιάδα, αρ. 537, Νέα Ορεστιάδα 15-06-1925. Επίσης, 
Κατάστασις των εν Ορεστιάδι Εγκατεστηµένων Ισραηλιτών Οικογενειών, Ορεστιάδα 05-10-1925 (συντάκτης: ο 
υποδιοικητής Ορεστιάδας, Βασµατζίδης), όπως αυτά παρατίθενται στο Φρέζης Ρ. (2001), "Η Ισραηλιτική 
Κοινότητα Νέας Ορεστιάδας", Χρονικά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, σ. 13 και σ. 19, αντίστοιχα. 
1313 Εξάρχου Θ. (1999), Ξάνθη, Καπνοβιοµήχανοι 1918-1978, Ξάνθη: ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 16. 
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τέσσερα σχεδόν χρόνια µετά την επίσηµη ίδρυση και αναγνώρισή της από το 
ελληνικό κράτος, κατάφερε να εδραιώσει τη συµβολική παρουσία της στο αστικό 
τοπίο της Ξάνθης. Πλησίον του κτιρίου της συναγωγής βρισκόταν η Εβραϊκή Λέσχη 
Ξάνθης. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο που στο ισόγειό του στέγαζε το εβραϊκό 
δηµοτικό σχολείο, στον πρώτο όροφο τα γραφεία της κοινότητας και στον δεύτερο 
αίθουσα εκδηλώσεων1314.  

Στην Κοµοτηνή η αντίστοιχη κοινότητα κατάφερε να συγκεντρώσει τελικά τις 
λειτουργίες και τις υπηρεσίες της σε µια συγκεκριµένη περιοχή της εβραϊκής 
συνοικίας. Μετά την επίσκεψη του πρώτου προέδρου της Ε.Α.Π., H. Morgenthau 
στην Κοµοτηνή, ιδρύθηκε ένα κοινοτικό ειδικό ταµείο µε την επωνυµία Αβαδρίµ. Το 
κοινοτικό ταµείο λειτουργούσε ως µηχανισµός αποταµίευσης χρηµάτων υπέρ των 
άπορων µελών της κοινότητας και άλλων κοινωφελών σκοπών. Από το κεφάλαιο που 
συγκεντρώθηκε, οικοδοµήθηκε το κτίριο που στέγαζε την Εβραϊκή Λέσχη Κοµοτηνής 
και το µουσικογυµναστικό σύλλογο Αχαδούτ, το οποίο συνόρευε µε το κοινοτικό 
τριτάξιο δηµοτικό σχολείο1315.  

Στην ίδια οδό (οδός Μακκαβαίων), το 1924, εγκαταστάθηκε το προξενικό 
γραφείο της Ισπανίας για την Αν. Μακεδονία και Θράκη, µε άµισθο πρόξενο, τον 
Μωύς Ροµάνο1316. Η αγορά του οικοπέδου και η κατασκευή του νέου κτιρίου για τις 
ανάγκες της κοινότητας έδωσαν µια νέα εικόνα στην εβραϊκή συνοικία της 
Κοµοτηνής, όπου στη µια πλευρά, στα νότια, βρισκόταν η συναγωγή Μπεϊτ Έλ (Beit 
El), και στην άλλη, στα βόρεια, οι κοινοτικές της εγκαταστάσεις. 

Η εικόνα και η λειτουργία του θρακικού χώρου µετά το φθινόπωρο του 1922 
συµπληρώνεται από την εξέταση των διεθνοτικών σχέσεων µεταξύ της κυρίαρχης 
πολιτικά οµάδας και των µειονοτικών οµάδων. Σηµειώνεται ο έντονος κατά 
περιόδους οικονοµικός ανταγωνισµός καθώς και οι συγκρούσεις που εκδηλωνόταν 
µεταξύ των εβραϊκών κοινοτήτων και της κυρίαρχης οµάδας, πάντοτε µε τη ανοχή 
της τοπικής διοίκησης1317. 

Το ελληνικό έθνος-κράτος καθ’ όλη την περίοδο µελέτης δεν σταµάτησε να 
αναµειγνύεται στις εσωτερικές λειτουργίες των διαφορετικών εθνοτικά κοινοτήτων 
του µέσω µιας σειράς προσεκτικά επιλεγµένων ελευθεριών. Έτσι σχετικά µε τις 
εβραϊκές κοινότητες, στις αρχές του 1933, η πολιτεία παρενέβη και τροποποίησε το 
νόµο 2456 περί ισραηλιτικών κοινοτήτων, διευθετώντας εκκρεµότητες του 

                                                
1314 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σσ. 71-75. 
1315 Ανώνυµος, (1987), "Η Εβραϊκή Κοινότητα Κοµοτηνής", Χρονικά, Σεπτέµβριος: 15, σ. 15· Χ. Β. [αρχικά] 
(χ.η.), "Κοµοτηνή: Μια Κοινότης που Έσβησε σαν Τόσες Άλλες..." Χρονικά: 15-17, σ. 16.  
1316 Παπαστρατής Θ. Ο. (2002) Αφιέρωµα: Οι Εβραίοι της Κοµοτηνής, Εφηµερίδα Ο Χρόνος, Κοµοτηνή, 
03.04.2002 στο http://www.xronos.gr/specials/detail.php?ID=28984 (25-10-2006, 17:44). 
1317 Pierron B. (2004), Εβραίοι και Χριστιανοί στην Νεότερη Ελλάδα: Ιστορία των Διακοινοτικών Σχέσεων από το 
1821 έως το 1945, Μετάφραση: Γ. Σαρατσιώτης, Αθήνα: Πόλις, σσ. 247-248· Β.Ε.Μ.Ε., Φάκελος Κοµοτηνή, 
Διδυµότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανούπολις, Σουφλί. Ελληνική Δηµοκρατία, Νοµαρχία Έβρου, αρ. πρωτ. εµπ. 
275, Προς Γενική Διοίκηση Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 07-08-1925. 
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παρελθόντος1318. Με το νέο νόµο θεµελιώθηκε ο ρόλος των ισχυρότερων και 
µεγαλύτερων κοινοτήτων και αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα της κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης για το σύνολο των εβραϊκών κοινοτήτων της χώρας.  

Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε επίσηµα η κοινότητα της Ξάνθης και εγκρίθηκαν ο 
κανονισµός και το καταστατικό των κοινοτήτων Κοµοτηνής και Ξάνθης 
αντίστοιχα1319. Σε αυτές δόθηκε πλήρης αυτονοµία και ελευθερία να διαχειριστούν τα 
ιδρύµατά τους, τις επιτροπές τους και να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους µέσω 
της εκλογικής διαδικασίας.  

Εν κατακλείδι σε κάθε περίπτωση η παρουσία του εβραϊκού πληθυσµού ήταν 
αρκετά δυναµικότερη και αριθµητικά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αρµενική στη 
Θράκη. Αµφότερες δεν φάνηκε να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήµατα στις τοπικές 
αρχές, µε εξαίρεση τις εντάσεις στην τοπική οικονοµία και, πολύ περισσότερο, στην 
εξέλιξη του προγράµµατος αναµόρφωσης του χώρου της Θράκης.   
 
1γ.iii) Οι µη ανταλλάξιµοι µουσουλµάνοι (établi) 

 
 Το µεγαλύτερο κοµµάτι των αλλοεθνών κατοίκων της Θράκης δεν ήταν άλλο 
από την κοινότητα των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων. Στην κατηγορία αυτήν 
περιλαµβάνονται οι µη ανταλλάξιµοι µουσουλµάνοι έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως  
οποιασδήποτε άλλης εθνοτικής διάκρισης (ποµάκοι, αθίγγανοι κτλ). Σηµειώνεται πως 
το παρόν υποκεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά µε τους τουρκόφωνους µη 
ανταλλάξιµους µουσουλµάνους της επαρχίας. Ο ποµακικός και αθιγγανικός 
πληθυσµός αποτελεί αντικείµενο άλλων υποκεφαλαίων (βλέπε επόµενο και 
µεθεπόµενο υποκεφάλαιο, infra).  

Ο πληθυσµός της εν λόγω κατηγορίας αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα 
εµπόδια στην πραγµάτωση του προσδοκώµενου αναµορφωτικού έργου του ελληνικού 
έθνους-κράτους. Ως αναπόσπαστο συστατικό µέρος του ανθρώπινου παράγοντα του 
τοπίου ολοκληρώνει την εικόνα του εθνοτικού µωσαϊκού της Θράκης1320.        

                                                
1318 Φ.Ε.Κ., 25-02-1933, αρ. φύλλου 52, Νόµος 5549, περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του νόµου 2456 
«περί ισραηλιτικών κοινοτήτων». 
1319 Φ.Ε.Κ., 23-09-1933, αρ. φύλλου 274, Διάταγµα «περί επικυρώσεως κανονισµού Ισραηλιτικής Κοινότητος 
Κοµοτηνής· Φ.Ε.Κ., 11-09-1933, αρ. φύλλου 261, Καταστατικόν Ισραηλιτικής Κοινότητας Ξάνθης· Φ.Ε.Κ., 04-
07-1933, αρ. φύλλου 178, Διάταγµα «περί ιδρύσεως Ισραηλιτικής Κοινότητος εν τη πόλει της Ξάνθης».  
1320 Όπως είναι γνωστό, το σύνολο του µουσουλµανικού πληθυσµού, υπό το καθεστώς των εταµπλί, απέκτησε το 
δικαίωµα παραµονής στην περιοχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπεριφορά των κατοίκων τεσσάρων χωριών 
στην περιοχή των ελληνοτουρκικών συνόρων: τα χωριά Καβυλή και Αχυροχώρι ή Αχήρ Κιόι (Ahır Köy), δυτικά 
του Έβρου ποταµού µε 1.100 περίπου κατοίκους αντηλλάγησαν οικειοθελώς µε τα χωριά Μποσνάκ Κιόι ή Βύση 
και Ντεµιρχανλή (Demirhanli) ή Σιδηρόκαστρο, που βρίσκονταν ανατολικά αυτού. Το παράδειγµα αποτελεί τη 
µοναδική προσπάθεια εναντίωσης στη µη ανταλλαξιµότητα των µουσουλµάνων κατοίκων της Θράκης, χωρίς 
βέβαια να καταγράφονται οι αντιδράσεις των εµπλεκόµενων µερών. Οι κάτοικοί τους αποφάσισαν -βάσει µιας 
συλλογικής στρατηγικής- για τη µελλοντική και ασφαλή διαβίωσή τους. Εκτός του πληθυσµού των 
συγκεκριµένων χωριών, ως µεµονωµένες περιπτώσεις καταγράφονται οι υπό ανταλλαγή πληθυσµοί (άτοµα και 
οικογένειες) που προτίµησαν να ασπαστούν το ισλάµ ή την ορθοδοξία προκειµένου να διαφύγουν του 
υποχρεωτικού χαρακτήρα της ανταλλαγής και να παραµείνουν στους τόπους καταγωγής τους. Η ελληνική πλευρά 
δεν φαίνεται να εµπόδισε την υιοθέτηση µιας τέτοιας πρακτικής, σε αντίθεση µε την τουρκική που απαγόρευσε 
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Από την πρώτη στιγµή του καθορισµού των νέων συνόρων µεταξύ των δύο 
κρατών και της εφαρµογής του προγράµµατος της προσφυγικής εγκατάστασης και 
αποκατάστασης, η καθηµερινή πραγµατικότητα των µη ανταλλάξιµων εκδηλώθηκε 
πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη των υπολοίπων. Συνέπεια αυτών µπορεί να 
θεωρηθεί η αποδηµία των µουσουλµανικών νοικοκυριών προς τα ανατολικά του 
Έβρου ποταµού. Κατά τη µετακίνησή τους την οποία οι ελληνικές αρχές θεωρούσαν 
παράνοµη, εγκατέλειπαν τις εστίες τους και µετάφεραν την οικοσκευή τους και 
οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία µπορούσαν να µετακινήσουν.  

Η τάση αυτή ήταν έκδηλη σε όλο το µήκος του ποταµού και αποτελούσε ένα 
πρόβληµα για τις διοικητικές και διπλωµατικές αρχές. Η νοµαρχία Έβρου αναγνώριζε 
στη µετανάστευση τους στην άθλια κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι 
µουσουλµάνοι κάτοικοι της περιφέρειάς της και αρκετές φορές αναγκάστηκε να τους 
χορηγεί τα υπολείµµατα των τροφίµων που της άφησε ο Αµερικανικός Ερυθρός 
Σταυρός1321. Συνολικά δύο σχεδόν χρόνια µετά την έναρξη της ανταλλαγής 
(Φεβρουάριος 1925), ο αριθµός των αποδηµούντων µη ανταλλάξιµων υπολογίζεται 
σε 2.000 άτοµα, µε εν ισχύ το δικαίωµα επιστροφής και διεκδίκησης των περιουσιών 
τους (υφίσταται παντελής απουσία οποιασδήποτε συστηµατικής καταγραφής από τις 
ελληνικές αρχές)1322.  

Σε µια τουρκική έκδοση του 1928 παρουσιάζεται ένας αναλυτικός πίνακας και 
χάρτης των µη ανταλλάξιµων νοικοκυριών της περιοχής µεταξύ Νέστου και Έβρου 

                                                                                                                                       
την παραµονή των αλλόθρησκων στη χώρα (22-07-1923) µετά την αποδοχή τού προσηλυτισµού τους στο ισλάµ 
και αργότερα µετά τον γάµο µιας αλλόθρησκης γυναίκας µε έναν µουσουλµάνο. Ας σηµειωθεί πως ανταλλάξιµοι 
µουσουλµάνοι κατάφεραν να παραµείνουν και παράνοµα σχεδόν µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1920. 
Γενικά, υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις όπως τα 15 µέλη της Προσωρινής Κυβέρνησης Δυτικής Θράκης που 
αποµακρύνθηκαν προς την Τουρκία, παρά τη µη ανταλλαξιµότητά τους, ενάντια στους όρους του πρωτοκόλλου 
ανταλλαγής. Από την άλλη, κάποιοι παρέµεναν παρά την ανταλλαξιµότητά τους, εφόσον είχαν προσφέρει 
σηµαντικές υπηρεσίες στο ελληνικό έθνος. Τέτοια είναι η περίπτωση του κρητικής καταγωγής Σεφκί 
Μπαµπαλάκης Εφέντης (Şefki Babalaki Efendi), που αργότερα διορίστηκε µουφτής Κοµοτηνής. Η ελληνική 
πλευρά, ωστόσο, προσπάθησε να περιορίσει τις εξαιρέσεις µιας και καταβάλλονταν επίµονες προσπάθειες εκ 
µέρους των µεγάλων γαιοκτηµόνων να εξαιρεθούν της ανταλλαγής. Yildirim O. (2006), Diplomacy and 
Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 1922-1934, New York & London: 
Routledge, σσ. 107-108· Çagaptay S. (2005), Islam, Secularism and Nationalism in Modern Turkey. Who is a 
Turk?, London: Routledge, σ. 83· Μάρκου Κ. (2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη 
της Ξάνθης", Εθνολογία, 11, σ. 24· Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, 
Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σσ. 111-112· Φωτιάδης Κ. (1995), "Η Εγκατάσταση των Προσφύγων της Δ. 
Θράκης και η Συµβίωση των Χριστιανών και Μουσουλµάνων Ελλήνων, 1919-1930", Ενδοχώρα, Ειδικό Τεύχος 2, 
σ. 64· Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloğlu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 311-456), σ. 384· Ι.Α.Υ.Ε. 1929Β/Β61/2, Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 6649, 
14-03-1928, [Κοµοτηνή], προς: Οικονοµικό Έφορο Ξάνθης· Ι.A.Y.E. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή 
Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηµάτων εξ 
Ανταλλαγής, Τµήµα Διοικητικό, Αθήνα, 15-12-1926, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείο Β΄ Πολιτικό, 
ενταύθα· Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση 
Θράκης, αρ. πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, 
Αθήνα· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Σηµείωµα επί Ζητηµάτων Αναγοµένων εις την Εκτέλεσιν 
της Συµβάσεως «Περί Ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών», 15-10-1923, Θεσσαλονίκη.  
1321 Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Νοµαρχία Έβρου, 
αρ. πρωτ. 9655, 02-10-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπ. Στρατιωτικών και Υπ. Πρόνοιας· Nansen F. 
(1924), "Re-Making Greece", The Forum, LXXI(1), σ. 19 
1322 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 199. 
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που αποδήµησαν για την πεδιάδα της τουρκικής Θράκης. Ειδικότερα η έκδοση 
αναφέρει την αποδηµία 3.005 οικογενειών και την εγκατάλειψη 616.298,78 
στρεµµάτων:  

 
Πίνακας 1γiii.19. Αποδηµούντες ή φυγάδες προς τις περιοχές ανατολικά του Έβρου 
ποταµού µέχρι το 1928 

Περιοχή Αριθµός 
Οικογενειών 

Εκτάσεις 
Περιουσιών (στρ.) 

Νέα Ορεστιάδα 1.126 214.827,6 
Διδυµότειχο 340 78.145,02 
Σουφλί 1.190 223.507,5 
Αλεξανδρούπολη 211 30.547,1 
Κοµοτηνή 113 54.017,1 
Ξάνθη 25 15.254,3 

Σύνολο 3.005 616.298,6 
Πηγή: Garbitrakyadaki Türk Emlaki: Trakya Gayrımübadiller Cemiyete Tarafından Tertibolunmuştur, (1928), 
Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi, σσ. 5-12 
Παρατήρηση: Τα στοιχεία χρησιµοποιούνται µε κάθε επιφύλαξη και χωρίς να επαληθεύονται από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή. Οι εκτάσεις των περιουσιών στον πρωτότυπο πίνακα σηµειώνονται σε dönüm (1 dönüm = 940τ.µ.), 
για τις ανάγκες του κειµένου παρουσιάζονται σε στρέµµατα 
 

Οι µη ανταλλάξιµοι εγκαθίσταντο κυρίως κοντά στις ανατολικές όχθες του 
ποταµού και συγκεκριµένα στους αστικούς σχηµατισµούς της περιοχής. Έτσι η 
Αδριανούπολη συγκέντρωσε την πλειονότητά τους, για να ακολουθήσει η Κεσάν 
(Keşan) ή Κεσσάνη1323 (βλέπε Χάρτη 32). Η συγκέντρωσή τους στις περιοχές κοντά 
στη συνοριογραµµή Ελλάδας-Τουρκίας, θεωρείται δηλωτική της προσδοκίας 
επιστροφής τους στις αρχικές τους εστίες και των φηµών περί ανταλλαγής των 
µειονοτήτων που καλλιεργούσαν οι διπλωµατικοί κύκλοι µέχρι και τις αρχές της 
δεκαετίας του 1930. 

Ας σηµειωθεί η αποδηµία και µιας άλλης κατηγορίας µη ανταλλάξιµων 
µουσουλµάνων, αυτών µε διαβατήρια που εξέδωσε η Μικτή Επιτροπή. Οι περιουσίες 
τους θεωρήθηκαν εγκαταλελειµµένες και ως τέτοιες αξιοποιήθηκαν από το υπουργείο 
Γεωργίας για τις ανάγκες της αγροτικής προσφυγικής αποκατάστασης χωρίς οι 
ιδιοκτήτες να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης1324.  

Για την ελληνική διπλωµατία, οι λόγοι που επέβαλαν την προσπάθεια 
παρεµπόδισης της οικειοθελούς µετακίνησης –όπως τη χαρακτήριζαν οι αρχές- των µη 
ανταλλάξιµων είχε τις ρίζες της στις επικείµενες τουρκικές διαµαρτυρίες σχετικά µε 

                                                
1323 Garbitrakyadaki Türk Emlaki: Trakya Gayrımübadiller Cemiyete Tarafından Tertibolunmuştur, (1928), 
Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi, σσ. 14-16. 
1324 Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, αριθ. εµπ. πρωτ. 753, Κοµοτηνή, 19-07-1928, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 
1929Β/Β61/2, Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, αρ. 
πρωτ. 27265, 16-05-1928, Κωνσταντινούπολη, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Β΄ Πολιτικό.  
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την εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάννης1325. Ωστόσο η αποδηµία τους σε 
συνδυασµό µε την ανταλλαγή των βουλγαρόφωνων ήταν προς όφελος των ελληνικών 
εθνικών βλέψεων, για δύο βασικούς λόγους: για τη µείωση του µεγέθους της 
µουσουλµανικής παρουσίας στην περιοχή των συνόρων και για την αξιοποίηση των 
εγκαταλελειµµένων περιουσιών1326. 

Το ζήτηµα της επιστροφής των αποδηµούντων µη ανταλλάξιµων επιλύθηκε 
τελικά υπέρ των ελληνικών θέσεων την επόµενη δεκαετία. Συγκεκριµένα µετά την 
υπογραφή του οικονοµικού συµφώνου (Ιούνιος 1930), µε διαταγή του Γενικού 
Διοικητή, Γ. Κακουλίδη, οι τοπικές αρχές προέβησαν στην έκδοση προσωπικών 
πιστοποιητικών µη ανταλλαξιµότητας, βάσει της επιστολής υπ’ αρ. 1415/21-08-1930 
                                                
1325 Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Υπουργείο 
Στρατιωτικών, Γενικό Επιτελείο Στρατού, αρ. εµπιστ. πρωτ. 14219/2624, Απόρρητο, 05-10-1923, Αθήνα, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Α΄ Πολιτικό, ενταύθα. 
1326 Καραβίδας K. (1978), Αγροτικά. Μελέτη Συγκριτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος, σσ. 598-602. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται το περιστατικό της αναχώρησης (23-11-1924) της Φατµέ 
Φεράτ (Fatme Ferat) και της µόλις 2 ετών κόρης της από το χωριό Πύθιο ή Κουλελί Μπουργκάς (Kuleli Burgas), 
στις δυτικές όχθες του Έβρου. Με την καταγραφή της αναχώρησης από τον αστυνοµικό σταθµό της περιοχής, 
συντάχθηκε πρωτόκολλο απογραφής της εγκαταλελειµµένης περιουσίας της, το οποίο παραδόθηκε στις αρµόδιες 
αρχές για αξιοποίηση. Μια άλλη περίπτωση ήταν του φυγά Νταµή Ντιπή Ισµαήλ (Cami Dibi İsmail) από το 
Χειµώνιο ή Οµουρµπέη (Ömürbey) της Νέας Ορεστιάδας. Η περιουσία του περιήλθε στη δικαιοδοσία της τοπικής 
οικονοµικής εφορίας και εν συνεχεία παραδόθηκε στην Υπηρεσία Εποικισµού, η οποία ξεκίνησε εργασίες 
κατασκευής ενός προσφυγικού οικισµού. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η άρνηση της ελληνικής πλευράς να 
επιτρέψει την παλιννόστηση των αποδηµούντων. Με το ζήτηµα ασχολήθηκε η Συµφωνία της Άγκυρας (Ιούνιος 
1925), όµως, το σχετικό άρθρο έµεινε ανεφάρµοστο. Παροµοίως η αρχική πρόθεση του προξενείου 
Κωνσταντινουπόλεως για έγκριση της θεώρησης διαβατηρίων ελλήνων πολιτών -µουσουλµάνων το θρήσκευµα- 
που επιθυµούσαν να επιστρέψουν, γρήγορα αναστράφηκε και συνδυάστηκε µε τις καθυστερήσεις και τις 
απαγορεύσεις των τοπικών αρχών. Μια τέτοια περίπτωση είναι του Καρατσανλήλη Χουσεΐν ογλού Μουσταφά 
(Karaçanlılı Hüsseyin oğlu Mustafa) και του γιου του, Ρεµζή (Remzi), που κατοικούσαν στη Χαλκηδόνα ή Καντί-
Κιόι (Kadı Köy) της Κωνσταντινούπολης, οποίοι επιθυµούσαν την επιστροφή τους στην Ξάνθη ως κάτοχοι 
οθωµανικής ιθαγένειας και τουρκικών διαβατηρίων και υπάγονταν στο καθεστώς των µη ανταλλάξιµων κατοίκων 
της Θράκης. Η οικογένεια είχε αναχωρήσει από την Ξάνθη κατά τη διάρκεια της γαλλικής διοίκησης, αφήνοντας 
πίσω την περιουσία της, πιθανόν σε κάποιον πληρεξούσιο. Η Γενική Διοίκηση Θράκης ζήτησε τη γνώµη της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή σχετικά µε τη θεώρηση των διαβατηρίων τους και την επικείµενη 
επιστροφή τους, κάτι που το προξενείο είχε αρνηθεί να πράξει. Η Μικτή Επιτροπή καθυστέρησε δύο περίπου 
µήνες να αποστείλει την απάντησή της για την αίτηση παλιννόστησης των αιτούντων. Η αίτηση τελικά 
απορρίφθηκε µε την αιτιολογία των εκατέρωθεν εκκρεµών ζητηµάτων των µη ανταλλάξιµων. Οι καθυστερήσεις 
που παρατηρήθηκαν οφείλονταν στην εκµετάλλευση των περιουσιών τους. Μια επικείµενη επιστροφή των 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών συνεπαγόταν την αποµάκρυνση των προσφύγων που κατείχαν τις περιουσίες τους, είτε 
νόµιµα είτε παράνοµα. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχές κέρδιζαν χρόνο, ώστε να επεξεργαστούν εναλλακτικά 
σενάρια διευθέτησης των ζητηµάτων αυτών. Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 
21-12-1925, αρ. πρωτ. 7595, προς: Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, 
Περί της Δυτικής Θράκης, Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄ Πολιτικό, αρ. πρωτ. 18219, Αθήνα, 20-12-1925, 
προς: Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Ελληνική Αντιπροσωπεία· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-
1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. 
πρωτ. 13968, Κοµοτηνή, 11-12-1925, προς: Πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, 
τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 15744, 03-11-1925, Πέρα, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 
B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 13968, Κοµοτηνή, 21-10-1925, προς: Ιωάννη Πολίτη, Πρόεδρο της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 
1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, 
αρ. πρωτ. 13968, Κοµοτηνή, 03-08-1925, προς: Γ. Εξηντάρη, Πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της 
Δυτικής Θράκης, Αίτηση Καρατσανλήλη Χουσεΐν, Ξάνθη, 31-07-1925, αριθ. πρωτ. 13968, προς: Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Κοµοτηνή Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Αίτηση Καρατσανλήλη 
Χουσεΐν, Ξάνθη, 31-07-1925, αριθ. πρωτ. 13968, προς: Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή· Ι.Α.Υ.Ε. 
1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Διδυµοτείχου, αρ. πρωτ. 
1527/Ι, Διδυµότειχο, 01-12-1924, προς: Διοίκηση Χωροφυλακής Έβρου, Αλεξανδρούπολη «Περί αναχωρήσεως 
λάθρα εις τουρκικό έδαφος Οθωµανίδος Φατµέ Φεράτ». 
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της 9ης Μικτής Υποεπιτροπής. Το πιστοποιητικό έλαβαν µονό οι παρόντες µη 
ανταλλάξιµοι κάτοικοι και όχι το σύνολο των δικαιούχων1327. Συνολικά µέχρι το 1933 
οι ελληνικές αρχές χορήγησαν στους µουσουλµάνους κατοίκους της Θράκης περίπου 
106.000 πιστοποιητικά µη ανταλλαξιµότητας1328.  

Παρενθετικά να σηµειωθεί ότι µε την έκδοση των πιστοποιητικών δίνεται 
τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί στους µη ανταλλάξιµους πληθυσµούς 
από τις φήµες µιας καθολικής και αναγκαστικής ανταλλαγής τους. Η ελληνική 
πλευρά είχε ήδη δηλώσει την πρόθεση της ενάντια σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ενώ η 
τουρκική εµφανίστηκε από την αρχή ενάντια στη ιδέα1329.  

Η αποδηµία των µη ανταλλάξιµων προς την Τουρκία δεν ταυτίστηκε σε όλες 
τις περιπτώσεις µε την απώλεια της ακίνητης ιδιοκτησίας τους και ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου η αναχώρηση δεν γινόταν υπό πίεση. Οι αποδηµούντες για τη 
διασφάλιση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωµάτων προέβαιναν στη σύνταξη νόµιµων 
πληρεξουσίων εκµετάλλευσης και στην έκδοση χρεωστικών γραµµατίων των 
ακίνητων περιουσιών τους προς µέλη της κυρίαρχης οµάδας, ώστε να µην 
κατασχεθούν αυτές από τις αρχές1330. 

Η κυβερνητική παρέµβαση διείσδυσε και στο εσωτερικό της µουσουλµανικής 
                                                
1327 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.107, Αύγουστος 1930/Έγγραφο 173/31, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τµήµα Διοικητικών, Κοµοτηνή, 28-08-1930, αρ. πρωτ. 29056, προς: Νοµάρχη 
Έβρου, Επάρχους, Διοικήσεις και Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής Δυτικής Θράκης, Δήµαρχο Ξάνθης και 
προέδρους Κοινοτήτων Επαρχίας Κοµοτηνής. 
1328 Αλεξανδρής A. & Παρέσογλου Α. (1995), «Μουσουλµανικές Μειονότητες στα Βαλκάνια», στο Βερέµης Θ. 
(επιµ.), Βαλκάνια: Από το Διπολισµό στην Νέα Εποχή, Αθήνα, Γνώση, III: 741-874, σ. 816. 
1329 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 221-222· Μ. 
Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της µουσουλµανικής 
Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929].  
1330 Δηλωτικό της συγκεκριµένης πρακτικής αποτελεί ένα παράδειγµα που καταγράφεται στην αναφορά του Κ. 
Στυλιανόπουλου (Επιθεωρητής Μειονοτήτων). Αναλυτικότερα, «…ο περιβόητος προπαγανδιστής [Αµέτ Χουσεΐν] 
Σαρόγλου [Amet Hüsseyin Saroğlu], [που] ανεχώρησε [στις] 27 Απριλίου [1929] µε τακτικόν διαβατήριον προς 
οριστικήν εγκατάστασιν εις Τουρκίαν…». Ο ίδιος, µε την αναχώρηση του από τον Προβατώνα ή Κουγιούν-Γερί 
(Koyun Yeri, νότια του Σουφλίου) µεταβίβασε µε πληρεξούσιο τη διαχείριση των κτηµάτων στον Παν. Δεµερτζή, 
ιδιοκτήτη καφενείου και µεταπράτη γενικού εµπορίου στο Σουφλί (βλέπε παρακάτω). Ο Δεµερτζής ανέλαβε 1.751 
στρ. από τα οποία µόνο τα 726 στρ. ανήκαν στον Σαρόγλου, ενώ τα υπόλοιπα 1.025 στρ. σε 15 άλλους µη 
ανταλλάξιµους που τα παραχώρησαν στον τελευταίο πριν την αποδηµία τους. Σε µια άλλη περίπτωση που 
καταγράφεται στην αναφορά του Στυλιανόπουλου, µουσουλµάνος ιδιοκτήτης, προτού αναχωρήσει λαθραία από 
τη Θράκη και συλληφθεί, προέβη αρκετές φορές σε πώληση του ίδιου κτήµατος σε µέλη της κυρίαρχης οµάδας. 
Το παράδειγµα του Σαρόγλου –όπως και άλλα που έχουν καταγραφεί- είναι κατατοπιστικό, αναφορικά µε τις 
πρακτικές που ακολουθούσαν οι µη ανταλλάξιµοι προκειµένου να διαφύγουν των εµποδίων και των 
απαγορεύσεων που επέβαλε η κυβερνητική πολιτική επί των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων τους κατά την αποδηµία 
τους. Ο διορισµός τού πληρεξούσιου εξασφάλιζε τις περισσότερες φορές τη διατήρηση της περιουσίας για τους 
αποδηµούντες. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ο Σαρόγλου φάνηκε να αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο έχαιρε της 
εµπιστοσύνης των οµόθρησκών του. Μολονότι είναι άγνωστες οι αιτίες που τον ώθησαν στην αποδηµία προς την 
Τουρκία, ο ίδιος φρόντισε νωρίτερα να µεταβιβάσει την περιουσία τους αλλά και τις διαχειριζόµενες από τον ίδιο. 
Η µεταβίβαση έγινε προς ένα µέλος της κυρίαρχης οµάδας, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της οικονοµικής τους 
εκµετάλλευσης. Αυτός, µε τη σειρά του, ανέλαβε την εκµετάλλευση τους προς όφελος όλων των απόντων 
ιδιοκτητών. Έπειτα από ενδεχόµενη συνεννόηση µεταβίβασε στον Σαρόγλου τα έσοδα από την εκµετάλλευση των 
περιουσιών. Από εκεί και πέρα, οι οικονοµικές υποχρεώσεις που πιθανότατα είχαν οι αποδηµούντες ιδιοκτήτες 
είχαν διευθετηθεί µε την έκδοση χρεωστικών γραµµατίων προς τους οφειλέτες και την εξόφληση τους από τον 
εκάστοτε πληρεξούσιο διαχείρισης της περιουσίας, δηλαδή, αρχικά από τον Σαρόγλου και εν συνεχεία από τον 
Δεµερτζή. Η έκθεση Στυλιανόπουλου δεν καθιστά σαφή την έκταση της περιγραφόµενης πρακτικής, αλλά δεν τη 
θεωρεί και µοναδική. Ibid· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: Ελληνική Διοίκησις, Β`: 
Ελληνικόν Κράτος, Γ`: Ελληνικόν Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1241. 
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κοινότητας επιδιώκοντας τη χειραγώγηση των λειτουργιών της παρά το καθεστώς 
προστασίας της που είχε επιβληθεί από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ειδικότερα οι 
ελληνικές αρχές έθεσαν σε εφαρµογή στις εθνικές εκλογές του Δεκεµβρίου 1923, για 
πρώτη φορά στη Θράκη, τον Εκλογικό Σύλλογο Μουσουλµάνων Δυτικής Θράκης (το 
1934 καταργήθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας)1331. Ανάλογο µέτρο στόχευε 
και άλλες, λιγότερο επικίνδυνες εθνικά οµάδες, όπως οι εβραίοι πολίτες της χώρας.  

Η ύπαρξη των εκλογικών καταλόγων οδήγησε πανελλαδικά στην πολιτική 
αποµόνωση των εβραίων και µουσουλµάνων ελλήνων πολιτών, παρά την 
υποτιθέµενη προσπάθεια των αρχών να διευθετήσουν το ζήτηµα µε την έκδοση 
διαταγµάτων1332. Έτσι τα δύο εκλογικά σώµατα δεν ήταν πλέον σε θέση να εκλέξουν 
περισσότερους υποψηφίους από αυτούς που τους αναλογούσαν ακόµα και µε µερική 
ισχύ της σχετικής σύµβασης των Σεβρών (άρθρο 7)1333. Ενδιαφέρουσα παράµετρος 
ήταν η διατήρηση του συγκεκριµένου καθεστώτος παρά την ίδρυση και λειτουργία 
ήδη πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, των Συνδέσµων Φιλελεύθερων 
Μουσουλµάνων Ξάνθης και Κοµοτηνής1334.  

Στην πραγµατικότητα οι ελληνικές αρχές ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για την 
άρση της πολιτικής αποµόνωσης δύο εκ των βασικότερων εθνοτικών κοινοτήτων της 
χώρας, διαβλέποντας στην ισονοµία και ισοπολιτεία της πολιτικής ζωής ένα πιθανό 
εµπόδιο στην εκλογή µιας ισχυρής κυβέρνησης. Ακόµη περισσότερο η εφαρµογή της 
συγκεκριµένης πολιτικής προκάλεσε τριγµούς στη λειτουργική ενσωµάτωση της 
θρακικής επαρχίας, όταν η εκλογική διαδικασία διαφοροποιόταν στη Θράκη.  

Εκτός αυτών η κρατική παρέµβαση εκδηλώθηκε επίσης στην εκπαιδευτική 
και τη θρησκευτική δραστηριότητα των µουσουλµάνων πολιτών. Αναφορικά µε την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα οι ελληνικές αρχές είχαν -και εξακολουθούν να έχουν- 
την υποχρέωση παροχής ξεχωριστής εκπαίδευσης για τους µουσουλµάνους έλληνες 
πολίτες τους, µε σηµαντικές διαχειριστικές αρµοδιότητες της ίδιας της κοινότητας1335.  

Οι υποχρεώσεις της πολιτείας δηµιούργησαν αφορµές επέµβασης. Έτσι η 

                                                
1331 Νικολακόπουλος Η. (2002), «Η Πορεία προς την Αυτόνοµη Πολιτική Συγκρότηση της Μουσουλµανικής 
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο: Μειονότητες στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 119-162, σσ. 119-120· Mavrogordatos T. G. (1983), 
The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, Los Angeles: University of 
California Press, σσ. 239-240. 
1332 Pierron B. (2004), Εβραίοι και Χριστιανοί στην Νεότερη Ελλάδα: Ιστορία των Διακοινοτικών Σχέσεων από το 
1821 έως το 1945, Μετάφραση: Γ. Σαρατσιώτης, Αθήνα: Πόλις, σσ. 166-167· Φ.Ε.Κ., 19-12-1925, αρ φύλλου 
411, Διάταγµα «Περί εγγραφής εις τους ιδίους εκλογικούς καταλόγους Μουσουλµάνων το θρήσκευµα κατοίκων 
Θράκης»· Φ.Ε.Κ., 02-12-1925, αρ. φύλλου 382, Διάταγµα «Περί εγγραφής εις τους ιδίους εκλογικούς καταλόγους 
των κεκτηµένων τας εννόµους του εκλογέως ιδιότητας Μουσουλµάνων το θρήσκευµα κατοίκων Θράκης».  
1333 Μαυρογορδάτος Γ. Θ. (χ.η.), «Οι Εθνικές Μειονότητες», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β2: 9-35, σ. 27.   
1334 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σ. 243· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, 
Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, σσ. 258-259.  
1335 Τρέσσου Ε. (1997), "Μειονοτική Εκπαίδευση στη Θράκη: Τα Αίτια της Αποτυχίας", Σύγχρονα Θέµατα, 63, σ. 
53· Ουνσούνογλου Ι. (1997), "Κριτική στη Μειονοτική Εκπαίδευση. Η Ματιά του Μειονοτικού", Σύγχρονα 
Θέµατα, 63, σ. 61. 
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λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος επιβλεπόταν από τη Διεύθυνση 
Θρησκευµάτων και Εκπαιδεύσεως της Γενικής Διοίκησης Θράκης και η οικονοµική 
του ενίσχυση προερχόταν από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ίδια την 
κοινότητα1336. Για τις αρχές ο έλεγχος του µουσουλµανικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος ήταν µια ενέργεια µε την οποία επεδίωκαν τον δραστικότερο έλεγχο των 
κοινοτικών θεσµών και της αναπαραγωγής των ιδεολογικών της τοποθετήσεων υπέρ 
των ελληνικών συµφερόντων1337.  

Αυτή η πρακτική δεν ήταν άλλη από την υποχρεωτική εκµάθηση της 
ελληνικής γλώσσας από το σύνολο του µουσουλµανικού µαθητικού πληθυσµού, όπου 
ήταν εφικτό. Περισσότερο, όµως, ήταν η αποµάκρυνση των µουσουλµάνων της 
Θράκης από την επιρροή του γειτονικού τουρκικού κράτους. Η ενίσχυση των θέσεων 
των παλαιοµουσουλµάνων έναντι των νεωτεριστών (βλέπε επόµενες σελίδες του 
παρόντος, infra) µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελούσε ένα σηµαντικό 
εργαλείο προς την εκπλήρωση των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τα 
επόµενα χρόνια η θέση έµελλε να επιβεβαιωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την 
απόφαση της τουρκικής δηµοκρατίας για αντικατάσταση της αραβικής γραφής της 
τουρκικής γλώσσας µε τη λατινική (1928)1338. 

Η θρησκευτική καθηµερινότητα των µη ανταλλάξιµων αποτέλεσε µια άλλη 
σφαίρα στην οποία επενέβη το εθνικό κράτος. Σύµφωνα µε το κείµενο της Συνθήκης 
της Λωζάννης το ελληνικό κράτος προβλεπόταν να προχωρήσει στην ίδρυση τριών 
µουφτειών και ισάριθµων µουσουλµανικών κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας την 
αυτονοµία της διοίκησής τους. Αυτές θα δηµιουργούνταν στην Κοµοτηνή 
(προϋπήρχε της συνθήκης του 1923), στην Ξάνθη και στο Διδυµότειχο.  

Η ίδρυσή τους έγινε αρκετά αργότερα, το 1927 και στην περίπτωση της 
µουφτείας του Διδυµοτείχου υπήρξε απλά µεταφορά της έδρας του µουφτή από την 
Αλεξανδρούπολη1339. Οι µουφτήδες, ως ανώτατοι θρησκευτικοί λειτουργοί 
διορίζονταν και µισθοδοτούνταν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ενάντια στους όρους της συνθήκης του 1923 και του νόµου 2345 του 1920 που 

                                                
1336 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
1337 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Aarbakke V. (2000), The Muslim Minority of West Thrace, University of 
Bergen, σσ. 127-128· Μπαλτσιώτης Λ. (1997), «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Δυτική 
Θράκη», στο Τσιτσελίκης Κ. & Χριστόπουλος Δ. (επιµ.), Το Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια Συµβολή 
των Κοινωνικών Επιστηµών, Αθήνα Κριτική: 315-348, σ. 319· Φ.Ε.Κ., 07-08-1924, αρ. φύλλου 186, Νόµος 3179 
Περί του Προσωπικού των Σχολείων της Θράκης· Φ.Ε.Κ., 04-06-1922, αρ. φύλλου 84, Νόµος 2781 Περί 
Ενισχύσεως της Εκπαιδεύσεως των εν Θράκη Μουσουλµανικών, Ισραηλιτικών και Αρµενικών Κοινοτήτων. 
1338 Bonos Y. (2008)."The Episode of the Turkish Spelling Mistakes in Greek Thrace, June 1929: Beyond the 
Opposition of Modernists and Conservatives" in N. Clayer and E. Germain (eds.), Islam in Europe in the Inter-
War Period, London/New York, Hurst & Co./Columbia University Press: 362-386, σσ. 370-377. 
1339 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994). Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 147. 
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προέβλεπαν την εκλογή τους1340.  
Η επιλογή τους γινόταν προσεκτικά από µια οµάδα ατόµων που ενέπνεαν 

εµπιστοσύνη και πνεύµα συνεργασίας µε τις αρχές1341. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι 
επιλογές για τη θρησκευτική ηγεσία της εκάστοτε κοινότητας δεν γίνονταν αποδεκτές 
χωρίς αντιδράσεις. Η αναφερόµενη κατάσταση συνεχίζεται µέχρι και σήµερα 
προκαλώντας τριβές στο εσωτερικό της µουσουλµανικής µειονότητας. 

Δεν αρκούσε όµως ο καθορισµός των θρησκευτικών αρχηγών, αλλά και ο 
έλεγχος των εκπροσώπων σε σηµαντικές θέσεις των µουσουλµανικών κοινοτικών 
θεσµών. Έτσι η Γενική Διοίκηση ενεπλάκη στα συµβούλια των µουσουλµανικών 
κοινοτήτων Κοµοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Διδυµοτείχου. Αυτά 
λειτουργούσαν ως διαχειριστές των κοινοτικών περιουσιών και προέκυπταν από 
εκλογές που κηρύσσονταν µεταξύ των µελών της µουσουλµανικής κοινότητας του 
κάθε οικισµού, ενώ στα αστικά κέντρα υποδεικνύονταν πέντε µέλη από τον µουφτή 
και εν συνέχεια εγκρίνονταν από τις αρχές1342.  

Η αρχική διαδικασία ανάδειξης των συµβουλίων δεν άργησε να εγκαταλειφθεί 
και τη θέση της κατέλαβε ο απευθείας διορισµός τους και η µετέπειτα συγκατάθεσή 
των κοινοτήτων ή και απλά η ανακοίνωση της σύνθεσης του συµβουλίου. Ανάλογη 
ήταν και η κρατική επέµβαση στη διοίκηση των βακουφικών και ορφανικών 
επιτροπών. Πραγµατικά η συγκεκριµένη διαδικασία ρυθµιζόταν από οργανικές 
αποφάσεις της Γενικής Διοίκησης Θράκης που βασίστηκαν στον στρατιωτικό νόµο 
ΔΡΛΔ΄, αφήνοντας αυτές εξολοκλήρου στα χέρια των µουσουλµάνων και όχι στον 
νόµο 2345, όπως υποστηρίζει ο Σολταρίδης1343.  

Στην πρώτη περίπτωση η µουσουλµανική κοινότητα καλείτο απλώς να 
εγκρίνει ετεροχρονισµένα την απόφαση των άρχων. Στη δεύτερη δεν είχε κανένα 
απολύτως έλεγχο στη διαδικασία. Ακόµα και η µετέπειτα κατάργηση του 
στρατιωτικού νόµου δεν οδήγησε στην εισαγωγή µιας νέας ή αναθεωρηµένης 
νοµοθεσίας για τη διοίκηση των επιτροπών.  

                                                
1340 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Aarbakke V. (2000), The Muslim Minority of West Thrace, University of 
Bergen, σσ. 84-85· Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική 
Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, 
Πολιτικό, Αθήνα.  
1341 Χαρακτηριστική είναι η επιλογή του εξαιρεθέντος της ανταλλαγής προσωπικού φίλου του Ελ. Βενιζέλου, 
Σεφκί Μπαµπαλάκη ως µουφτή Κοµοτηνής το 1924 και αργότερα ως µουφτή Διδυµοτείχου το 1927. Ο κατάλογος 
των µουφτήδων προέρχεται από Αρχείο Μουφτείας Κοµοτηνής, Ξάνθης και Διδυµοτείχου, καθώς και Αρχεία 
Μουφτείας Ξάνθης, στο Βιβλίο Ιµάµηδων-Μουεζίνηδων-Χατίπηδων της Περιφέρειας Ξάνθης του 1930, σ. 1, 
όπως παρατίθεται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα 
Σύνορα-Λιβάνης, σσ. 111-117. 
1342 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Aarbakke V. (2000), The Muslim Minority of West Thrace, University of 
Bergen, σ. 85. 
1343 Η συνολική αξία των βακουφικών περιουσιών ανερχόταν σε 7.550.000 δρχ. το 1926 (247 αστικές περιουσίες 
αξίας 7.473.500 δρχ. και για 23 αγροτικές αξίας 76.500 δρχ., το πλήθος βρίσκονταν στην Ξάνθη και στην 
Κοµοτηνή). Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-
Λιβάνης, σ. 161· Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση 
Θράκης, αρ. πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, 
Αθήνα.  
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Η διαχείριση των βακουφικών περιουσιών από έναν φορέα και από ένα 
νοµοθετικό πλαίσιο που θα µπορούσε να υπαχθεί στην κρατική επιταγή και βούληση 
µε τον ταυτόχρονο περιορισµό των µουσουλµανικών αντιδράσεων, ήταν επιτακτική 
για τις ελληνικές αρχές. Η κατάλληλη διαχείρισή τους ήταν σε θέση να διαδραµατίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονταν υπό την κυριότητα 
της για τις εκάστοτε κυβερνητικές ανάγκες1344. 

Τελικά και υπό το βάρος της αρχής της αµοιβαιότητας, η ελληνική πλευρά 
αναγκάστηκε να επιστρέψει σταδιακά την διαχείρισή τους στην κοινότητα, χωρίς 
όµως να αλλάξει και το λειτουργικό καθεστώς των φορέων διαχείρισης.  Ανάλογη 
ήταν και η δράση της τουρκικής κυβέρνησης, µε την εφαρµογή του νόµου 429 (03-
03-1924) και την ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφιών, η οποία ελεγχόταν 
απευθείας από τον πρωθυπουργό της χώρας1345.  

H λειτουργία των παραπάνω θεσµών και η συµµετοχή των µη ανταλλάξιµων 
κατοίκων σε φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας, ήταν µια διαδικασία 
προσεκτικά σχεδιασµένη από την κεντρική εξουσία. Mια διαδικασία που ταυτιζόταν 
µε την προσπάθεια ελέγχου της καθηµερινής ζωής της µουσουλµανικής κοινότητας 
και διαχείρισης του µουσουλµανικού, κοινοτικού, χώρου και τόπου.  

Την ίδια περίοδο σχηµατίζεται σταδιακά, υπό την πίεση εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων, το ιδεολογικό και πολιτικό προφίλ της κοινότητας των µη 
ανταλλάξιµων της Θράκης. Το δίπολο, που έµελλε να συγκρουστεί ανοιχτά µετά το 
1926, παίρνοντας δηµόσια έκφραση µέσω του τουρκόφωνου τύπου, περιελάµβανε 
από τη µία τους υποστηρικτές του µουσουλµανικού τρόπου διαβίωσης που 
υπαγόρευε η Σαρία ή, αλλιώς, τους παλαιοµουσουλµάνους (τοπικοί αγάδες και 
ιεροδιδάσκαλοι) και από την άλλη τους υποστηρικτές των µεταρρυθµίσεων και 
φορείς των ιδεών του κεµαλισµού ή, αλλιώς, τους νεωτεριστές (δάσκαλοι και εκδότες 
εφηµερίδων)· αφήνοντας αµέτοχα τα µετριοπαθή µέλη της κοινότητας1346. 

Η εκδήλωση της σταδιακής ιδεολογικής διάκρισης των µουσουλµάνων της 
Θράκης ήταν µια ευνοϊκή για τις αρχές εξέλιξη, που συντηρείτο συστηµατικά από το 
ελληνικό δίκαιο και την κρατική πολιτική προς τη µουσουλµανική κοινότητα1347. O 
διαχωρισµός εντός της κοινότητας έκανε αισθητή την παρουσία του στην 
εκπαιδευτική, θρησκευτική, πολιτική και εκδοτική (τοπικός τύπος) καθηµερινότητά 

                                                
1344 Ibid.   
1345 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σσ. 
160-161. 
1346 Bonos Y. (2008), "The Episode of the Turkish Spelling Mistakes in Greek Thrace, June 1929: Beyond the 
Opposition of Modernists and Conservatives" in N. Clayer and E. Germain (eds.), Islam in Europe in the Inter-
War Period, London/New York, Hurst & Co./Columbia University Press: 362-386, σσ. 368-377· Κιρλήντοκµε Ρ. 
(2005), «Ο Τουρκόφωνος Τύπος στη Δυτική Θράκη», στο Δρούλια Λ. (επιµ.), Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως 
Σήµερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου), Αθήνα, Ι.Ν.Ε.-Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών: 114-117, σ. 114.  
1347 Τσιτσελίκης Κ. (2006), «Μουσουλµανικές Κοινότητες στην Ελλάδα πριν και µετά το 1923: Δικαιϊκές 
Συνέχειες και Ιδεολογικές Ασυνέπειες», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. 
Πτυχές µιας Εθνικής Σύγκρουσης, Αθήνα, Κριτική: 368-387, σ. 369. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

399 

της1348.  
Για τις αρχές η προτίµηση της επικράτησης των παλαιοµουσουλµάνων ήταν 

δεδοµένη, µε γνώµονα τις ιδεολογικές αντιθέσεις που εξέφραζαν απέναντι στους 
νεωτεριστές και τον γειτονικό εθνικισµό. Τα οφέλη από τη διατήρηση του δίπολου 
συνοψίζονταν από τη µία στις συγκρούσεις και τις διαφωνίες στο εσωτερικό της 
κοινότητας που οδηγούσαν στη διάσπαση της εσωτερικής συνοχής της και από την 
άλλη στην αποµάκρυνση των επιρροών της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από τη 
Θράκη. 

Εν κατακλείδι από τη µια η ελληνική πλευρά εργάστηκε µε µεγάλη 
µεθοδικότητα ως προς τη διαχείριση των µειονοτικών της πληθυσµών, διαψεύδοντας 
επίσηµα το αντίθετο1349. Η διαχείριση της εθνοτικής διαφορετικότητας ήταν µια 
διαδικασία χωρίς εµφανές αντίκρισµα στον χώρο της δηµόσιας σφαίρας της τοπικής 
πολυ-εθνοτικής κοινωνίας, δεν έπαψε όµως να επηρεάζει τη λειτουργία και την 
οργάνωση του πολιτισµικού τοπίου. 

Από την άλλη η αποδηµία των µη ανταλλάξιµων και κυρίως η αξιοποίηση των 
περιουσιών τους προσέφερε ζωτικό χώρο για την εξέλιξη του εποικιστικού έργου στη 
Θράκη και κυρίως στην περιοχή των συνόρων. Οι πρακτικές που ανέπτυξαν οι 
αποδηµούντες περιφρούρησαν τις ιδιοκτησίες τους, συνολικά όµως δεν επηρέασαν 
τις σχεδιασµένες κρατικές βλέψεις για την προσφυγική εγκατάσταση. 
   
1γ.iv) Ο ποµακικός πληθυσµός της Ροδόπης 
 

Μιά άλλη πληθυσµιακή οµάδα που εξαιρέθηκε των πληθυσµιακών 
ανταλλαγών ήταν οι αυτόχθονες µουσουλµάνοι των ορεινών περιοχών της οροσειράς 
της Ροδόπης, οι ποµάκοι. Οι εγκαταστάσεις τους παρουσίαζαν µια χωρική συνέχεια 
από την περιοχή της σηµερινής Σταυρούπολης µέχρι και δυτικά του Σουφλίου στο 
οικισµό Σιδηρώ (οι ποµακικοί πληθυσµοί των νοµών Καβάλας και Δράµας 
ανταλλάχθηκαν)1350. Ο πληθυσµός οµιλούσε την ποµακική γλώσσα και βρισκόταν 
εγκατεστηµένος στην ελληνική και στη βουλγαρική εδαφική επικράτεια. Βασική τους 
απασχόληση ήταν η υλοτοµία και τα δασικά προϊόντα, η κτηνοτροφία (κτηνοτρόφοι 
και έµµισθοι βοσκοί), η καλλιέργεια καλαµποκιού και πατάτας και αργότερα η 

                                                
1348 Bonos Y. (2008), "The Episode of the Turkish Spelling Mistakes in Greek Thrace, June 1929: Beyond the 
Opposition of Modernists and Conservatives" in N. Clayer and E. Germain (eds.), Islam in Europe in the Inter-
War Period, London/New York, Hurst & Co./Columbia University Press: 362-386, σσ. 368-384· Νικολακόπουλος 
Η. (1990-1991), "Πολιτικές Δυνάµεις και Εκλογική Συµπεριφορά της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική 
Θράκη: 1923-1955", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 182-185· Ιορδανόγλου Α. (1989), "Ο Τύπος 
της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Δ. Θράκης από την Συνθήκη της Λωζάννης µέχρι Σήµερα", Βαλκανικά 
Σύµµεικτα, 3, σ. 220· Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies 
in Greece, 1922-1936, Los Angeles: University of California Press, σσ. 243-244.  
1349 Μιχαλακόπουλος Α. Σ. (1929), Τα Ζητήµατα Μακεδονίας και Θράκης. Έκθεσις Υποβληθείσα εις την 
Κυβέρνησιν, Κατά Απρίλιον 1929, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 44. 
1350 Μάρκου Κ. (2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη της Ξάνθης", Εθνολογία, 11, σσ. 
29-30. 
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καλλιέργεια και εµπορία του καπνού. Συνήθως, είχαν στην κατοχή τους µικρής 
έκτασης ιδιοκτησίες1351. 

Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης τους (ορεινές 
περιοχές) καθώς και οι περιορισµένες προς καλλιέργεια εκτάσεις δεν θεωρήθηκαν 
κατάλληλα για υπαγωγή στο πρόγραµµα της προσφυγικής εγκατάστασης και 
αποκατάστασης. Εξάλλου, αντίστοιχα παραδείγµατα εγκατάστασης σε ορεινές 
περιοχές αποδείχτηκαν εξαιρετικά προβληµατικά.  

Πάντως η αντιµετώπιση του ποµακικού πληθυσµού από τις αρχές δε διαφέρει 
από την αντιµετώπιση του υπολοίπου µουσουλµανικού πληθυσµού. Δηλαδή, 
εφαρµόστηκε η ίδια πολιτική σε θέµατα εκλογικών καταλόγων, εκπαίδευσης και 
ιδεολογικής τους διάκρισης1352.    

    Μεταξύ των ποµακικών οικήσεων και των οικισµών της θρακικής πεδιάδας 
και ιδίως των αστικών κέντρων είχαν αναπτυχθεί στενές εµπορικές σχέσεις, ήδη από 
την οθωµανική περίοδο. Με τη χάραξη των συνόρων και την προσπάθεια 
προσανατολισµού της θρακικής ενδοχώρας στην ελληνική επικράτεια ενισχύθηκαν 
οριακά τα δίκτυα µεταξύ της ορεινής Ροδόπης και των νότιων πεδινών της εκτάσεων. 
Αµετάβλητα παρέµειναν ουσιαστικά τα παραδοσιακά δίκτυα µε τους ποµακικούς 
οικισµούς της βουλγαρικής ενδοχώρας µέχρι και τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια1353.  

Η κατάσταση παρέµεινε αµετάβλητη και ο ποµακικός πληθυσµός δε δέχθηκε 
τις πιέσεις της προσφυγικής αποκατάστασης και παρουσίας. Όµως κατά την περίοδο 
του Μεταξά εντάθηκε ο έλεγχος των κρατικών αρχών για όλα τα εδάφη των Νέων 
Χωρών που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την εσωτερική ασφάλεια του κράτους. Ως 
λύση θεωρήθηκε η χάραξη µιας πραγµατικής εσωτερικής συνοριογραµµής η οποία 
περιελάµβανε και την περιοχή συγκέντρωσης του ποµακικού πληθυσµού.  

Ο γεωγραφικός χώρος βόρεια της συνοριογραµµής βρέθηκε εντός της 
Επιτηρούµενης Ζώνης, η οποία θεσµοθετήθηκε βάσει του αναγκαστικού νόµου 376 
του 1936 και των µετέπειτα αναθεωρήσεων και συµπληρώσεων αυτού1354 (infra).  

Η γεωγραφική αποµόνωση των οικισµών της επιτηρούµενης ζώνης στη 
Θράκη παρά τη σταδιακή συρρίκνωσή της µετά το 1970, µέχρι και την κατάργησή 
της, τα τέλη του 1995, προκάλεσε µια σειρά αλλαγών στις κοινότητες του ποµακικού 
πληθυσµού. Αυτές εντοπίζονται κυρίως σε έργα αναδιοργάνωσης της µεθοριακής 
άµυνας, και στην αποφυγή υλοποίησης έργων υποδοµής, τα οποία θα εµπόδιζαν µια 

                                                
1351 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 94-95. 
1352 Κωστόπουλος Τ. (2009), Το ¨Μακεδονικό¨ της Θράκης. Κρατικοί Σχεδιασµοί για τους Ποµάκους (1956-2008), 
Αθήνα: Βιβλιόραµα, σ. 27. 
1353 Μάρκου Κ. (2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη της Ξάνθης", Εθνολογία, 11, σ. 
31. 
1354 Φ.Ε.Κ., 18-12-1936, αρ. φύλλου 546, Αναγκαστικός Νόµος 376 Περί µέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων. 
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επικείµενη στρατιωτική εισβολή1355. Συµπερασµατικά, µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 
κρατικές επεµβάσεις γίνονται περισσότερο εµφανείς διαµέσων της σύγκρισης τους µε 
τις γειτονικές περιοχές εκτός της επιτηρούµενης ζώνης, όπου κατοικούν µέλη της 
κυρίαρχης οµάδας1356. 

Στον αποκλεισµό από το εσωτερικό της χώρας προστέθηκε µεταπολεµικά και 
ο αποκλεισµός από τους ποµακικούς πληθυσµούς στην άλλη µεριά των συνόρων. Το 
βουλγαρικό κράτος την περίοδο 1948-1954 αποµάκρυνε τους ποµακικούς 
πληθυσµούς των νότιων συνόρων του προς το βόρειο εσωτερικό της ενδοχώρας του, 
επικαλούµενο λόγους ασφαλείας της περιοχής1357. 

Συνολικά ο ποµακικός πληθυσµός δεν ένιωσε την πίεση που προκάλεσε η 
προσφυγική παρουσία λόγω του δυσπρόσιτου αναγλύφου των περιοχών 
εγκατάστασης του. Σε κάθε περίπτωση η καθηµερινότητα τους προσαρµόστηκε 
αναγκαστικά µε τη χάραξη της νέας συνοριογραµµής Βουλγαρίας-Ελλάδας και 
ειδικότερα µε τη ένταξη της περιοχής εντός της Επιτηρούµενης Ζώνης. 
 
1γ.v) Οι αθίγγανοι 

 
Ο πληθυσµός των αθίγγανων κατοίκων στην περιοχή µελέτης διακρίνεται σε 

δύο βασικά θρησκευτικά δόγµατα, τον χριστιανισµό και τον ισλαµισµό. Πρόκειται 
για µια πληθυσµιακή οµάδα που ήδη από την εποχή της οθωµανικής παρουσίας 
βρίσκεται εγκατεστηµένη εντός των αστικών πυρήνων της εποχής καθώς και στις 
πεδινές εκτάσεις της σηµερινής ελληνικής θρακικής πεδιάδας, εντός των διαφόρων 
τσιφλικιών. Ως η µοναδική συγκέντρωση τους σε ορεινή περιοχή, κατά την περίοδο 
του µεσοπολέµου, θεωρείται η εγκατάσταση τους στο ποµακικό χωριό Μελίβοια ή 
Ελµαλή (Elmalı) στην περιοχή του Εχίνου1358.  

Πρόκειται για µια πληθυσµιακή οµάδα µε διάκριση ανάµεσα σε µόνιµα 
εγκατεστηµένους (εδραίους) και µετακινούµενους πληθυσµούς µε εγκαταστάσεις 
εντός και εκτός του γεωγραφικού χώρου της ευρύτερης Θράκης, βάσει της 
επαγγελµατικής ειδίκευσης ή του καταµερισµού εργασίας τους1359. Xαρακτηριστική 
είναι η συγκέντρωση τους στις όχθες τoy χειµάρρoυ της Ξάνθης, στον Ταµπακχανέ 
Μαχαλέ.     

Ο µουσουλµανικός αθιγγανικός πληθυσµός υπήχθη στους όρους εξαίρεσης 
                                                
1355 Όπως η κατασκευή οδικού άξονα Ξάνθης-Εχίνου –µήκους 25 χιλ.- για την επικοινωνία των στρατιωτικών 
φυλακίων και την µεταφορά πολεµικού υλικού. 
1356 Παπαδηµητρίου, Π. Γ. (2003), Οι Ποµάκοι της Ροδόπης: Από τις Εθνοτικές Σχέσεις στους Βαλκανικούς 
Εθνικισµούς (1870-1990), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 144· Lambrianidis L. (2001), 
""Internal Frontiers" as a Hinderance to Development", European Planning Studies, 9(1), σσ. 93-99.  
1357 Kontantinov Y. (1992), “An Account of Pomak Conversions in Bulgaria (1912-1990)”, in Seewann G. (ed.), 
Mindeheitenfragen in Sudosteuropa, Munich, R. Oldernbourg Verlag: 343-357, όπως παρατίθεται στο Μάρκου Κ. 
(2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη της Ξάνθης", Εθνολογία, 11, σ. 31. 
1358 Ζεγκίνης Ε. (1994), Οι Μουσουλµάνοι Αθίγγανοι της Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίµου, σσ. 53-69. 
1359 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 166-168. 
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της ανταλλαγής και παρέµεινε εγκατεστηµένος στη θρακική επαρχία υπό το 
καθεστώς των µη-ανταλλάξιµων (εταµπλί). Από τις αρχειακές πήγες και τις 
βιβλιογραφικές αναφορές που διερευνήθηκαν δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να 
διαφοροποιούν τη στάση των εποικιστικών αρχών απέναντι στην κοινότητα των µη 
ανταλλάξιµων αθίγγανων της Θράκης και στους χώρους που αυτή καταλάµβανε1360.  

Αργότερα και συγκεκριµένα κατά τη δεκαετίας του 1930 και έπειτα 
καταγράφηκε µια διαφοροποίηση της κυβερνητικής στάσης απέναντι στη αθιγγανική 
κοινότητα η οποία καλύφθηκε µε τον µανδύα της κυβερνητικής προσπάθειας 
πολεοδοµικού εκσυγχρονισµού των αστικών κέντρων της θρακικής επαρχίας1361. Για 
το θέµα η Θρακική Στοά αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Ατσίγγανοι: Οι τελευταίοι 
κατοικούν εις ίδιαν συνοικίαν[,] αποτελούσαν άγος της πόλεως και την οποίαν ο Δήµος 
απεφάσισε να κατεδαφίση και µεταφέρη εκτός της πόλεως, τα δε προκύψοντα οικόπεδα 
θα διαθέση δ’ ανέγερισν νέων οικοδοµών…»1362.  

Από την περίοδο της οθωµανικής διοίκησης, ο αθιγγανικός πληθυσµός 
βρισκόταν συγκεντρωµένος στην περιοχή του Ταµπακχανέ Μαχαλά ή όπως ήταν 
αργότερα γνωστός Ντεντελέρ Καραγατζί (Dedeler Karağacı), στη νοτιοδυτική όχθη 
του Μπουκλουτζά, σε µικρή απόσταση από το Τσανάκλειο Μέγαρο που στέγαζε την 
Γενική Διοίκηση Θράκης. Για τους κατοίκους του Ντεντελέρ Καραγατζί, ο δήµος 
αποφάσισε τη µετεγκατάσταση τους στην περιφέρεια του αστικού ιστού, σε µια 
περιοχή στα βορειοδυτικά του, δηµιουργώντας ένα προς αξιοποίηση απόθεµα αστικής 
γης εντός των ορίων του1363.  

Η νέα περιοχή βρίσκεται πλησίον του χειµάρρου Πος-Πος ή Βοσβόζη. Οι 
εκτοπισµένοι εγκαταστάθηκαν σε παραπήγµατα που κατασκευάστηκαν χωρίς 
οποιαδήποτε κυβερνητική συνδροµή. Το 1938 ο οικισµός προς τιµήν του Γενικού 
Διοικητή Θράκης, E. Καλαϊτζή, ονοµάστηκε Καλαϊτζιέ ή Καλαντζιέ. Αργότερα 
µετονοµάστηκε Καλκάντζα και µεταπολεµικά Ήφαιστος (1949)1364.  

Το κοµµάτι του πληθυσµού που είχε παραµείνει εντός του αστικού ιστού, 
αποµακρύνθηκε σταδιακά τα επόµενα χρόνια και ιδίως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Εγκαταστάθηκε στα ανατολικά όρια του οικισµού, πλησίον των 
µουσουλµανικών συνοικιών, στο τέρµα της οδού Αδριανουπόλεως, δηµιουργώντας 
                                                
1360 Η κοινότητα των Αθίγγανων της Θράκης βρέθηκε µεταπολεµικά στη διελκυστίνδα του ελληνικού και του 
τουρκικού εθνικισµού, µιας και τα µέλη της θεωρήθηκαν χαλαρού εθνικού προσδιορισµού. Μαυροµµάτης, Γ. 
(2004), Τα Παιδιά της Καλκάντζας: Εκπαίδευση, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισµός σε µια Κοινότητα 
Μουσουλµάνων της Θράκης, Αθήνα: Μεταίχµιο, σσ. 120-129· Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες 
για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 184-
186. 
1361 Αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Κουτσούκος Β. (2000), Εθνοτικός Ανταγωνισµός και Χώρος στην 
Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σ. 42. 
1362 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 249. 
1363 Greenshields T. H. (1980), «Quarters and Ethnicity», in Blake G. H. & Lawless R. I. (eds.), The Changing 
Middle Eastern City, London - New York, Croom Helm: 120-140, σ. 123. 
1364 Μαυροµµάτης, Γ. (2004), Τα Παιδιά της Καλκάντζας: Εκπαίδευση, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισµός σε 
µια Κοινότητα Μουσουλµάνων της Θράκης, Αθήνα: Μεταίχµιο, σσ. 83-86. 
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την περιοχή Αλάν Κουγιού (Alan Kuyu) ή τον Τενεκέ Μαχαλά (Teneke Mahalle)1365.  
Για την πόλη της Ξάνθης η Μάρκου καταγράφει τη µετεγκατάσταση της 

αθιγγανικής κοινότητας, που βρισκόταν στον Ταµπακχανέ ή Γκάζχανε Μαχαλά 
(συνοικισµός Λαχανόκηπων) νοτιότερα, χωρίς να αναφέρει τη χρονική περίοδο που 
τέλεσης. Πιθανόν και αυτός ο εκτοπισµός να σηµειώθηκε κατά την ίδια περίοδο µε 
την αντίστοιχη µετακίνηση στην Κοµοτηνή. Η νέα περιοχή ήταν εκτός του αστικού 
αστού (νοτιοανατολικά), σε µικρή απόσταση από µια περιοχή δίχως υποδοµές, που 
ονοµάστηκε Δροσερό1366.  

Η περίπτωση του αθιγγανικού µαχαλά της Αλεξανδρούπολης είναι η 
µοναδική που παρέµεινε εντός του αστικού ιστού της πόλης (σηµερινή οδός 
Άβαντος). Μεταπολεµικά η συγκέντρωση διευρύνθηκε «...αυθόρµητα...», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Τρουµπέτα, µέχρι και την περιφέρεια της πόλης, από 
πληθυσµιακές οµάδες και οικογένειες Αθίγγανων από όλη την περιοχή της ελληνικής 
Θράκης1367.    

Αξιοσηµείωτο είναι πως δεν υπάρχουν γραπτές πηγές για το θέµα του 
εκτοπισµού τους, όπως συµφωνεί και το σύνολο των ερευνητών/τριών που 
παραθέτουν την πληροφορία, µετά την καταγραφή προφορικών µαρτυριών1368. 

Ο αθιγγανικός πληθυσµός συνέχισε να διαβεί σε περιοχές υποβαθµισµένες µε 
χαρακτηριστικά πανοµοιότυπα µε τα αυτά της οθωµανικής περιόδου, όπως η 
εγγύτητα στους χειµάρους της Κοµοτηνής και της Ξάνθης. Η κατάσταση ήταν 
διαφορετική για τον αθιγγανικό πληθυσµό της υπαίθρου ο οποίος εξακολούθησε να 
απασχολείται µε εποχικές και βοηθητικές εργασίες στην αγροτική οικονοµία, χωρίς 
δικαιώµατα επί της γης που εργαζόταν και διαβιούσε παραδοσιακά. Υπό διερεύνηση 
είναι η τυχόν συµµετοχή τους χριστιανικού αθιγγανικού πληθυσµού από την 
εφαρµογή του αγροτικού νόµου. Σε κάθε περίπτωση, ο αθιγγανικός πληθυσµός 
εξακολούθησε να αποτελεί µια ανίσχυρη, δευτερεύουσα τάση του θρακικού τοπίου 
και των συστατικών του µερών. 
 
1γ.vi) Η δηµογραφία του νέου θρακικού χώρου 

 
Όπως ήταν αναµενόµενο, η εισροή και εγκατάσταση των προσφύγων, η 

                                                
1365 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 161-162· Ζεγκίνης Ε. (1994), Οι Μουσουλµάνοι Αθίγγανοι της 
Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 58-61.  
1366 Μάρκου Κ. (2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη της Ξάνθης", Εθνολογία, 11, σσ. 
34. 
1367 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 161-162. 
1368 Βλέπε, Μάρκου Κ. (2005), "Χώρος, Κοινωνικές Σχέσεις και Ταυτότητες στην Πόλη της Ξάνθης", Εθνολογία, 
11· Μαυροµµάτης, Γ. (2004), Τα Παιδιά της Καλκάντζας: Εκπαίδευση, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισµός σε 
µια Κοινότητα Μουσουλµάνων της Θράκης, Αθήνα: Μεταίχµιο· Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας 
Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: 
Κριτική· Ε. (1994), Οι Μουσουλµάνοι Αθίγγανοι της Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίµου. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

404 

αποδηµία µέρους της µουσουλµανικής κοινότητας και ο εκτοπισµός της 
βουλγαρόφωνης κοινότητας σταθεροποίησαν το δηµογραφικό προφίλ της περιοχής, 
προς όφελος των ελληνικών εθνικών θέσεων1369. Οι δηµογραφικές µεταβολές 
αποτύπωσαν µε έναν αρκετά εµφανή τρόπο τις προσδοκώµενες αναµορφωτικές 
προσπάθειες του ελληνικού έθνους-κράτους στο τοπίο της Θράκης.  

Έτσι για την περίοδο που ακολούθησε την αποµάκρυνση του ελληνικού 
στρατού από τα ανατολικά παράλια του Αιγαίου Πελάγους και την υπογραφή της 
σύµβασης ανταλλαγής, ο πληθυσµός των µουσουλµάνων που εξαιρέθηκαν της 
ανταλλαγής είναι σχετικά δύσκολο να υπολογιστεί µε απόλυτη ακρίβεια. 
Αναλυτικότερα ο Πάλλης αναφέρει 84.000 περίπου µουσουλµάνους σε σύνολο 
304.000 κατοίκων της Θράκης, κατά την περίοδο 1920-19241370. Ο µεταγενέστερος 
Ανδρεάδης, για το σύνολο των νοµών της ελληνικής Θράκης πριν από την υπογραφή 
της Συνθήκης της Λωζάννης, αναφέρει 117.898 µέλη της µουσουλµανικής 
κοινότητας1371. Έναν χρόνο µετά την έναρξη της ανταλλαγής (Οκτώβριος 1924), η 
κοινότητα της Θράκης αριθµούσε 94.723 µέλη, στα οποία πρέπει να προστεθούν 
περίπου 5.000 άτοµα που είχαν ήδη αναχωρήσει για την Τουρκία1372.  

Αργότερα, ο έλληνας αντιπρόσωπος στη Μικτή Επιτροπή πληροφόρησε τον 
Πάλλη ότι ο πληθυσµός των µουσουλµάνων της Θράκης, όπως αυτός παρουσιαζόταν 
από τα στοιχεία που είχε συλλέξει από τα Γραφεία Εποικισµού της Γενικής 
Διοίκησης, ανερχόταν σε 93.273 άτοµα. Βέβαια ο αριθµός αυτός παρέµεινε 
αµετάβλητος από το 1920 ως και τον Ιανουάριο του 1925, όταν οι υπόλοιπες 
πληθυσµιακές οµάδες σηµείωναν µεταβολές1373. Ο Πελαγίδης επικαλούµενος 
έγγραφο του Ι.Α.Υ.Ε. αναφέρει πως στη Θράκη πριν από την υπογραφή της 
σύµβασης ανταλλαγής, υπήρχαν 95.407 µουσουλµάνοι επί συνόλου 208.756 γηγενών 
κατοίκων, στους οποίους πρέπει να προσθέσουµε και τους 105.438 πρόσφυγες που 
κατέφυγαν στη Θράκη πριν από την επίσηµη ανταλλαγή των πληθυσµών1374.  

Αλλά και οι τουρκικές πηγές δεν παρουσιάζουν έναν ακριβή αριθµό. Έτσι, ο 
Oran αναφέρει για το 1922, στην περιοχή µεταξύ των ποταµών Έβρου και Νέστου, 
ότι οι µουσουλµάνοι γηγενείς αριθµούσαν 129.120 µέλη και οι ορθόδοξοι γηγενείς 
33.190 µέλη1375. Ο Özgüç αναφέρει για το 1923 την παρουσία 149.230 

                                                
1369 Ακαδηµία Αθηνών (1995), Η Ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και Προοπτικές, II, Αθήνα: Ακαδηµία 
Αθηνών, σσ. 7-8. 
1370 Pallis A. A. (1925), "Racial Migrations in the Balkans During the Years 1912-1924", The Geographical 
Journal, 66(4), σσ. 326-327. 
1371 Ανδρεάδης Κ. (1956), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ. 3. 
1372 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α. Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
1373 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α. Α. Πάλλη. Φάκελος Β-Γ. Μικτή Επιτροπή για την Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή 
(Neuvieme Sous-Commission), Κοµοτηνή, 09-01-1925, προς: Πάλλη Α. Α. 
1374 Ι.Α.Υ.Ε. 1922-1923/ΚΤΕ/ΑΠ/20/70, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-
1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 198. 
1375 Oran B. (2003), «The Story of Those who Stayed: Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention», in 
Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between 
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µουσουλµάνων στη Θράκη, ο Cebecioğlu µιλάει για 103.989 µουσουλµάνους της ίδια 
χρονιά και οι Kettani και Kurtuluş για την περίοδο 1920-1923 ανεβάζουν τον αριθµό 
σε 129.120 µουσουλµάνους συµφωνώντας µε τον Oran1376. Με τον τελευταίο αριθµό 
συµφωνεί και ο Aydinli1377.  

Η επίσηµη αποστολή των τουρκικών αρχών στις διαπραγµατεύσεις της 
Λωζάννης αναφέρει την παρουσία 120.000 µουσουλµάνων στη Θράκη, έναντι 
300.000 ορθοδόξων στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης1378. Αναφορικά µε τους 
τελευταίους, ο αριθµός τους είχε αυξηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 
διασυµµαχικής διοίκησης της περιοχής Κωνσταντινουπόλεως µια αύξηση, που, κατά 
τους, βρετανικούς υπολογισµούς έφτανε τους 100.000 περίπου ανθρώπους, 
ανεβάζοντας τον ορθόδοξο πληθυσµό από 300.000 το 1914 σε 400.000 το 19221379. 
Λίγο µετά την αποµάκρυνση των συµµαχικών δυνάµεων από την περιοχή (1924), η 
νέα τουρκική διοίκηση, σε µια πρόχειρη απογραφή, καταµέτρησε 279.788 
ορθόδοξους κατοίκους1380. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι, από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, δεν µπορεί να 
υπολογιστεί µε ακρίβεια ο αριθµός των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων της 
Θράκης. Συµπερασµατικά ο πληθυσµός των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων  
υπολογίζεται προσεγγιστικά µεταξύ 100.000 και 110.000 ατόµων, κατά την περίοδο 
της υπογραφής της σύµβασης ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσµών. Σηµειώνεται 
επίσης η ένταξη στους κόλπους των εταµπλί, των Ποµάκων και των µουσουλµάνων 
Αθίγγανων, οι οποίοι και περιλαµβάνονται στις παραπάνω πληθυσµιακές 
καταµετρήσεις1381. 
 Κατά την επόµενη δεκαετία ο αριθµός των µη ανταλλάξιµων θρακιωτών από 
τις τουρκικές πήγες παρουσιάζεται διαφοροποιηµένος µε σηµαντικές αποκλήσεις. 
Έτσι ο Aydınlı το 1930 καταγράφει την παρουσία 148.000 περίπου µουσουλµάνων 

                                                                                                                                       
Greece and Turkey, Oxford: Berghahn Books, 12: 96-115, σ. 102· Oran B. (1986), Türk-Yunan İlişkilerinde Batı 
Trakya Sorunu, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, σ. 15.  
1376 Cebecioğlu S. (1979), Batı Trakya Türkleri’nin Yaşam Savaşı, Istanbul: Erol Matbaacilik όπως παρατίθενται 
στην αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 96-97· Kettani 
M. A. (1979-80), "Muslims in southern Europe", Journal Institute of Muslim Minority Affairs, 1&2(1 & 2), σ. 154· 
Kurtuluş Ü. (1979), Batı Trakya’nın Dünü Bugünü, Istanbul: Sincan Matbaasi, σ. 33· Özgüç A. (1974), Batı 
Trakya Türkleri, İstanbul: Kutluğ Yayınları, σ. 13. 
1377 Aydinli A. (1973), “Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü” Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄ (Συµπλήρωµα), σ. 
398. 
1378 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 400. 
1379 Foreign Office, Folder 371/7959/E13044, memorandum prepared by Foreign Office, 20-11-1922, όπως 
παρατίθεται στο Alexandris A. (1983), The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974, 
Athens: Center for Asia Minor Studies, σ. 96. 
1380 Τσιλένης Σ. Ε. (2001), «Η Μειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών στις Επίσηµες Στατιστικές τις Σύγχρονης 
Τουρκίας και τον Αστικό Χώρο», στο Κοντζαµάνης Β. & Παπάς Β. (επιµ.), Οι Χωρικές Διαστάσεις των 
Δηµογραφικών Φαινοµένων, Βόλος, Ε.Δ.Κ.Α., Πολυτεχνική Σχολή-Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: 369-381, σ. 370. 
1381 Τρουµπέτα Σ. (2001), Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης: Το Παράδειγµα των 
Ποµάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, σσ. 32-36· Ζεγκίνης Ε. (1994), Οι Μουσουλµάνοι Αθίγγανοι της 
Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, σ. 47.  
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στην περιοχή1382. Ο Ünal µε τη σειρά του αναφέρει 142.000 µουσουλµάνους περίπου 
το 1927 και µια µείωση το 1930 που περιορίζει τον αριθµό των µελών της κοινότητας 
στα 130.0001383. Ο Orhonlu το 1932 κατεβάζει τον αριθµό τους στα 105.000 περίπου 
µέλη και στα 110.000 το 19361384. Τέλος, εκτός αυτών, ο βόσνιος (;) Tchemalovitch 
το 1933 αναφέρει την παρουσία 143.000 περίπου µελών της µουσουλµανικής 
κοινότητας1385.  
 Το 1928 η επίσηµη απογραφή της ελληνικής κυβέρνησης προσεγγίζει τον 
αριθµό των µουσουλµάνων πολιτών της: 102.671 άτοµα1386. Ο συγκεκριµένος 
αριθµός είναι πλησίον των περίπου 106.000 πιστοποιητικών µη ανταλλαξιµότητας τα 
οποία µέχρι το 1934 είχαν χορηγήσει οι ελληνικές αρχές, όπως προαναφέρθηκε1387.  
 Ακόµα και ο αριθµός του προσφυγικού πληθυσµού που βρισκόταν στη Θράκη 
δεν παρέµενε σταθερός στην περίοδο µελέτης. Η πρώτη επίσηµη απογραφή του 
προσφυγικού πληθυσµού, τον Απρίλιο του 1923 (βλέπε Πίνακες 1), παραθέτει 
διαφορετικά στοιχεία από αυτά που παρουσιάστηκαν στην απογραφή του 1928. Η 
σχετική ασυµφωνία των στοιχείων ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα της γεωγραφικής 
θέσης της Θράκης ως βασικής πύλης χερσαίας εισόδου στη χώρα, της πορείας της 
προσφυγικής αποκατάστασης, της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής της περιοχής 
εγκατάστασης των προσφυγικών νοικοκυριών µέχρι και το 1928, καθώς και της 
υλοποίησης των κρατικών προσδοκιών για τη Θράκη. Η αρχική κατανοµή των 
προσφύγων (1923), όπως παρουσιάζεται από τον Darques, δείχνει να ικανοποιεί τους 
βασικούς στόχους του εποικισµού της Θράκης για ενίσχυση της συνοριακής γραµµής 
του Έβρου ποταµού και των εύφορων πεδινών εκτάσεων της επαρχίας (βλέπε Χάρτη 
33)1388.  

Την επόµενη χρονιά και έπειτα από διαµαρτυρίες της τουρκικής πλευράς, µε 
εντολή της ελληνικής κυβέρνησης (10-02-1924) έλαβε χώρα η µετακίνηση του 1/4 
                                                
1382 Aydınlı A. (1973), "Batı Trakya Facıasının İç Yüzu, İstanbul", Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄ 
(Συµπλήρωµα), σ. 392. 
1383 Ünal T. (1969), "Batı Trakya Tϋrkleri", Tϋrk Kϋltϋrϋ, 7(76), σ. 281, όπως παρατίθεται στην αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι 
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. Παιδαγωγικό Τµήµα 
Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 103.  
1384 Orhonlu C. (1964), "Batı Trakya`da Tϋrk Nϋfusu", Tϋrk Kϋltϋrϋ Arastirmalari, I(1), όπως παρατίθεται στο 
Popovic A. (1986), L`Islam Balkanique. Les Musulmanes du Sud-Est Europeen dans la Period Post-Ottoman, 
Berlin, σ. 155. 
1385 Tchemalovitch S. A. (1933), "Les Musulmans en Grèce", L` Europe de l`Est et du Sud-Est, III(3-4), σ. 206, 
όπως παρατίθεται στην αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική 
Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), 
Παιδαγωγική Σχολή. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 102. 
1386 Ο µοναδικός συγγραφέας που συµφωνεί µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η ελληνική κυβέρνηση στην 
απογραφή του 1928 (βλέπε infra) είναι ο ιταλός Rossi. Rossi E. (1928), "I Musulmaninella Tracia Occidentale", 
Oriente Moderno, 8, σσ. 516-517, όπως παρατίθεται στο Popovic A. (1986), L`Islam Balkanique. Les Musulmanes 
du Sud-Est Europeen dans la Period Post-Ottoman, Berlin, σ. 154. 
1387 Αλεξανδρής Α. (1988), «Το Ιστορικό Πλαίσιο των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, 1923-1987», στο Αλεξανδρής 
Α., Βερέµη Θ., Καζάκος Π., Κουφουδάκης Β., Ροζάκης & Τσιτσόπουλος Γ. (επιµ.), Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 
1923-1987, Αθήνα, Γνώση & ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Ι: 31-172, σ. 64. 
1388 Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, Paris: CNRS 
Editions, σ. 330. 
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των προσφύγων που βρίσκονταν στη Θράκη, από τη Γενική Διοίκηση. Έτσι, µετά το 
πέρας της προσφυγικής µετακίνησης προς άλλες περιοχές του ελληνικού κράτους στα 
τέλη του 1924, στη Θράκη παρέµειναν 16.596 προσφυγικές οικογένειες, που 
αντιστοιχούσαν σε 68.358 άτοµα1389. Ενάµισι χρόνο πριν ο πληθυσµός τους 
αριθµούσε 99.913 άτοµα1390.   

Στην πραγµατικότητα ο αριθµός των προσφύγων ήταν κατά πολύ 
µεγαλύτερος από αυτόν που δήλωναν επίσηµα οι ελληνικές αρχές. Ο έλληνας 
αντιπρόσωπος στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, κατά την πρώτη επίσκεψη της Μικτής 
Επιτροπής στη Θράκη (Φεβρουάριος 1924), δήλωσε ξεκάθαρα αναφορικά µε την 
υπόσχεση των ελληνικών αρχών για τη µετακίνηση 25.000-30.000 προσφύγων: 
σαφώς δεν τους δηλώθηκε ότι ο προσφυγικός πληθυσµός που είναι εγκατεστηµένος 
στη Δ. Θράκη υπερβαίνει τις 125.000. Και συνεχίζει: η τελευταία ακριβής στατιστική 
παρουσιάζει τον πληθυσµό των εγκατεστηµένων προσφύγων στη Θράκη σε 89.352 
άτοµα1391.  

Η απόκρυψη του αριθµού των προσφύγων είχε λοιπόν µια πολιτική 
σκοπιµότητα, η οποία συνδέεται περισσότερο µε την προσπάθεια απόκρυψης του 
απόλυτου πληθυσµιακού µεγέθους τους και λιγότερο µε την αδυναµία των αρχών να 
το καταγράψουν αποτελεσµατικά. Έτσι, οι ελληνικές αρχές εµφανίστηκαν να έχουν 
τηρήσει την υπόσχεσή τους στην επιτροπή και στην τουρκική αντιπροσωπεία, ενώ 
στην πραγµατικότητα ο πληθυσµός που µετακινήθηκε ήταν µικρότερος.  
 Προς τα τέλη του ίδιου έτους, µια άλλη καταγραφή από το υπουργείο Υγιεινής, 
Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που φέρει την υπογραφή του υπουργού, Κ. Φιλάνδρου, 
αναφορικά µε τον αστικό και αγροτικό προσφυγικό πληθυσµό της Θράκης, 
παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία: 
 
Πίνακας 1γvi.20. Απογραφή προσφυγικού πληθυσµού Υπουργείου Υγιεινής, 
Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Δεκέµβριος 1925) 

 Αστικός Πληθυσµός Αγροτικός Πληθυσµός Σύνολο Θράκης  
Οικογένειες Άτοµα Οικογένειες Άτοµα Οικογένειες Άτοµα 

Νοµός Ροδόπης 2.801 11.447 8.742 34.902 11.543 46.349 
Νοµός Έβρου 2.752 8.742 8.383 36.354 11.135 45.096 
Σύνολο Θράκης  5.553 20.189 17.125 71.256 22.678 91.445 
Πηγή: Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ, Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, 
Διεύθυνση ΙΙΙ, Τµήµα Η`, Γραφείο Α, αρ. πρωτ. 117492, 12-12-1925, (επιστολή υπουργού Κ. Φιλάνδρου) 
 
                                                
1389 Devedji A., E. (1929). L` Echange Obligatoire des Minorites Greques et Turques en Vertu de la Convention de 
Lausenne du 30 Janvier 1923, Nancy: Universitè de Nancy, σσ. 22-27, όπως παρατίθεται στο Akgönül S. (1999), 
Une Communauté, Deux Ètats: La Minorité Turco-Musulmane de Thrace Occidentale, Beylerbeyi, Istanbul: 
Éditions Isis, σσ. 32-33. 
1390 Υπουργείον Υγείας Πρόνοιας και Αντιλήψεως/Τµήµα Στατιστικής (1933), Απογραφή Προσφύγων. 
Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923, Αθήναι Εθνικόν Τυπογραφείον, σ. 9, όπως παρατίθεται στο Pentzopoulos D. 
(1962), The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & Co., σ. 97. 
1391 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική αντιπροσωπεία 
Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο µικρότερος αριθµός προσφυγικών οικογενειών σε 
αγροτικές περιοχές που παραθέτει στην ανάλυσή του ο Ladas, όταν κάνει λόγο για 
16.274 οικογένειες, που αντιστοιχούσαν σε 65.915 άτοµα, κατά τα τέλη του 1925, 
από τα στοιχεία της Κ.τ.Ε. που χρησιµοποίησε1392. Αργότερα, στα τέλη Ιουνίου του 
1926, η Κ.τ.Ε. αναφέρει 16.546 οικογένειες και 68.358 άτοµα, που ανήκαν στον 
αγροτικό προσφυγικό πληθυσµό της Θράκης (η πλειονότητα τους  καταγόταν από την 
περιοχή ανατολικά του Έβρου)1393.  

Ο Πάλλης, τρεις µήνες αργότερα, ανεβάζει τον αριθµό των οικογενειών σε 
16.6251394. Στην πραγµατικότητα, ο προσφυγικός πληθυσµός δεν είχε ακόµη 
σταθεροποιηθεί στις περιοχές εγκατάστασής του, γεγονός που προκαλούσε 
αυξοµειώσεις στον αριθµό του. Υπήρχε, βέβαια, πάντα το ενδεχόµενο απόκρυψης του 
πραγµατικού µεγέθους του προσφυγικού πληθυσµού της Θράκης, ως εργαλείου 
κατευνασµού των τουρκικών αντιδράσεων. 

Το πληθυσµιακό προφίλ της Θράκης και η πορεία των αναµορφωτικών 
επεµβάσεων της συγκεκριµενοποιήθηκαν µε την απογραφή πληθυσµού που 
πραγµατοποίησε η Γενική Στατιστική Υπηρεσία (Γ.Σ.Υ.) τον Μάιο του 1928. Ο 
συνολικός πληθυσµός της περιοχής, το 1928 (303.879 κάτοικοι), σε σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα της απογραφής του 1920 (202.660 κάτοικοι), κατέγραψε µια 
πληθυσµιακή διαφορά της τάξης των 101.219 κατοίκων σε διάστηµα µιας 
πενταετίας1395.  

Κρίνεται, όµως, απαραίτητο να παρουσιαστούν οι εγκλεισµοί των 
δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων από τις απογραφές της Γ.Σ.Υ. Από τη µια, έχει 
παρατηρηθεί η τάση µη εγγραφής των κοριτσιών στα ληξιαρχικά γραφεία (µέχρι και 
το 1920) και η συνακόλουθη υπερεκπροσώπηση των ανδρών παρά τα µεγάλα 
ποσοστά ανδρικού πληθυσµού που µετανάστευαν στο εξωτερικό. Από την άλλη έχει 
καταγραφεί µια αποστροφή ως προς τη δήλωση της ηλικίας του ανδρικού πληθυσµού 
(1907-1951) στις ηλικίες γύρω στα 20 έτη, το όριο κατάταξης στις κλάσεις του 
ελληνικού στρατού1396. Επιπλέον είναι γεγονός η προβληµατική καταγραφή των 
γεννήσεων και των θανάτων νεογνών και νεογέννητων, ιδίως σε δυσπρόσιτες 
περιοχές1397. Αυτές οι παρατηρήσεις δεν µειώνουν την αξιοπιστία των 
αποτελεσµάτων της απογραφής, αλλά υπενθυµίζουν τους περιορισµούς τους κατά την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. 
                                                
1392 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 645. 
1393 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 71. 
1394 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Γενική Στατιστική των εγκαταστάσεων της ΕΑΠ στις 30-09-
1926. 
1395 Κιόχος Π. (1981), Στατιστική Ανάλυση του Δηµογραφικού Προβλήµατος της Ελλάδος από το 1920 Μέχρι το 
1971, Αθήνα: Εκδόσεις Καραµπελόπουλος, σ. 185. 
1396 Valaoras V. G. (1960). "A Reconstruction of the Demographic History of Modern Greece." The Millbank 
Memorial Fund Quarterly, XXXVIII(2), σσ. 116-118. 
1397 Henry L. (1968), "The Verification of Data in Historical Demography" Population Studies, 22(1), σ. 63. 
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Η πληθυσµιακή αύξηση είχε τις ρίζες της στην προσφυγική εγκατάσταση στη 
Θράκη και στην αποµάκρυνση του βουλγαρόφωνου στοιχείου και στην αποδηµία 
µέρους του µουσουλµανικού. Οι αλλαγές που σηµειώθηκαν στο δηµογραφικό προφίλ 
της περιοχής εντοπίζονται τόσο στην εθνοτική σύνθεση, όσο και στην ενίσχυση των 
ηλικιακών οµάδων του συνολικού πληθυσµού της και στην αντίστοιχη µεταβολή του 
αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού πληθυσµού της.  

Αναλυτικότερα η πυραµίδα ηλικιών του πραγµατικού πληθυσµού της Θράκης 
το 1920 χαρακτηρίζεται από µια εκτεταµένη αύξηση των γεννήσεων κατά την πρώτη 
δεκαετία του 1900, η οποία µειώνεται στην επόµενη δεκαετία, και συγκεκριµένα 
κατά την περίοδο 1915-1920 (βλέπε Διάγραµµα 2)1398. Η αποχώρηση σηµαντικού 
αριθµού γηγενών προς το ελληνικό κράτος και την Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά 
την περίοδο της βουλγαρικής διοίκησης µπορεί να συσχετιστεί µε µια µείωση της 
γεννητικότητας, όπως αποτυπώθηκε στην πυραµίδα. Από εκεί και πέρα, η πυραµίδα 
ηλικιών χαρακτηρίζεται από µια αρκετά περιορισµένη πληθυσµιακή σύνθεση µε 
εµφανείς συρρικνώσεις, αποτέλεσµα της κατάστασης στη βαλκανική χερσόνησο στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Συνολικά, ο πληθυσµός της Θράκης το 1920 µπορεί να 
χαρακτηριστεί ανανεώσιµος, µε βάση την έξαρση των γεννήσεων ύστερα από µια 
αρκετά εκτεταµένη περίοδο χαµηλής γεννητικότητας και εκτεταµένων πολεµικών 
συγκρούσεων1399.   

Με τη σειρά της η πυραµίδα ηλικιών του πραγµατικού πληθυσµού της 
Θράκης για το 1928 χαρακτηρίζεται από µια εκτεταµένη γεννητικότητα αποτέλεσµα 
των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών της εποχής1400. Συνολικά η πυραµίδα 
έχει δεχθεί µια ενίσχυση σε όλες τις ηλικιακές της οµάδες και στα δύο φύλα, από την 
προσφυγική παρουσία1401. Ο πληθυσµός της Θράκης µπορεί να χαρακτηριστεί 
ανανεώσιµος, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των γεννήσεων που διαδέχθηκε 
περιόδους χαµηλότερης γεννητικότητας (βλέπε infra, οµοίως Διάγραµµα 3)1402.  

Με την προβολή των πυραµίδων ηλικιών του πραγµατικού πληθυσµού της 

                                                
1398 Valaoras V. G. (1960), "A Reconstruction of the Demographic History of Modern Greece." The Millbank 
Memorial Fund Quarterly, XXXVIII(2), σ. 118· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920: 
Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α΄ Πληθυσµός, Β΄ Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 
24-25. 
1399 Σιάµπος Γ. (1993), Δηµογραφία, Αθήνα: Το Οικονοµικό, σσ. 230-231, σ. 233· Ταπεινός, Γ. Φ. (1993), Στοιχεία 
Δηµογραφίας: Ανάλυση, Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες και Ιστορία των Πληθυσµών, Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, σσ. 64-65· Henry L. (1980), Techniques d' Analyse en Démographie Historique, Paris: Éditions de l' 
Institut National D' Études Démographiques, σσ. 15-16. 
1400 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, 
Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 18-19. 
1401 Valaoras V. G. (1960), "A Reconstruction of the Demographic History of Modern Greece." The Millbank 
Memorial Fund Quarterly, XXXVIII(2), σ. 118.  
1402 Σακέλλης Γ. (1993), Πληθυσµός και Εργατικό Δυναµικό στην Ελλάδα: Μορφολογία και Διαχρονικές Εξελίξεις. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, σσ. 43-46· Ταπεινός Γ. Φ. (1993), Στοιχεία Δηµογραφίας: Ανάλυση, Κοινωνικο-
Οικονοµικοί Παράγοντες και Ιστορία των Πληθυσµών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 64-65· Henry L. (1980), 
Techniques d' Analyse en Démographie Historique, Paris: Éditions de l' Institut National D' Études 
Démographiques, σσ. 15-16. 
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Θράκης του 1920 και του 1928 (αναγωγή πυραµίδας του 1928 στην πυραµίδα του 
1920), στο ίδιο σύστηµα αξόνων, παρουσιάζεται η δηµογραφική εξέλιξη σε διάστηµα 
λιγότερο της µίας δεκαετίας (βλέπε Διάγραµµα 4)1403. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι 
ηλικιακές οµάδες λόγω της προσφυγικής παρουσίας, σχεδόν διπλασίασαν τον αριθµό 
των µελών τους, παρά τον εκτοπισµό και την αποδηµία γηγενών.      

Στη συνέχεια ο αριθµός των προσφύγων που εισήλθε και εγκαταστάθηκε στη 
Θράκη, υπολογίζεται περίπου τα 100.000 άτοµα (βλέπε Διάγραµµα 5)1404. Η 
απογραφή επιβεβαίωσε την καταγωγή του προσφυγικού κόσµου της Θράκης, µε την 
πλειονότητα τους να προέρχεται από τις περιοχές ανατολικά του Έβρου· αυτούς 
ακολούθησαν οι πρόσφυγες από την Ανατολία και από τη Βουλγαρία. Ο κύριος όγκος 
τους, όπως ήταν αναµενόµενο, εισήλθε στη χώρα µετά τα γεγονότα του Αυγούστου 
του 1922. Ο πληθυσµός που µετακινήθηκε νωρίτερα αποτέλεσε ένα πολύ µικρό 
ποσοστό του συνολικού προσφυγικού πληθυσµού, του οποίου η πλειονότητα τους 
προερχόταν από τα βουλγαρικά εδάφη. Τα αίτια αυτού του φαινοµένου εντοπίζονται 
στις πρώτες µετακινήσεις της ελληνοβουλγαρικής ανταλλαγής. 

Το µέγεθος του προσφυγικού πληθυσµού, τον Απρίλιο του 1923, όταν έγινε 
µια πρώτη επίσηµη προσπάθεια απογραφής, παρουσίασε ισοκατανοµή στους δύο 
νοµούς της Γενικής Διοίκησης Θράκης (βλέπε Διάγραµµα 6)1405. Όµως πέντε σχεδόν 
χρόνια µετά, ο συνολικός προσφυγικός πληθυσµός της Θράκης κατέγραψε µείωση 
της τάξης των 3.000 περίπου κατοίκων µε συνακόλουθα αποτελέσµατα στην κατά 
νοµούς κατανοµή του. Έτσι ο νοµός Έβρου το 1928 παρουσίασε έναν µειωµένο κατά 
7.000 περίπου µέλη προσφυγικό πληθυσµό και ο νοµός Ροδόπης αυξηµένο κατά 
3.000 περίπου µέλη.  

Αντίστοιχη µεταβολή παρουσίασε και η κατανοµή του προσφυγικού 
πληθυσµού στη Θράκη κατά την ίδια πενταετία. Η χαρτογραφική απεικόνιση της 
εγκατάστασής του (1928) από τον Darques είναι δηλωτική τόσο των προτεραιοτήτων 
του εποικισµού (ενίσχυση της συνοριογραµµής Έβρου-Ροδόπης) όσο και της 
εξέλιξής του (αποτυχία εποικισµού ορεινών οικισµών παραµεθορίου, αυξηµένα 
ποσοστά εγκατάστασης στο τρίγωνο Ξάνθης-Κοµοτηνής-Βιστωνίδας) (βλέπε Χάρτη 

                                                
1403 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, 
Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 18-19· Βασίλειον της 
Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή του 
Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920: Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α΄ Πληθυσµός, Β΄ 
Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 24-25. 
1404 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1933), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος Ι, 
Πραγµατικός και Νόµιµος Πληθυσµός-Πρόσφυγες, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 413. 
1405 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, 
Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 89-95, σσ. 303-310, σσ. 
545-551, σσ. 607-611· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως-Τµήµα Στατιστικής 
(1923), Απογραφή Προσφύγων Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923: Αριθµός Προσφύγων Κυρωθείς δια του από 18-10-
1923 Βασιλικού Διατάγµατος, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 11-12, 42-43.  
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34)1406. 
Ο προσφυγικός πληθυσµός της Θράκης (βλέπε Διάγραµµα 7) παρουσιάζεται 

ανεπηρέαστος από την απότοµη αύξηση της γεννητικότητας που παρατηρήθηκε στις 
αρχές του 20ού αιώνα1407. Οι υπόλοιπες πληθυσµιακές οµάδες, που γεννήθηκαν µετά 
το 1900, παρουσιάζουν µέγεθος ανάλογο µε αυτές που γεννήθηκαν τουλάχιστον 
µέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.  

Στην πραγµατικότητα ο προσφυγικός πληθυσµός τόνωσε το δηµογραφικό 
προφίλ των περιοχών στις οποίες εγκαταστάθηκε. Αναφορικά µε το δηµογραφικό 
πρόβληµα της Ελλάδας και την προσφυγική παρουσία, ο Βαλαώρας κατέληξε σε 
σηµαντικά ευρήµατα: σύµφωνα µε αυτά η προσφυγική παρουσία κατάφερε να 
τονώσει σηµαντικά τη γεννητικότητα στις περιοχές όπου το ποσοστό των προσφύγων 
κυµαινόταν µεταξύ 20% και 60% του συνολικού, όπως στη Θράκη. Μια 
εξισορρόπηση του ποσοστού της γεννητικότητας µεταξύ των γηγενών και των 
προσφύγων άρχισε να εκδηλώνεται από το 1934 και µετά. Ο Βαλαώρας, αιτιολογεί τα 
αυξηµένα ποσοστά γεννητικότητας των προσφύγων µε βάση τα ιδιαίτερα βιολογικά 
χαρακτηριστικά τους και όχι τις κοινωνικές και τις οικονοµικές συνθήκες της εποχής, 
που διασφάλιζαν µείωση του ποσοστού θνησιµότητας των ζώντων γεννηθέντων 
παιδιών1408. Αυτές άλλωστε είχαν δηµιουργήσει ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τη 
σύναψη γάµων σε µικρότερη ηλικία από τις προσφυγικές οµάδες1409.   

Σε κάθε περίπτωση η Θράκη παρουσίασε µια συνολική αύξηση του 
πληθυσµιακού της υπόβαθρου. Η εξέλιξη της φυσικής κίνησης του πληθυσµού 
(1922-1937) φανερώνει τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή τάση, καθώς και τη 
γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (βλέπε Διαγράµµατα 8) του θρακικού 
και του ελληνικού πληθυσµού1410. Τα στοιχεία για τη Θράκη αποκαλύπτουν την 

                                                
1406 Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque. Paris: CNRS 
Editions, σ. 331. 
1407 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, 
Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 379. 
1408 Κιόχος Π. (1981), Στατιστική Ανάλυση του Δηµογραφικού Προβλήµατος της Ελλάδος από το 1920 Μέχρι το 
1971, Αθήνα: Εκδόσεις Καραµπελόπουλος, σ. 217· Σακέλλης Γ. (1993), Πληθυσµός και Εργατικό Δυναµικό στην 
Ελλάδα: Μορφολογία και Διαχρονικές Εξελίξεις. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, σ. 33.  
1409 Βαλαώρας Β. Γ. (1942), Το Δηµογραφικό Πρόβληµα της Ελλάδος και η Επίδρασις των Προσφύγων, Αθήναι, 
σσ. 24-33, σσ. 59-61, όπως παρατίθεται στο Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: 
The Rural Settlement of Refugees 1922-1930, Oxford: Clarendon Press, σ. 158. 
1410 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1927), Στατιστική της Κινήσεως 
του Πληθυσµού κατά το έτος 1922. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής 
Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το 
έτος 1923. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1924. Εν 
Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνσις Στατιστικής 
(1929), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1925. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 
σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1930), Στατιστική της 
Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1926. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-5· Υπουργείον 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1930), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού 
κατά το έτος 1927. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1931), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού (Γάµοι-Γεννήσεις-Θάνατοι) 
κατά το έτος 1928. Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
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πορεία και την εξέλιξη των στοιχείων στο σύνολο της χώρας, όπως η αύξηση του 
συνολικού προσδόκιµου επιβίωσης (1925-1929, 48,2 έτη και 1935-1939, 52,8 έτη) 
στο σύνολο της χώρας· παρά τη σχετική υποκαταγραφή των στοιχείων όπως τονίζει ο 
Βαλαώρας1411.  

Έτσι στο διαµέρισµα της Θράκης, καταγράφεται µια σταθερή άνοδος του 
ρυθµού της ετήσιας πληθυσµιακής αύξησης, που υπολογίζεται στο 3,1% κατά την 
περίοδο 1920-1928 και στο 1,46% κατά την περίοδο 1928-1940, αποκαλύπτοντας την 
οµαλή δηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού µετά το 19301412. Στο πλαίσιο αυτών, 
εξηγούνται και οι πτωτικές τάσεις της γεννητικότητας και της θνησιµότητας του 
πληθυσµού, οι οποίες διατηρήθηκαν και κατά την επόµενη δεκαετία (1940)1413.  

Η διερεύνηση της φυσικής κίνησης του πληθυσµού, προκειµένου να 
παρουσιαστεί ολοκληρωµένα, χρειάζεται και τον υπολογισµό της εξωτερικής 
µεταναστευτικής κίνησης. Στην προκειµένη περίπτωση η παρακολούθηση της 
µεταναστευτικής ροής είναι σχετικά προβληµατική. Έτσι όταν για το σύνολο της 
χώρας υπολογίζεται η υπερπόντια µετανάστευση προς τις Η.Π.Α. (ανακόπηκε 
αισθητά µετά το 1921), η περίπτωση της Θράκης συναντά πρόσθετες δυσκολίες. Για 
παράδειγµα αναφέρεται η αδυναµία των αρχών να καταγράψουν επακριβώς των 
αριθµό των µη ανταλλάξιµων που αναχωρούσαν προς την Τουρκία. Πάντως ο 
Polyzos -στα στοιχεία που δηµοσιεύει- υποστηρίζει ότι το διαµέρισµα της Θράκης 
είχε το µικρότερο ποσοστό µεταναστών συγκριτικά µε τα υπόλοιπα διαµερίσµατα της 
χώρας, κατά την περίοδο πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου (τα 
στοιχεία αυτά δέχονται µεγάλη αµφισβήτηση για την ορθότητά τους)1414. Σε κάθε, 

                                                                                                                                       
Υπηρεσία της Ελλάδος (1931), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1929. Αθήναι: Εθνικόν 
Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1932), 
Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1930. Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1933), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού 
κατά το έτος 1931 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το Έτος 1932). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Στατιστική της Κινήσεως του 
Πληθυσµού κατά το έτος 1932. Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1933 (Μετά 
Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1934) Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής 
Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1936), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το 
έτος 1934 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1935). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1937), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού 
κατά το έτος 1935 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1936). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1938), Στατιστική της Κινήσεως του 
Πληθυσµού κατά το έτος 1936 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1937). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 
σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1939), Στατιστική της 
Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1937 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1938). Αθήναι: Εθνικόν 
Τυπογραφείον, σσ. 4-5. 
1411 Valaoras, V. G. (1960), "A Reconstruction of the Demographic History of Modern Greece", The Millbank 
Memorial Fund Quarterly, XXXVIII(2), σσ. 128-135. 
1412 Kayser B., Thompson K., Vaternelle R. and Koukis V. (1969), Economic and Social Atlas of Greece. Athens:  
Centre for Economic Research & National Statistical Service of Greece, χάρτης 2.04. 
1413 Σακέλλης Γ. (1993), Πληθυσµός και Εργατικό Δυναµικό στην Ελλάδα: Μορφολογία και Διαχρονικές Εξελίξεις. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, σ. 28. 
1414 Polyzos N. J. (1947), Essai sur l' emigration Greque: Etude Demographique, Economique et Sociale. Paris:  
Libraire du Recueil Sirey, όπως παρατίθεται στο Κωστής Κ. (1987), Αγροτική Οικονοµία και Γεωργική Τράπεζα: 
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όµως, περίπτωση δεν παύουν να αποτελούν ενδείξεις για τις χωρικές εκφάνσεις του 
συγκεκριµένου φαινοµένου1415.         

Από την απογραφή του 1928 είναι δυνατή η επαλήθευση των προτεραιοτήτων 
του εποικιστικού έργου του ελληνικού έθνους-κράτους. Η κατανοµή του στη θρακική 
επικράτεια έγινε κατά πλειονότητα στις αγροτικές περιοχές της, για να ακολουθήσουν 
οι αστικές και οι ηµιαστικές περιοχές της Θράκης (βλέπε Διάγραµµα 9)1416. Η 
κατανοµή αποκαλύπτει, επίσης, τον αγροτικό χαρακτήρα του συνολικού ελληνικού 
πληθυσµού. Δηλαδή στο σύνολο της χώρας κυριαρχεί ο αγροτικός πληθυσµός (55%), 
για να ακολουθήσει ο αστικός µε ποσοστό 30,6% (το 1920, 23%) του συνολικού1417. 

Κατά την 8ετία 1920-1928 ο αγροτικός πληθυσµός της Θράκης δέχθηκε  
αύξηση της τάξης των 57.000 περίπου κατοίκων, ο αστικός αύξηση 17.000 κατοίκων 
και ο ηµιαστικός αύξηση 2.000 κατοίκων αντιστοίχως. Από τα παραπάνω 
επιβεβαιώνεται και ο αγροτικός χαρακτήρας των νοµών της Θράκης.  

Στην επόµενη απογραφή (1940) ο πληθυσµός της περιφέρειας αυξήθηκε στο 
σύνολό του και σε όλες τις κατηγορίες των οικισµών, όπως και στο σύνολο της χώρας 
(συνολική µεταβολή 1928-1940 στο σύνολο χώρας, 18,4%)1418. Αξιοσηµείωτη είναι η 
διαφορά µεταξύ αγροτικού και ηµιαστικού πληθυσµού, αναφορικά µε την 
προηγούµενη απογραφή στη Θράκη. Αυτή εξηγείται από το δηµογραφικό άλµα 
αρκετών αγροτικών οικισµών, που ξεπέρασαν το όριο των 2.000 κατοίκων το οποίο 
όριζε η Γ.Σ.Υ. για την κατηγοριοποίηση τους ως ηµιαστικών. Στην κατηγορία αυτή 
έκτος των παραδοσιακών ηµιαστικών κέντρων, όπως το Σουφλί, το Διδυµότειχο, οι 
Σάπες, προστέθηκαν και νέοι –ενδιάµεσοι πλέον- οικισµοί όπως το Ελαφοχώρι, το 
Τύχιο, ο Ίασµος, η Οργάνη, το Εύλαλο, ο Εχίνος, τα Κιµµέρια και τα Αρριανά (βλέπε 
Χάρτη 35).  

Αναφορικά µε τον αστικό πληθυσµό της Θράκης, οι αστικοί σχηµατισµοί 
διπλασίασαν στις περισσότερες περιπτώσεις τον πληθυσµό τους, σε σχέση µε τα 
στοιχεία της απογραφής του Δεκεµβρίου του 1920 (βλέπε Διάγραµµα 9)1419. 

                                                                                                                                       
Όψεις της Ελληνικής Οικονοµίας στο µεσοπόλεµο (1919-1938), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, σ. 
72. 
1415 Kayser B. & Μερακλής Μ. Γ. (1968), Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, σσ. 81-82. 
1416 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), 
Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 101-108, σ. 342· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (1933), Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928. Τόµος Ι, Πραγµατικός και Νόµιµος Πληθυσµός-Πρόσφυγες, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 
πίνακας 14.  
1417 Kayser B. & Μερακλής Μ. Γ. (1968), Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, σ. 32. 
1418 Ibid, σ. 34. 
1419 Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), 
Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 101-108, σσ. 333-342· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 
15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 
σσ. 89-95, σσ. 303-310, σσ. 545-551, σσ. 607-611· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του οικισµού της Ξάνθης, που σε διάστηµα 
οκτώ ετών αύξησε τον πληθυσµό του πάνω από 50%. Η ίδια αύξηση σηµειώθηκε και 
στον οικισµό της Αλεξανδρουπόλεως, όπου κατά το 1923 ο προσφυγικός πληθυσµός 
ήταν περίπου ίσος µε το συνολικό πληθυσµό της πόλης. Ο οικισµός του Διδυµοτείχου 
µείωσε τον αρχικό προσφυγικό πληθυσµό του, όπως ακριβώς και αυτός του 
Σουφλίου. Η ιδιαιτερότητα του Σουφλίου έγκειται στην εγκατάσταση του 
προσφυγικού πληθυσµού, που δεν ξεπέρασε το 1/7 περίπου του πραγµατικού 
πληθυσµού του 1928. 

 
  

Τέλος αναφορικά µε τον οικισµό της πρωτεύουσας της Θράκης, η αναλογία 
προσφύγων και γηγενών, τόσο κατά το 1923 όσο και κατά το 1928, παρέµεινε στο 
ίδιο επίπεδο- στο 1/3 περίπου του πραγµατικού πληθυσµού. Η διαφορά στο ποσοστό 
των προσφύγων επί του πραγµατικού πληθυσµού των αστικών κέντρων της Θράκης 
µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τον διαφορετικό χαρακτήρα του εποικιστικού 
προγράµµατος στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Η 
ανοδική πορεία του πληθυσµού των αστικών περιοχών της περιφέρειας συνεχίστηκε 
και κατά την επόµενη δεκαετία, µε την εξαίρεση της Ξάνθης, όπως δηλώνει η 

                                                                                                                                       
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η 
Δεκεµβρίου 1920: Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α΄ Πληθυσµός, Β΄ Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 84-87, σσ. 265-268· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως-
Τµήµα Στατιστικής (1923), Απογραφή Προσφύγων Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923: Αριθµός Προσφύγων 
Κυρωθείς διά του από 18-10-1923 Βασιλικού Διατάγµατος, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 11-12, 
σσ. 42-43.  
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απογραφή του 1940. 
Συνολικά σε ολόκληρη την επικράτεια της Θράκης, η διακύµανση των 

αυτοχθόνων προς τον προσφυγικό πληθυσµό µεταξύ των δύο απογραφών (1920-
1928) αποκαλύπτει τις µετακινήσεις του και τις προσταγές του εποικιστικού 
προγράµµατος. Έτσι οι περιοχές του τριγώνου (Ξάνθη-Κοµοτηνή-Βιστωνίδα) και η 
περιοχή από τη Λευκίµη (επαρχία Αλεξανδρουπόλεως) µέχρι τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (επαρχία Ν. Ορεστιάδας) παρουσίαζαν τη 
µεγαλύτερη διακύµανση γηγενών της περιόδου από 10% έως και 50%. Αντιθέτως, οι 
περιοχές µε τη µικρότερη διακύµανση του γηγενούς πληθυσµού εντοπίζονταν σε 
συγκεκριµένους θύλακες, όπως στις περιοχές της Σταυρούπολης (επαρχία Ξάνθης), 
της Αισύµης, των Σαπών, της Μαρώνειας και του Ίµερου (επαρχία Κοµοτηνής) της 
Καβύλης (επαρχία Ν. Ορεστιάδας), της Πτελέας (επαρχία Ν. Ορεστιάδας), του 
Διδυµοτείχου και τέλος του Τυχερού και των Φερών (βλέπε Χάρτη 36)1420.   

Πρέπει να σηµειωθεί πως ένα µέρος της δηµογραφικής αύξησης των αστικών 
ιστών, όχι µόνο στη Θράκη αλλά και στο σύνολο της χώρας, έχει τις ρίζες του στην 
εσωτερική µετανάστευση και συγκεκριµένα στις µετακινήσεις από την ύπαιθρο, 
εντός και εκτός του διαµερίσµατος της Θράκης. Ειδικότερα οι περισσότερες 
πληθυσµιακές εισροές προέρχονται από τη γειτονική Μακεδονία, σηµειώνοντας 
αρκετά υψηλά νούµερα στον δήµο Ξάνθης, λόγω της ανθηρής καπνικής οικονοµίας. 
Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ροές εντός του διαµερίσµατος της Θράκης, από τις 
αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα της (βλέπε Διάγραµµα 10, 
Πίνακα 19)1421. Στο σύνολο της χώρας ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, 
καταγράφεται η εµφάνιση των πρώτων τάσεων αστικοποίησης1422.   

Για την Ξάνθη και την Κοµοτηνή, το ποσοστό των εσωτερικών µεταναστών 
στο σύνολο του πληθυσµού τους ανέρχεται σε 22% και 21%, αντίστοιχα. Για τον 
Kayser και τον Μερακλή, οι πόλεις της Θράκης παρουσίασαν χαµηλή ελκυστικότητα  
συγκριτικά µε τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, λόγω της γενικότερης 
κατάστασης στην περιφέρεια1423. Πάντως, τόσο το Διδυµότειχο όσο και το Σουφλί 
εµφανίζουν τα µικρότερα ποσοστά εσωτερικών µεταναστών, συγκριτικά µε τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα της Θράκης, εκφράζοντας την προτίµηση των 
µετακινούµενων πληθυσµών στα δυναµικότερα και ισχυρότερα αστικά κέντρα του 
διαµερίσµατος.  

                                                
1420 Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, Paris: CNRS 
Editions, σ. 326. 
1421 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος 
κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 Νοεµβρίου 1928 
Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. ιε'-ιστ', σσ. λη'-λθ', σσ. µη'-µθ', 
Πίναξ 3*, Πίναξ Ι.β', Πίναξ Ι.γ', Πίναξ Ι.δ', Πίναξ Ι.ε'. 
1422 Σακέλλης Γ. (1993), Πληθυσµός και Εργατικό Δυναµικό στην Ελλάδα: Μορφολογία και Διαχρονικές Εξελίξεις. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, σ. 25. 
1423 Kayser B. & Μερακλής Μ. Γ. (1968), Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, σσ. 32-33. 
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Ένα επιπλέον στοιχείο για την κατανόηση της αναµόρφωσης του θρακικού 
χώρου ήταν η µεταβολή του εθνοτικού προφίλ της περιοχής. Η µεταβολή δηλώνεται 
από τα στοιχεία της απογραφής που εκδόθηκαν, σχετικά µε την κατανοµή του 
πληθυσµού σε γλώσσα και θρησκεία, το 1928. Άµεση συνέπεια αυτού είναι το 
γεγονός της υπαγωγής του συνόλου του µουσουλµανικού πληθυσµού της Θράκης στη 
γενική κατηγορία «µουσουλµάνοι», χωρίς να καταγράφονται οι προαναφερόµενες 
διακρίσεις εντός της µουσουλµανικής κοινότητας. Έτσι για παράδειγµα στη γενική 
κατηγορία εµπεριέχονται οι ποµάκοι –καταγράφονται ως βουλγαρόφωνοι 
µουσουλµάνοι- οι κιρκάσιοι και οι µουσουλµάνοι αθίγγανοι. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που δηµοσιεύθηκαν, ο πληθυσµός κατανέµεται βάσει του θρησκεύµατος ως έξης: 

 
Πίνακας 1γvi.21. Κατανοµή πληθυσµού ανά θρησκευτική οµάδα (Απογραφή 1928) 

 Ορθόδοξοι Καθολικοί Διαµ/νοι Μουσουλµάνοι Ισραηλίτες Ουδεµίας 
Θρησκείας 

Νοµός 
Έβρου 108.846 175 33 12.635 1.041 - 

Νοµός 
Ροδόπης 88.215 150 156 89.986 1.933 1 

Σύνολο 
Θράκης 197.061 325 189 102.671 2.974 1 

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της 
Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 
Νοεµβρίου 1928 Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, Πίναξ 8*, σ. πδ' 

Παρατήρηση: Οι θεµατικές κατηγόριες καταγράφονται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο της έκδοσης 

Αντιστοίχως, η κατανοµή του βάσει της οµιλούµενης γλώσσας είναι η 
ακόλουθη: 

Πίνακας 1γvi.22. Κατανοµή πληθυσµού ανά οµιλούµενη γλώσσα (Απογραφή 1928) 
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Νοµός 
Έβρου 102.688 1 448 9 1.201 2 1.082 7 520 20 16.627 82 

Νοµός 
Ροδόπης 80.560 8 987 198 2.043 16.745 1.872 66 541 66 77.166 171 

Σύνολο 
Θράκης 183.248 9 1.435 207 3.244 16747 2.954 73 1.061 86 93.793 255 

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της 
Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 
Νοεµβρίου 1928 Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, Πίναξ 8*, σ. πδ' 

Παρατήρηση: Οι θεµατικές κατηγόριες καταγράφονται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο της έκδοσης 
 

Τα στοιχεία που εκδόθηκαν σχετικά µε την κατανοµή ανά θρήσκευµα και 
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γλώσσα χρησιµοποιούνται µε µια σχετική επιφύλαξη για δύο λόγους: πρώτον, διότι 
το ελληνικό κράτος την περίοδο του µεσοπολέµου για ορισµένες εθνοτικές οµάδες 
εντός της επικράτειάς του εξέδιδε στοιχεία µικρότερα του κανονικού, προσπαθώντας 
να µειώσει το µέγεθός τους, δεύτερον, διότι τα ίδια τα µέλη κάποιων οµάδων 
εκδήλωναν µια απροθυµία δήλωσης της γλώσσας τους, λόγω των έντονων κρατικών 
πιέσεων για εγκατάλειψη της µητρικής τους γλώσσας. Το χαρακτηριστικότερο τέτοιο 
παράδειγµα ήταν η κοινότητα των οµιλητών της µακεδονοσλαυϊκής γλώσσας1424. 

Από τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1928 επιβεβαιώνεται µια σειρά 
υποθέσεων αναφορικά µε την εξέλιξη και την επιτυχία της µεταβολής του εθνοτικού 
υπόβαθρου της Θράκης. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται η αποµάκρυνση του 
µεγαλύτερου µέρους του βουλγαρόφωνου πληθυσµού και ενός µεγάλου µέρους του 
µουσουλµανικού πληθυσµού από την περιοχή του Έβρου.  
 Η απογραφή καταγράφει τον πραγµατικό πληθυσµό κατά την ηµεροµηνία 
τέλεσής της µε βάση τις θεµατικές κατηγορίες που συνέταξε η Γ.Σ.Υ. Οι θεµατικές 
αυτές, και ιδίως όσες αναφέρονται στο θρήσκευµα και στη γλώσσα, δεν µπορούν σε 
καµία περίπτωση να θεωρηθούν ανεξάρτητες από τη γενικότερη κυβερνητική 
πολιτική επί του ζητήµατος της αναγνώρισης των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων. 
Εξάλλου, κάποιες γλωσσικές κατηγορίες κατά την απογραφή του 1928 δεν 
συναντώνται στην τελευταία απογραφή που κατέγραψε τον πληθυσµό της 
επικράτειας, βάσει εθνοτικών χαρακτηριστικών, το 1951. Ενδεικτικά, αναφέρεται το 
παράδειγµα της βουλγαρικής γλώσσας, που απουσιάζει από τους καταλόγους του 
1951 για τον πληθυσµό της Ροδόπης1425.   

Απότοκο των πληθυσµιακών µεταβολών ήταν η αύξηση του δείκτη  
πυκνοκατοίκησης της Θράκης, τον οποίο ο Schultze υπολογίζει σε 36 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 (βλέπε Πίνακα 20)1426. 
Ανάλογο νούµερο παραθέτουν και οι Kayser & Μερακλής, όταν υπολογίζουν τη 
µεταβολή του αντίστοιχου δείκτη από 24,1 το 1920 (βλέπε Χάρτη 37) σε 34,8 

                                                
1424 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σ. 247. 
1425 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1958), Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού κατά την 7η 
Απριλίου 1951, Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 292-293. 
1426 Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(2002), Λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήµων και των Κοινοτήτων (1912-2001), Αθήνα· Χουλιαράκης Μ. Γ. 
(1988), Εξελίξεις του Πληθυσµού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών· Χουλιαράκης Μ. Γ. (1973-1976), Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσµιακή Εξέλιξις της 
Ελλάδος, 1821-1971, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1961), Αποτελέσµατα της Aπογραφής του Πληθυσµού της 7ης Απριλίου 1951. 
Τόµος Ι: Ιστορική Επισκόπισης-Μεθοδολογική Έκθεσης-Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων-Πίνακες κατ' Επιφάνειαν 
και Υψόµετρον. Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Περίθαλψης/Τµήµα 
Στατιστικής (1933), Απογραφή Προσφύγων-Απρίλιος 1923, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον· Βασίλειον της 
Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), Πληθυσµός της 
Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· Βασίλειον 
της Ελλάδος-Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του Βασιλείου της 
Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον. 
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κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο το 19281427. Η αύξηση της πυκνοκατοίκησης 
δεν ήταν οµοιόµορφη για το σύνολο της περιφέρειας. Όπως προαναφέρθηκε, οι 
ορεινές περιοχές απώλεσαν το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού που βρισκόταν 
εγκατεστηµένος το 1920 –µε εξαίρεση τις περιοχές συγκέντρωσης των Ποµάκων- 
λόγω του εκτοπισµού προς τη Βουλγαρία και της αποδηµίας προς την Τουρκία. Άρα, 
η πύκνωση του θρακικού πληθυσµού εντοπίστηκε αποκλειστικά στους οικισµούς των 
πεδινών και ηµι-ορεινών περιοχών.  

Εντός των πεδινών περιοχών βρίσκονταν οι πρωτεύοντες και δευτερεύοντες 
οικισµοί της Θράκης, µε εξαίρεση τον Εχίνο. Οι µεταβολές στην πυκνοκατοίκηση 
που υπέστησαν τα οικιστικά τους πλέγµατα κατά την περίοδο µελέτης, εκφράζουν και 
το γενικότερο ανασχηµατισµό που έλαβε χώρα. Τα παραδείγµατα των κέντρων των 
επαρχιών καθώς και των αντίστοιχων αγροτικών περιοχών τους είναι δηλωτικά των 
αλλαγών αυτών, καθώς και των χωρικών-δηµογραφικών ανισοτήτων που προέκυψαν: 
 
Πίνακας 1γvi.23. Δείκτες πυκνοκατοίκησης Θράκης (1920-1940) 

Δείκτες 
Πυκνοκατοίκησης 
(κάτοικοι/τ.χλµ.) 

Δήµοι-Κοινότητες Αγροτικές Περιοχές Επαρχιών 

1920 1928 1940 1920 1928 1940 

Αλεξανδρούπολης 21,5 26,8 35,9 15,3 14 20,5 
Διδυµοτείχου 155,1 173,8 169,1 20,5 29,1 35,2 
Νέας Ορεστιάδας 72 67,1 92,6 21,4 33,7 42,9 
Σουφλίου 41,7 48,4 50,8 8,4 11,9 17,3 
Κοµοτηνής 319,3 470,9 495,7 16,7 21,8 27,6 
Ξάνθης 552,1 1.122,3 969,1 21,8 32,4 52,8 
Σαπών 29,9 31 42,3 21,9 21 28,9 
Πηγή: Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (2002), Λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήµων και των Κοινοτήτων (1912-2001), Αθήνα· 
Χουλιαράκης Μ. Γ. (1988), Εξελίξεις του Πληθυσµού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα: 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Χουλιαράκης Μ. Γ. (1973-1976), Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσµιακή 
Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1961), Αποτελέσµατα της Aπογραφής του Πληθυσµού της 7ης Απριλίου 
1951. Τόµος Ι: Ιστορική Επισκόπισης-Μεθοδολογική Έκθεσης-Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων-Πίνακες κατ' 
Επιφάνειαν και Υψόµετρον. Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
Περίθαλψης/Τµήµα Στατιστικής (1933), Απογραφή Προσφύγων-Απρίλιος 1923, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον· 
Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), 
Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου· Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), 
Πληθυσµός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν 
Τυπογραφείον 

 

Ειδικότερα τα παραδοσιακά αστικά κέντρα, όπως η Ξάνθη και η Κοµοτηνή, 
ήταν οι δήµοι µε τη µεγαλύτερη πυκνοκατοίκηση σε ολόκληρη τη Θράκη. Ιδίως η 
Ξάνθη βίωσε µια τεράστια συσσώρευση πληθυσµού, ο οποίος πραγµατικά 
συνωστίστηκε εντός των πεπερασµένων ορίων του δήµου. Αρκετά διαφοροποιηµένη 
ήταν η κατάσταση στους υπόλοιπους δήµους και στις µεγάλες κοινότητες που 
παρουσίασαν µια οµαλότερη µεταβολή της πληθυσµιακής πυκνότητας τους. Με την 

                                                
1427 Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, Paris: CNRS 
Editions, σ. 324· Kayser B. & Μερακλής Μ. Γ. (1968), Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, σ. 31.  
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ανάλυση των κρατικών βλέψεων για κάθε µια περιοχή της Θράκης, εντός του 
συνολικότερου αναµορφωτικού της έργου, έχουµε µια ικανοποιητική αιτιολόγηση 
του φαινοµένου. 

Αναφορικά µε τις αγροτικές περιοχές των παραπάνω επαρχιών του 
διαµερίσµατος της Θράκης, παρατηρείται µια συνολική αύξηση της πληθυσµιακής 
πυκνότητας µεταξύ των τριών απογραφών. Ως εξαίρεση εµφανίζεται η µείωση του 
δείκτη πυκνοκατοίκησης στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως, 
λόγω της αποµάκρυνσης του συνόλου σχεδόν της βουλγαρόφωνης κοινότητας και 
µέρους της αντίστοιχης κοινότητας των µουσουλµάνων, παρά την ταυτόχρονη εισροή 
προσφύγων. Ακόµα καταγράφεται η αύξηση των αντίστοιχων δεικτών στις περιοχές 
της επικερδέστερης βιοµηχανικής καλλιέργειας (καπνά της Ξάνθης) και σε αυτές των 
συνόρων µεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας, µε τη δηµιουργία του µοναδικού αστικού 
κέντρου του διαµερίσµατος (Nέα Ορεστιάδα).      

Παράλληλα µε την αύξηση της συνολικής πληθυσµιακής πυκνότητας 
υποστηρίχθηκαν οι ενδιάµεσοι σε µέγεθος οικισµοί του θρακικού οικιστικού 
πλέγµατος µε την ανάπτυξη της αγροτικής ενδοχώρας. Συνακόλουθα, 
αποκαταστάθηκε σε µικρό βαθµό η απώλεια της προηγούµενης βαλκανικής 
ενδοχώρας την οποία προκάλεσε η χάραξη των συνόρων1428. Οι εν λόγω οικισµοί που 
ταυτίζονται -εκτός από τα παραδοσιακά κεφαλοχώρια- και µε τους οικισµούς οι 
οποίοι ενισχύθηκαν ή ιδρύθηκαν από την προσφυγική παρουσία, αναδείχθηκαν σε 
νέους κόµβους επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών µεταξύ της υπαίθρου και των 
αστικών κέντρων. Το οικιστικό δίκτυο της Θράκης έδειξε τα πρώτα σηµάδια 
προσαρµογής στη νέα πραγµατικότητα και ενσωµάτωσης στο ευρύτερο εθνικό 
πλαίσιο (βλέπε κεφάλαιο 1δ.iii, infra).     
 Η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών της Θράκης, συνιστά τον 
καθρέφτη της πορείας του αναµορφωτικού προγράµµατος και των µέτρων που 
εφάρµοσε το ελληνικό κράτος επί του συγκεκριµένου τοπίου. Τα νέα πληθυσµιακά 
δεδοµένα πέτυχαν σε µικρό χρονικό διάστηµα την αναστροφή της κατάστασης, που 
επικρατούσε σε όλη την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας. 
 
1δ) Ο χώρος και οι τόποι του 
 
 Η γεωγραφική επικράτεια της Θράκης, που τελικά προσαρτήθηκε στο ελληνικό 
κράτος, αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν πεδίο ικανοποίησης των κυβερνητικών 
προσδοκιών. Η αναµόρφωση του τοπίου των Νέων Χωρών, o δοµικός 
εκσυγχρονισµός του, η οµογενοποίησή του και η λειτουργική του ενοποίηση µε τα 
εδάφη της Παλιάς Ελλάδας θεµελιώθηκαν µε την προσέλευση του προσφυγικού 
                                                
1428 Καυκούλα Κ. (1997), «Μεταµορφώσεις του Αγροτικού Χώρου: Ο Εποικισµός της Ανατολικής Μακεδονίας 
κατά τις Πρώτες Δεκαετίες του Αιώνα», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 259-300, σ. 279. 
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πληθυσµού, την αποχώρηση των ανταλλαγέντων και µε τη υποστήριξη του σχετικού 
θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου.  
 Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας εντοπίζονται και στη θρακικό τοπίο. 
Προκειµένου να διερευνηθούν η υλοποίηση της αναµορφωτικής δράσης και τα 
αποτελέσµατά της, εξετάζονται ξεχωριστά ο αστικός και ο αγροτικός χώρος καθώς 
και οι τόποι αυτών. Η ανάλυση συµπληρώνεται από τις µεταβολές και 
αναπροσαρµογές που υπέστησαν τα δίκτυα επικοινωνίας, λειτουργίας, οργάνωσης και 
οικιστικής ιεράρχησης του θρακικού τοπίου, κατά την αναµόρφωσή τους.  
 
1δ.i) Τα δίκτυα οργάνωσης και λειτουργίας 

 
 Προκειµένου να διερευνηθούν βαθύτερα τα ζητήµατα ανασχηµατισµού του 
θρακικού τοπίου, αστικού και αγροτικού, κρίνεται απαραίτητο να εξεταστούν τα 
δίκτυα λειτουργίας, οργάνωσης και δοµής του θρακικού τοπίου, από την οριστική 
ενσωµάτωσή τους στην ελληνική επικράτεια µέχρι και την πραξικοπηµατική 
ανάληψη της εξουσίας από τον Ι. Μεταξά. Ειδικότερα µεταβολές και 
αναπροσαρµογές στην πραγµατικότητα που εγκαινίασε η σύµβαση της 
ελληνοτουρκικής αναγκαστικής ανταλλαγής πληθυσµών, εντοπίζονται στη 
διοικητική, µεταφορική, επικοινωνιακή και οικονοµική δραστηριότητα του θρακικού 
τοπίου. Εξίσου σηµαντική µε αυτά, και συνδεόµενη µε την πορεία του εποικισµού, 
είναι η ανασχηµατισµένη µορφή του δικτύου της οικιστικής ιεραρχίας των οικιστικών 
συνόλων της Θράκης.  
 
Η διοικητική οργάνωση της νέας θρακικής επαρχίας 
 

Από την πρώτη στιγµή της επαναχάραξης των συνόρων, πραγµατοποιήθηκε η 
προσαρµογή του διοικητικού µηχανισµού στα νέα εδάφη του ελληνικού κράτους, 
σύµφωνα µε τα διοικητικά του πρότυπα. Αντίστοιχες αλλαγές είχαν καταγραφεί, και 
κατά τη διάρκεια τόσο της βουλγαρικής όσο και της διασυµµαχικής διακυβέρνησης 
καθώς και κατά την ελληνική διοίκηση Θράκης, αποσκοπώντας στην οργανική 
σύνδεση µε το διοικητικό κέντρο1429.  

 Συνακόλουθα, λοιπόν, µετά το φθινόπωρο του 1922, συντελέστηκε µια 
αναδιάρθρωση των πέντε υποδιοικήσεων (επαρχιών) των νοµών Έβρου και Ροδόπης 
που θα κατοχυρωθεί νοµοθετικά τον επόµενο χρόνο. Στην υποδιοίκηση Κοµοτηνής 
περιλαµβάνονταν συνολικά 159 χωριά και επτά νέοι συνοικισµοί (πρώην τσιφλίκια 
που δεν ανήκαν σε αυτήν κατά την απογραφή της Γενικής Διοίκησης, το 1920). Τα 
αντίστοιχα δεδοµένα για την Ξάνθη ήταν 13 και 17. Στον ν. Έβρου και συγκεκριµένα 
στην υποδιοίκηση Αλεξανδρούπολης, ανήκαν 39 συνοικισµοί και τρία πρώην 
                                                
1429 Murphy A. B. (1989), "Territorial Policies in Multi-Ethnic States" Geographical Review, 79(4), σ. 413. 
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τσιφλίκια, που αποτελούσαν πια προσφυγικούς συνοικισµούς. Στην υποδιοίκηση 
Σουφλίου οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν 56 και δύο πρώην τσιφλίκια, στην υποδιοίκηση 
Διδυµοτείχου 39 και ένα πρώην τσιφλίκι και τέλος, στην υποδιοίκηση Ορεστιάδας 53 
συνοικισµοί1430. Σηµειώνεται ότι µέχρι και το 1941 στη δικαιοδοσία της Γενικής 
Διοίκησης Θράκης υπάγονταν και οι νοµοί Καβάλας, Δράµας και Σερρών1431 (βλέπε 
Χάρτη 38).  
 Για τη διοίκηση τους είχαν θεσπιστεί τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια υπό 
την προεδρία των αντίστοιχων δηµάρχων και κοινοταρχών. Οργανωτικά οι τελευταίοι 
ήταν υπόλογοι στους κατά τόπους υποδιοικητές και αργότερα επάρχους, οι τελευταίοι 
µε τη σειρά τους στους νοµάρχες των νοµών και όλοι µαζί στον υπουργό Γενικό 
Διοικητή Θράκης. Αρχικά οι τοπικοί άρχοντες ήταν διορισµένοι από τη Γενική 
Διοίκηση και εν συνεχεία έγιναν αιρετοί.   

Η διοικητική λειτουργία και οργάνωση της χώρας κατά τον µεσοπόλεµο 
βρισκόταν ακόµη σε µια συνολική διαπραγµάτευση. Το ελληνικό κράτος και η 
κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών απαιτούσαν µείωση των λειτουργικών του 
εξόδων σύµφωνα µε τα σχέδια της κυβέρνησης Πάγκαλου. Έτσι, καταργήθηκαν 
ορισµένες γενικές διοικήσεις (Κρήτης, Ηπείρου και Θράκης) µεταβιβάζοντας της 
αρµοδιότητες τους σε άλλες γειτονικές1432. Στην περίπτωση της Θράκης η λειτουργία 
της οµώνυµης γενικής διοίκησης επανήλθε πέντε µήνες αργότερα και διατηρήθηκε 
µέχρι και τη δεκαετία του 19501433. 

Παράλληλα µε τις αλλαγές στη διοικητική κατάτµηση αντίστοιχες µεταβολές 
εισήχθησαν από το ορθόδοξο πατριαρχείο και στην εκκλησιαστική κατάτµηση της 
Θράκης. Ειδικότερα, η έδρα της Μητρόπολης Αίνου και Τραϊανουπόλεως 
µεταφέρθηκε το 1885 στο νεοσύστατο Ντεντέ-Αγάτς. Όµως, στις 17-11-1922, το 
πατριαρχείο προχώρησε στη δηµιουργία της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και σε 
νέες ανακατατάξεις στην περιοχή. Παροµοίως, η Σαµοθράκη, που από το 1646 
αποτελούσε κοµµάτι της Μητρόπολης Μαρωνείας (η Θάσος παρέµεινε στη 
δικαιοδοσία της), αποσπάστηκε και έγινε µέρος της νεοϊδρυθείσας µητρόπολης 
Αλεξανδρουπόλεως1434. Τον Οκτώβρη του 1924 ιδρύεται η Μητρόπολη Σουφλίου (υπ’ 
αρ. απόφαση 3987 συνοδική απόφαση του ορθόδοξου πατριαρχείου), η οποία 
καταργήθηκε το 1934 και ενσωµατώθηκε στη Μητρόπολη Διδυµοτείχου, Ορεστιάδας 
και Σουφλίου. Επίσης διάρκεια λειτουργίας µικρότερη της δεκαετίας είχε και η 
Μητρόπολη Ορεστιάδας που µεταφέρθηκε από την Αδριανούπολη και καταργήθηκε 
                                                
1430 Φ.Ε.Κ., 03-12-1923, αρ. φύλλου 349, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί διαιρέσεως διοικητικώς εις δύο Νοµούς 
της Δυτικής Θράκης». 
1431 Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδοµήσεως, 
σχήµα 2 και σχήµα 15. 
1432 Φ.Ε.Κ., 5-07-1925, αρ. φύλλου 177, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί καταργήσεως Γενικών Διοικήσεων Κρήτης, 
Ηπείρου και Θράκης και των Υποδιοικήσεων Κατερίνης και Βέροιας». 
1433 Φ.Ε.Κ., 09-12-1925, αρ. φύλλου 394, Νοµοθετικό Διάταγµα «περί διορισµού Γενικού Διοικητού Θράκης». 
1434 Γεωργαντζής Π. A. (1981), Η Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως και αι Επισκοπαί Αυτής: Συµβολή εις την 
Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της Θράκης, Ξάνθη, σσ. 84-85. 
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το 19311435. Οι υπόλοιπες δύο µητροπόλεις (Μαρωνείας, Ξάνθης & Περιθωρίου) δεν 
παρουσίασαν αλλαγές στα όρια της δικαιοδοσίας τους (βλέπε Χάρτη 39).  

 
 

Η κατάσταση παραµένει αναλλοίωτη για τις µουφτείες και τα καθολικά 
τάγµατα (µεταπολεµικά συνδέθηκαν µε το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης και 
το τάγµα των Λαζαριστών στην Κάβαλα) που δραστηριοποιούνταν στη Θράκη1436. Οι 
αρµενικές εκκλησίες της Θράκης από το 1922 και έπειτα υπήχθησαν στη δικαιοδοσία 
του αρµενικού καθολικοσάτου του Ετσµιατζίν, µέχρι το 1957 όταν πέρασαν στη 
δικαιοδοσία του αρµενικού πατριαρχείου της Κιλικίας1437. Τέλος σηµειώνεται η 
οριστική εξάλειψη των εβραϊκών κοινοτήτων µετά τη διάλυση τους από τις Δυνάµεις 
του Άξονα (Μάρτιος 1943). 
 Οι αναφερόµενες µεταβολές της θρησκευτικής διοίκησης των παραπάνω 
δογµάτων παραµένουν αναλλοίωτες µέχρι και σήµερα. Οι αντίστοιχες στη διοικητική 
κατάτµηση, µε εξαίρεση τις καταργήσεις ή τις συγχωνεύσεις ορισµένων οικισµών, 
παρέµειναν σε εφαρµογή µέχρι το 1997 όταν συνενώθηκαν οι οικισµοί βάσει του 
σχεδίου Ι. Καποδίστριας. Ο αριθµός τους συρρικνώθηκε ακόµη περισσότερο µε την 
εφαρµογή του νεότερο σχέδιο Καλλικράτης (2011).         

 

                                                
1435 Iστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυµοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου,  
http://www.imdos.gr/greek/istoriko.html (08-07-2010, 11:38).  
1436 Ασηµάκης Ι. (2008), Η Καθολική Εκκλησία στη Δυτική Θράκη 1896-2006, Θεσσαλονίκη: Αποστολικό 
Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, σσ. 73-79. 
1437 Τσιγαράς Γ. Χ. (2005), Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου-Μουφτεία Ξάνθης "Θρησκευτικά Μνηµεία 
στο Νοµό Ξάνθης", Ξάνθη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σσ. 219-221. 
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Η οικιστική ιεραρχία της θρακικής επαρχίας 
 
Οι αλλαγές στην διοικητική κατάτµηση δεν σηµειώθηκαν µε τη χάραξη των 

συνόρων, αλλά εισήχθησαν σχετικά καθυστερηµένα. Επισήµως η Θράκη διακρίθηκε 
σε δύο νοµούς και έξι υποδιοικήσεις (αργότερα επαρχίες) τον Νοέµβριο του 1923. 
Στις αρχές του 1925 δηµιουργήθηκε υποδιοίκηση Σαπών η οποία προήλθε από την 
συνένωση κοινοτήτων και συνοικισµών των υποδιοικήσεων Κοµοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου1438. Στο διάστηµα µεταξύ των απογραφών του 1928 
και του 1940 σηµειώθηκαν συγχωνεύσεις, καταργήσεις και µετονοµασίες 
περιορισµένων οικισµών (βλέπε Πίνακες 1).   

Απόρροια του συνόλου των ενεργειών που εντάσσονταν εντός του 
προγράµµατος εποικισµού και του ανασχηµατισµού του τοπίου της Θράκης, 
θεωρούνται οι αλλαγές που υπέστη το δίκτυο των οικιστικών συνόλων της και το 
σύστηµα της οικιστικής τους ιεραρχίας. Ο χάρτης που εξέδωσε η Ε.Α.Π. το 1926 για 
την εποικιστική περιφέρεια της Δυτικής Θράκης, είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικός για 
την εικόνα της θρακικής τοπιογραφίας µε την εξέλιξη των κυβερνητικών 
επεµβάσεων1439 (βλέπε Χάρτη 40).  
 Η δηµιουργία των νέων προσφυγικών οικισµών, η ενίσχυση των υφιστάµενων, 
καθώς και η επέκταση των αστικών συνόλων µε την προσθήκη προσφυγικών 
συνοικισµών άλλαξαν άρδην τόσο την οργάνωση όσο και τη δοµή του δικτύου των 
θρακικών οικισµών, ισορροπώντας το σύστηµα σε µια νέα θέση. Νέα οικιστικά 
κέντρα τοπικού ενδιαφέροντος αναδύθηκαν µέσω του εποικισµού της υπαίθρου, 
παρεµβαλλόµενα µεταξύ των µεγαλύτερων και των µικρότερων οικισµών1440.   
 Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα ενός οικισµού µε το παραπάνω 
γνώρισµα είναι η Νέα Ορεστιάδα, στην περιοχή του Έβρου. Η δηµιουργία του 
προσπάθησε να ικανοποιήσει την ανάγκη παρουσίας και λειτουργίας ενός οικισµού 
µε αστικά χαρακτηριστικά στη βορειοανατολικότερη περιοχή των συνόρων µε την 
Τουρκία και τη Βουλγαρία. Το γειτονικό Διδυµότειχο νοτιότερα δεν ήταν σε θέση να 
εξυπηρετήσει τους οικισµούς της περιοχής, από τη στιγµή που το ίδιο διέθετε ακόµη 
περισσότερους αγροτικούς οικισµούς εντός της οµώνυµης επαρχίας. Σύντοµα η Νέα 
Ορεστιάδα έµελλε να αποτελέσει το διοικητικό κέντρο της περιοχής, 
αναπροσαρµόζοντας τα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας, µεταφορών και εµπορίου της 
περιοχής, χωρίς ποτέ να ξεπεράσει τον τοπικό χαρακτήρα της. 
 

                                                
1438 Διανόπουλος Ν. Δ. (1928), Διοικητική Νοµοθεσία: Διατάξεις περί Διοικητικής Οργανώσεως του Κράτους, Εν 
Αθήναις, σ. 6, σσ. 327-382. 
1439 Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, (02-07-1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 1:125.000, Εν 
Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. 
1440 van der Laan L., (1983), "Urban Field Developments and the Changing Position of Rural Areas" in Clark G., 
Groenendijk J. and Thissen F., (eds.), The Changing Countryside,  Norwich, Geo Books: 51-57, σσ. 54-56. 
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Υπό το φως των µεταβολών που προαναφέρθηκαν οι πρωτεύοντες οικισµοί 

της Θράκης (Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη) συντήρησαν και επιπλέον 
ενίσχυσαν τη θέση τους στο σύστηµα της αναµορφωµένης οικιστικής ιεραρχίας. Από 
τη διαδικασία ευνοήθηκαν και κάποιοι άλλοι, που ήδη κατείχαν µια εξέχουσα θέση 
στην παραδοσιακή οικιστική ιεραρχία, όπως για παράδειγµα οι Σάπες, τα Κιµµέρια, 
το Σουφλί και το Διδυµότειχο1441. Οι συγκεκριµένοι οικισµοί εξοπλίστηκαν µε τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες και λειτουργίες επιβεβαιώνοντας τη νέα τους θέση στην 
οικιστική και διοικητική ιεραρχία της περιφέρειας (βλέπε Χάρτη 41).   
 Γενικά όπως υποστηρίζει ο Καλογήρου οι σηµαντικότεροι οικισµοί της Θράκης 
διατήρησαν τη θέση τους στο σύστηµα της οικιστικής ιεραρχίας, όπως αυτό είχε 
µεταβληθεί υπό τις πιέσεις της προσφυγικής εγκατάστασης-αποκατάστασης και 
ανασχηµατισµού του από το φθινόπωρο του 1922 και έπειτα1442. Η κατάσταση 
παρέµεινε στάσιµη µέχρι και τη δεκαετία του 1970 όταν -καθυστερηµένα- 
πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες ενίσχυσαν 
κυρίως τη θέση της Αλεξανδρούπολης και της N. Ορεστιάδας1443.  

                                                
1441 Hinderink J. and Titus M., (1998), "Paradigms of Regional Development and the Role of Small Centers" in 
Hinderink J. and Titus M., (eds.), Town and Hinterland in Developing Countries: Perspectives on Rural-Urban 
Interaction and Regional Development, Amsterdam, Thela-Thesis: 5-18, σσ. 12-17. 
1442 Καλογήρου Ν. (1992), «Η Γεωγραφία του Εκσυγχρονισµού: Οι Μετασχηµατισµοί του Βορειοελλαδικού 
Χώρου στο Μεσοπόλεµο», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις Κρήτης: 83-91, σ. 91. 
1443  Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, Paris: CNRS 
Editions, σ. 360· Ακαδηµία Αθηνών (1995), Η Ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και Προοπτικές, II, Αθήνα: 
Ακαδηµία Αθηνών, σσ. 113-114.  
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Τα δίκτυα της θρακικής οικονοµίας 
 

Η ένωση της Θράκης στο σώµα των Νέων Χωρών και η δυσχέρεια των 
συνδέσεων της µε τα γειτονικά βαλκανικά κράτη επέφερε αναδιατάξεις στα δίκτυα 
οικονοµικών ροών. Από την πρώτη στιγµή έγινε αντιληπτή η αδυναµία αναπλήρωσης 
των οικονοµικών ροών του ενοποιηµένου βαλκανικού χώρου και έτσι σύντοµα 
εκφράστηκαν προθέσεις επανάκτησης της αποκοµµένης ενδοχώρας1444. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της προσπάθειας αυτής ήταν η δηµιουργία της 
Ελεύθερης Ζώνης στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης (1923) και η Διεθνής Έκθεση 
(1926)1445. 

Το παράδειγµα της πρωτεύουσας της ελληνικής Μακεδονίας αποπειράθηκε να 
εφαρµοστεί και στην περίπτωση των θρακικών πόλεων. Έτσι σχετικά καθυστερηµένα 
η Γενική Διοίκηση Θράκης προέβη στη διοργάνωση µιας παρόµοιας διοργάνωσης. 
Το 1931 καθιερώθηκε η ετήσια Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση, προσπαθώντας µάταια 
να ανακτήσει την αίγλη και την ακτινοβολία του Ατ-Παζάρ της Γκιουµουλτζίνας και 
να εκµεταλλευτεί τον ρόλο της ως διαµετακοµιστικού κέντρου εισαγόµενων από τη 
Βουλγαρία (µέσω του τελωνείου της Νυµφαίας στην Ροδόπη) µικρών και µεγάλων 
ζώων1446.  

Την ίδια χρονιά η έκθεση µεταφέρθηκε και στην περιοχή του Έβρου, στο 
Διδυµότειχο (Σεπτέµβριος 1931), προσδοκώντας την προώθηση των νέων 
αποδοτικότερων ειδών και µεθόδων εκτροφής1447. Ο θεσµός των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκθέσεων ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο από την κυβέρνηση 
Μεταξά και έτσι τον Σεπτέµβριο του 1937 οργανώθηκε η 1η Γεωργοκτηνοτροφική 
Έκθεση Αλεξανδρουπόλεως, η οποία προσέλκυσε εκθέτες από τον Στρυµώνα µέχρι 
και τον Έβρο ποταµό1448.  

Οι γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις αντιπροσώπευαν µια καινούργια 
οικονοµική λειτουργία η οποία ορίστηκε κατά την προσπάθεια εκσυγχρονισµού, 
ενδυνάµωσης και αποδοτικότερης διασύνδεσης της τοπικής οικονοµίας µε την 
υπόλοιπη εθνική επικράτεια. Συγχρόνως διατηρήθηκαν και οι παραδοσιακές µορφές 
                                                
1444 Hoffman G. W. (1968), "Thessaloniki: The Impact of Changing Hinterland", East European Quarterly 1, σσ. 
1-22· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 216· Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της 
Ελληνικής Οικονοµίας», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο 
Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β1: 9-57, σ. 41. 
1445 Θεσσαλονίκη 1912-1940: Βιοµηχανία και Πόλη (1989), Θεσσαλονίκη: Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής 
Αναπτύξεως, σ. 12. 
1446 Kontogiorgi E. (2003) «Economic Consequences Following Refugee Settlement in Greek Macedonia, 1923-
1932», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange 
Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 63-78, σσ. 68-69· Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός 
Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής,  
στο http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-
2007, 16:39).  
1447 Ψάλτης Γ. (1931), "Η Κτηνοτροφική Έκθεσις Θράκης" Γεωργικόν Δελτίον, 24(241), σ. 3224. 
1448 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 208. 
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εµπορικής λειτουργίας προσαρµοσµένες στη νέα πραγµατικότητα. Αυτές δεν είναι 
άλλες από τις ετήσιες εµποροπανηγύρεις και τα εβδοµαδιαία παζάρια της Ξάνθης, της 
Κοµοτηνής και των άλλων πόλεων της περιοχής όπως το Διδυµότειχο.  

Ενδεικτική αλλαγή της νέας κατάστασης αποτελεί η µετάθεση της 
ηµεροµηνίας τέλεσης της περίφηµης ζωαγοράς της Κοµοτηνής, από τα µέσα 
Οκτωβρίου στα µέσα Απριλίου1449. Η ζωαγορά τελείτο στην κεντρική πλατεία της 
πόλης (Πλατεία Βουλγαροκτόνου) και, πριν από την αλλαγή της ηµεροµηνίας 
τέλεσής της λάµβανε χώρα ταυτόχρονα µε την αγορά των δηµητριακών, που 
διακινούνταν κατά την περίοδο της συγκοµιδής (περίπου 500 τόνοι 
εβδοµαδιαίως)1450. Με τη νέα ηµεροµηνία τέλεσής της αλλάζουν τα εποχιακά δίκτυα 
µετακινήσεων των συµµετεχόντων, οι οποίοι τώρα προέρχονταν από µια µικρότερη 
γεωγραφική ενδοχώρα. Επίσης διαχωρίζονται οι δύο αγορές των ζώων και των 
δηµητριακών, µε τη δεύτερη να παραµένει πιθανότατα αµετάβλητη, χρονικά, κατά 
τους µήνες του φθινοπώρου.   

Στην περίπτωση της Ξάνθης το 1929 µε την υπ’ αρ. 32806 απόφαση της 
Γενικής Διοίκησης και την υπ’ αρ. 345 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
µετατοπίστηκε χρονικά η ηµεροµηνίας τέλεσης της ετήσιας τοπικής 
εµποροπανήγυρης στις αρχές Οκτώβρη (1η έως 5η Οκτώβρη)1451. Ουσιαστικά γίνεται 
µια προσπάθεια αποφυγής τέλεσης της, ταυτόχρονα µε την αντίστοιχη στην 
Κοµοτηνή. Έξι χρόνια αργότερα λαµβάνεται ξανά απόφαση µετάθεσης της 
ηµεροµηνίας τέλεσής της (24η έως 28η Οκτώβρη)1452.  

Στο Διδυµότειχο η ετήσια εµποροπανήγυρης λάµβανε χώρα στα µέσα 
Σεπτεµβρίου (11-17 Σεπτεµβρίου) στην θέση Αλώνια και σε χώρο που είχε 
κατάλληλα διαµορφωθεί µε ξύλινα παραπήγµατα, όπως µας πληροφορεί σχετική 
ανακοίνωση του δήµου1453.  

Τα εβδοµαδιαία παζάρια της Θράκης συνέχισαν τη λειτουργία τους, 
προσελκύοντας παραγωγούς και εµπόρους από τις ορεινές και πεδινές περιοχές της 
θρακικής περιφέρειας1454. Η σπουδαιότητά τους για την τοπική οικονοµία και 
κοινωνία δηλώνεται από τη θέση τέλεσης που καταλάµβαναν στο εκάστοτε οικιστικό 
πλέγµα. Η τέλεση του παζαριού της Τρίτης στην Κοµοτηνή λάµβανε χώρα στην 
κεντρική πλατεία της πόλης µπροστά στο κτίριο του δηµαρχείου, σε µια περιοχή που 
περιστοιχιζόταν στην ουσία από το εµπορικό και το παραγωγικό κέντρο της πόλης. Η 
µεταπολεµική µετακίνηση του χώρου διεξαγωγής του, από το κέντρο της πόλης προς 
                                                
1449 Φ.Ε.Κ., 10-02-1928, αρ φύλλου 16, Διάταγµα «Περί αλλαγής τρόπου τελέσεως της ζωοπανηγύρεως 
Κοµοτινής». 
1450 Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σσ. 998-1014, σ. 1464. 
1451 Φ.Ε.Κ., 03-11-1930, αρ. φύλλου 362, Διάταγµα «Περί συστάσεως ετήσιας εµπορικής πανηγύρεως εν Ξάνθη». 
1452 Φ.Ε.Κ., 12-10-1936, αρ. φύλλου 449, Διάταγµα «Περί αλλαγής χρόνου τελέσεως της εµποροπανηγύρεως 
Ξάνθης». 
1453 Β.τΒ., εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, αρ. φύλλου 3, ηµεροµηνία έκδοσης 03-11-1929, σ. 2. 
1454 Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, Δράµα: Τυπογραφείον 
Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σσ.167-170. 
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τα ανατολικά, στις παρυφές της αγοράς και στη συνέχεια ανατολικότερα, είναι 
ενδεικτική τόσο της αλλαγής των προτύπων κατανάλωσης όσο και της νέας 
οργανωτικής και λειτουργικής µορφής της τοπικής οικονοµίας1455. 

Οι παραδοσιακές αυτές αγορές λειτουργούσαν παράλληλα µε την τοπική 
αγορά των αστικών –και όχι µόνο- περιοχών, παρά τις νέες µεταφορικές και 
εµπορικές δοµές που είχαν εµφανιστεί στην περιοχή. Έτσι όπως αναφέρει η 
Βουτσοπούλου, η αντίφαση που προέκυπτε από τη δράση των εµποροπανηγύρεων 
έγκειται στο γεγονός ότι η ύπαιθρος, παρά την ανάπτυξη των µεταφορών, προτιµούσε 
να έρχεται σε επαφή µε τα αστικά κέντρα µέσω αυτών, παρά µε την ίδια την αγορά 
τους. Το φαινόµενο οφείλεται στην τάση ανάπτυξης των αστικών κέντρων που δεν 
ανταγωνίζονταν τις περιφερειακές εξελίξεις, στις οποίες στρεφόταν πλέον κατευθείαν 
η αγροτική περιφέρεια1456.  
 Η διάσπαση του ενιαίου βαλκανικού οικονοµικού χώρου επέσυρε αλλαγές και 
σε µια ακόµη παραδοσιακή οικονοµική λειτουργία, στη ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία. 
Ο περιορισµός της εντός της ελληνικής επικράτειας και η αναπροσαρµογή των 
δικτύων της εποχικής µετακίνησης ενίσχυσε τις οικονοµίες των περιοχών θερινής και 
χειµερινής εγκατάστασης (βλέπε κεφάλαιο 1δ.iii και αντίστοιχο υποκεφάλαιο, infra).  

Συνολικά τα δίκτυα της θρακικής οικονοµίας υπέστησαν χωρική και 
λειτουργική αναπροσαρµογή περικόπτοντας σηµαντικά τις ροές µε τη βαλκανική 
ενδοχώρα. Το πλήθος αυτών διατηρήθηκε σε λειτουργία παράλληλα µε την 
ενεργοποίηση κάποιων νέων εντός του εκσυγχρονιστικού πνεύµατος της εποχής. Έτσι 
τα περιφερειακά οικονοµικά κέντρα αποτέλεσαν τα κέντρα των παραγωγικών και 
οικονοµικών δικτύων της µεσοπολεµικής θρακικής οικονοµίας (βλέπε Χάρτη 42).  

Εκτός όλων αυτών η χάραξη των συνόρων η ενδυνάµωση του υφιστάµενου 
οικιστικού δικτύου, η ίδρυση νέων κοµβικών οικισµών και η συνακόλουθη διεύρυνση 
των µεταξύ τους συνδέσεων καθώς και η αναπροσαρµογή των δικτύων της θρακικής 
οικονοµίας επέβαλλαν µια σειρά γενικότερων µεταβολών στα δίκτυα µεταφορών και 
επικοινωνιών της ελληνικής Θράκης. Αρχικά το µεγαλύτερο µέρος των µεταφορικών 
και επικοινωνιακών υποδοµών της περιφέρειας συντηρούνταν για την εξυπηρέτηση 
των ανάγκες του ελληνικού στρατού και λιγότερο για τις ανάγκες της τοπικής 
οικονοµίας και κοινωνίας.  
 

                                                
1455 Αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Κουτσούκος Β. (2000), Εθνοτικός Ανταγωνισµός και Χώρος στην 
Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σσ. 25-26. 
1456 Βουτσοπούλου Ε. (1985), «Πόλη και Εµποροπανήγυρη», στο Πόλη, Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό 
Κράτος, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 2: 439-443, σ. 443. 
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Χερσαίες και θαλάσσιες συνδέσεις και µεταφορές 

 
Συγκεκριµένα η Αλεξανδρούπολη εξακολουθούσε να αποτελεί το 

ανατολικότερο άκρο του σιδηροδροµικού δικτύου της γραµµής Θεσσαλονίκη-
Αλεξανδρούπολη (ελληνικών συµφερόντων από το 1921) και το σηµείο αφετηρίας 
των ανατολικών σιδηροδρόµων, µε τις τροχιές Αλεξανδρούπολη-Σβίλενγκραντ προς 
Βουλγαρία και Αλεξανδρούπολη-Πύθιο προς Τουρκία (γαλλικών συµφερόντων µέχρι 
το 1925 και ελληνογαλλικών από το 1929). Ο σιδηρόδροµος δε δέχθηκε καµία 
επιπλέον επέκταση –µέχρι και σήµερα-, εκτός των απαραίτητων έργων συντήρησης 
και επισκευής του1457. Σηµειώνεται ότι προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 
καταγράφηκε η πρόθεση της ελληνικής και βουλγαρικής πλευράς να συνδεθούν 
σιδηροδροµικά µε µια νέα γραµµή µεταξύ του Πέτριτς και του Σιδηροκάστρου. Η 
προτεινόµενη σύνδεση δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω διαφωνιών µεταξύ των δύο 
πλευρών1458.    

Συνολικά και κατά περίοδο αµέσως µετά την ενσωµάτωση της Θράκης στην 
ελληνική επικράτεια, το οδικό δίκτυο της Γενικής Διοίκησης παρουσιάζεται 
µικρότερο σε µήκος µε τις υπόλοιπες βόρειες επαρχίες, χωρίς να παρουσιάζει καµία 

                                                
1457 Παπαδηµητρίου Δ. Ι. (2005), Οι Σιδηρόδροµοι στον Βορειοελλαδικό Χώρο, 1871-1965, Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Μουσείου Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεµκέρης" Δήµου Καλαµαριάς, σσ. 188-190, σσ. 257-263. 
1458 Mears E. (1929), Greece Today, the Aftermath of the Refugee Impact, Stanford & London: Stanford University 
Press & Oxford University Press, σσ. 148-149. 
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εξέλιξη ή αλλαγή από τη δεκαετία του 19101459. 
 
Πίνακας 1δi.24. Έκταση οδικού δικτύου βορείων περιοχών του ελληνικού κράτους  

Διαµέρισµα 

Μήκος 
Αµαξωτών 
Δρόµων 
(χλµ.) 

Μήκος 
Βατών 
Δρόµων 
(χλµ.) 

Επιφάνεια 
Διοικητικού 
Διαµερίσµατος 

(τ. χλµ.) 

Ένα χλµ. 
αµαξωτής οδού 
αντιστοιχεί σε 

τ.µ. 
Σύνολο Παλιάς Ελλάδας 6.582 2.144 61.031 9.200 

Μακεδονία 1.435 787 27.751 19.300 
Θράκη 494 353 20.000 40.000 
Ήπειρος 269 - 8.324 31.000 

Σύνολο Νέων Χωρών 3.327 1.343 68.888 20.900 
Πηγή: Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σσ. 238-239 
Παρατηρήσεις: Δηµοσιεύονται επιλεκτικά κοµµάτια του πρωτότυπου πίνακα 
 

Έτσι ενώ το οδικό δίκτυο ήταν σχεδόν δύο φορές πυκνότερο στις Νέες Χώρες 
από ό,τι στην Παλιά Ελλάδα, της Θράκης ήταν από τα µικρότερα. Δηλαδή σήµαινε 
περισσότερο χρονοβόρες µετακινήσεις και µεταφορές εντός της θρακικής 
επικράτειας, καθώς και παρουσία περισσότερων οικισµών που δεν µπορούσαν να 
εξυπηρετηθούν από το συγκεκριµένο δίκτυο.    

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν 
ήταν σύµφωνη µε τις εκσυγχρονιστικές απαιτήσεις της εποχής και εξαρτάτο άµεσα 
από τις καιρικές συνθήκες. Το σύνολο του πρωτεύοντος οδικού δικτύου ήταν 
«...σκυρόστρωτη...», όταν το δευτερεύον χαρακτηριζόταν ως 
«…χωραφόδροµοι…»1460. Η επιθυµητή ανάπτυξη καθώς και ενσωµάτωσης της 
Θράκης στην ελληνική επικράτεια περνούσε από την υλοποίηση δηµοσίων έργων1461. 
Με την ψήφιση του νόµου 3406 αποφασίστηκε η ασφαλτόστρωση του ελληνικού 
χώρου από τεχνική εταιρεία ελληνικών-αγγλικών συµφερόντων (Προµηθέας-Hambo 
& Erlanger-Shell)1462.  

Το 1928 η Γενική Δίοικης Θράκη, κατά τις εργασίες του Συνεδρίου Θράκης 
και Αν. Μακεδονίας (26-08-1928), θεώρησε επιβεβληµένη τη βελτίωση και την 
επέκταση του οδικού δικτύου της περιοχής1463. Πραγµατικά η Διεύθυνση Δηµόσιων 
Έργων της Γενικής Διοίκησης Θράκης ανακοίνωσε την κατασκευή νέων, σύγχρονων 
οδικών αξόνων, που ανήκαν στην κατηγορία των εθνικών οδών, οι οποίοι θα 
συνέδεαν το σύνολο των αστικών κέντρων και των µεταφορικών δικτύων της 

                                                
1459 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39). 
1460 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. σ. 
342-343. 
1461 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.106, circa 1929/Έκθεσις Α. Μιχαλακοπούλου περί των 
αναγκών Μακεδονίας και Θράκης. 
1462 Φ.Ε.Κ., 20-09-1927, αρ. φύλλου 199,  Νόµος 3406 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών· Τσοκόπουλος Β. 
(2002), Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, 19ος-20ός Αιώνας, Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 44-45. 
1463 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.104, Κοµοτηνή 26-08-1928/[πρακτικά Συνεδρίου Θράκης και 
Αν. Μακεδονίας]. 
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περιοχής µεταξύ τους. Χρηµατικά ποσά διατέθηκαν επίσης για τη συντήρηση των 
υφιστάµενων δικτύων, εθνικών και επαρχιακών, ενώ µικρότερα ποσά επενδύθηκαν 
για τις συνδέσεις µε τα γειτονικά κράτη (π.χ. περιοχή Φερών, κατασκευή γέφυρας για 
τη διέλευση του ποταµού Έβρου)1464.  

Για άλλη µια φορά αναδείχθηκε ο νέος προσανατολισµός των υφιστάµενων 
δικτύων, από την προηγούµενη εκτεταµένη βαλκανική ενδοχώρα στον νέο, 
περιορισµένο εθνικό χώρο. Έτσι καταγραφόταν από το 1922 και έπειτα η αύξηση της 
µεταφορικής κίνησης από Ξάνθη προς Κοµοτηνή (µέσω της Βιστωνίδας) και µέσω 
Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί και πέρα η πορεία, συνεχιζόταν παράλληλα 
µε τη ροή του ποταµού και της σιδηροδροµικής γραµµής από Αλεξανδρούπολη προς 
Σουφλί, Διδυµότειχο και Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπό σχεδιασµό ήταν ένα 
δευτερεύον δίκτυο στο εσωτερικό της ενδοχώρας ν. Έβρου και παράλληλα µε τον 
πρωτεύον καθώς και κάποιες συνδέσεις δευτερεύουσας σηµασίας οικισµών στον ν. 
Ροδόπης1465 (βλέπε Χάρτες 43). 

Στο πρωτεύον δίκτυο και βάσει του νόµου 3406 αποφασίστηκε η 
ασφαλτόστρωση της διαδροµής Καβάλα-Ξάνθη-Κοµοτηνή-Σάπες-Αλεξανδρούπολη-
Φέρες και Νέα Ορεστιάδα – Δίκεα. Το έργο περιελάµβανε την ασφαλτόστρωση της 
διαδροµής Ξάνθη-Κοµοτηνή, µέσω Ίασµου και όχι µέσω Πόρτο-Λάγους, αλλά δεν 
υλοποιήθηκε τουλάχιστον µέχρι και το 1961. Το παραδοσιακό δίκτυο συνδέσεων µε 
την τουρκική και βουλγαρική ενδοχώρα διατηρήθηκε, αλλά µε σαφώς περιορισµένη 
χρήση και χωρίς καµία αναβάθµιση του. Βελτιώσεις αυτών πραγµατοποιήθηκαν κατά 
τη δεκαετία του 1960 και µόνο αναφορικά µε τις συνδέσεις προς και από τη 
Βουλγαρία1466 (βλέπε Χάρτη 44). 

Βέβαια η εξέλιξη των έργων δεν ήταν σύµφωνη µε τις κρατικές επιθυµίες. 
Μεγάλες καθυστερήσεις εκδηλώθηκαν στην υλοποίηση των έργων λόγω της 
διακοπής των χρηµατοδοτήσεων της οδοποιίας το 1929 και των πιέσεων των τοπικών 
παραγόντων για παρακάµψεις δευτερεύουσας οικονοµικής σηµασίας1467. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1940 η Κοµοτηνή 
δεν είχε ακόµη συνδεθεί µε την Αλεξανδρούπολη και η Ξάνθη µε την Καβάλα, µε 
ασφαλτοστρωµένο οδικό δίκτυο. Το 1941 ασφαλτοστρώθηκε µεγάλο µέρος της 

                                                
1464 Β.τ.Β., εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, αρ. φύλλου 3, ηµεροµηνία έκδοσης 11-09-1929, σ. 2· Γ.A.K., Κ.Υπ/ 
Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά Συσκέψεων, 
Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 89, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων, 
Θέµατα Διευθύνσεως Δηµοσίων Έργων. 
1465 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39)· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, Χάρτης ν. Έβρου.  
1466 Τσοκόπουλος Β. (2002), Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, 19ος-20ός Αιώνας, Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 53· 
(1962), Ο Νοµός Ξάνθης και τα Προβλήµατα του, Ξάνθη: Εκδόσεις Νοµαρχίας Ξάνθης, σσ. 140-141, σ. 145  σσ. 
161-162.  
1467 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 
Β1: 9-57, σ. 42. 
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σύνδεσης Ξάνθης-Κοµοτηνής µέσω Πόρτο-Λάγους1468.  
 

  
Εν τέλει ενισχύθηκαν µόνον οι συνδέσεις µεταξύ των πόλεων και των 

κεφαλοχωρίων και οι παραδοσιακές συνδέσεις επί των βασικών οδικών αξόνων, ενώ 
καµία σχετική ενέργεια δεν έγινε στους µικρού µεγέθους οικισµούς της υπαίθρου. 
Αποτέλεσµα ήταν η εµφάνιση χωρικής και λειτουργικής ανισότητας µεταξύ των 
οικισµών της υπαίθρου και κυρίως των ορεινών περιοχών µε τα αστικά κέντρα και 
τους οικισµούς των πεδινών εκτάσεων. Το παράδειγµα των περιοχών συγκέντρωσης 
του ποµακικού πληθυσµού και των συνδέσεων τους -µέχρι και τις αρχές του 1940- 

                                                
1468 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. σ. 
342-343. 
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είναι αποκαλυπτικό και διατηρείται µέχρι και σήµερα (βλέπε Χάρτη 45).   
Κατά την ίδια περίοδο τα αυτοκίνητα (επιβατικά και φορτηγά) µπήκαν ενεργά 

στην καθηµερινότητα των κατοίκων της Θράκης1469. Η χρήση τους στον κλάδο των 
οδικών µεταφορών αύξησε τις µετακινούµενες ποσότητες και µείωσε αισθητά τον 
χρόνο µεταφοράς. Άλλωστε, η επέκταση των οδικών µεταφορών µε µηχανοκίνητα 
µέσα λειτούργησε άκρως ανταγωνιστικά απέναντι στο σιδηρόδροµο, τουλάχιστον για 
τις µικρές αποστάσεις1470. Στην περίπτωση της Θράκης προτιµήθηκε το αυτοκίνητο 
για τις µεταφορές µεταξύ των βασικών αστικών σχηµατισµών, παρά ο σιδηρόδροµος. 
Συνολικά, οι χερσαίες µεταφορές υπερίσχυαν των θαλάσσιων µεταφορών της 
περιόδου1471.  

Η λειτουργία των λιµανιών του Πόρτο-Λάγους, της Αλεξανδρούπολης και του 
λιµανιού της Καβάλας καθώς και των συνδέσεων τους συνθέτει την εικόνα των 
θαλάσσιων µεταφορών της Θράκης. Το Πόρτο-Λάγος ήταν το µικρότερο σε εµπορική 
κίνηση και οικονοµικές ροές από τα άλλα δύο. Οι τοπικοί παράγοντες εργάστηκαν 
για την ανάπτυξη του και την απόσπαση µεριδίου της εµπορικής κίνησης από τα άλλα 
δύο (επέκταση συνδέσεων και µεταφορικού φορτίου), µε περιορισµένα όµως 
αποτελέσµατα. Ήταν όµως αδύνατον να συναγωνιστεί τα καλύτερα οργανωµένα και 
συνδεδεµένα µε τις κεντρικές οδικές αρτηρίες λιµάνια της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης1472.  

Όµως ακόµη και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης µε τις περισσότερες 
συνδέσεις του, τις εκτεταµένες λιµενικές και βοηθητικές του εγκαταστάσεις και τη 
σύνδεση του µε τον σιδηρόδροµο δεν µπορούσε να συναγωνιστεί το λιµάνι της 
Καβάλας. Ο πυθµένας του -παρά τις τακτικές εκβαθύνσεις και καθαρισµούς- δεν 
ήταν αρκετά βαθύς και εµπόδιζε την προσέγγιση πλοίων µεγάλου βυθίσµατος, τα 
οποία αναγκαστικά αγκυροβολούσαν ανοιχτά και µετέφεραν τα προϊόντα και τους 
επιβάτες µε φορτηγίδες και λέµβους1473. Έτσι η Θράκη εξακολουθούσε να στερείται 
των µεταφορικών εκείνων δικτύων που της προσέδιδαν µεγαλύτερη αυτονοµία και 
δυναµική στην τοπική και περιφερειακή οικονοµία. 

                                                
1469 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39)· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σ. 1002, σ. 1472. 
1470 Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 236. 
1471 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Απογραφή Βιοτεχνικών 
και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ενεργειθήσα κατά τον Σεπτέµβριο του 1930. Εν Αθήναι:  Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 4-5. 
1472 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 262· Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 09-05-1930, σ. 4· Μ.Μ Αρχείο Ε. 
Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.117, Μαίος 1930/Έγγραφο 173/18, Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, Ξάνθη,  07-05-1930, 
προς: Ε. Βενιζέλο (ενταύθα)· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σσ. 998-
1014, σ. 1464, σ. 1470.  
1473 Ibid, σσ. 999-1000· Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 47, ηµεροµηνία έκδοσης 29-11-1924, σ. 1· Ε.Β.Ε., 
Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 13-12-1922, σ. 2 και 05-01-1923, σ. 2. 
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Εκτός αυτών ήταν έκδηλη η προτίµηση των οικονοµικών κέντρων της 
Θράκης στο λιµάνι της Καβάλας. Για παράδειγµα η περιοχή της Ξάνθης εξήγαγε το 
µεγαλύτερο µέρος την καπνοπαραγωγή της από το γειτονικό λιµάνι της Καβάλας, 
διακινώντας ένα αρκετά περιορισµένο όγκο από το αντίστοιχο της 
Αλεξανδρούπολης1474. Η επιλογή των καπνοπαραγωγών του Γιακά και των 
καπνεµπόρων της Ξάνθης προς το µεγαλύτερο καπνικό κέντρο ολόκληρης της 
περιοχής µεταξύ Στρυµώνα και Έβρου ποταµού συνδέεται µε τη διατήρηση των 
δικτύων εµπορίας που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ τους κατά την εποχή άνθησης της 
καπνοκαλλιέργειας. Αυτή είναι µια γενικότερη µεσοπολεµική τάση, κατά την οποία 
τα παραδοσιακά λιµάνια των παραγωγικών περιφερειών του καπνού και της σταφίδας 
-Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα- διατήρησαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα σε 
υψηλά επίπεδα1475.   

Σε κάθε περίπτωση το λιµάνι της Καβάλας αποτελούσε το βασικό οικονοµικό 
κέντρο ολόκληρης της βορειοαιγαιακής ακτής, µετά τη Θεσσαλονίκη. Οι 
δραστηριότητες των τελωνείων της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας (σε χιλιάδες 
χάρτινες δραχµές), κατά την περίοδο 1926-1929, είναι δηλωτικές της εµπορικής και 

                                                
1474 Μάντζαρης Α. Ι. (1934), Τα Καπνά µας (Εσωτερική Κατανάλωσις): Μονοπόλιον; Ελευθέρα Βιοµηχανία; 
Αθήναι, σ. 63. 
1475 Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 209· Slabey Roucek S. J. (1935), "Economic Geography of Greece", Economic 
Geography 11(1), σ. 103. 
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οικονοµικής ανισότητας των δύο λιµανιών: 
 

Πίνακας 1δi.25. Εισαγωγές και εξαγωγές τελωνείων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης 
(1926-1929) 
Ροές προϊόντων Τελωνείο 1926 1927 1928 1929 

Εισαγωγές Αλεξανδρούπολης 149.305 163.764 116.141 131.414 
Καβάλας 247.918 242.907 207.456 161.152 

Εξαγωγές Αλεξανδρούπολης 428.596 432.021 360.979 272.349 
Καβάλας 1.366.838 1.517.016 1.291.968 1.865.701 

Πηγή: Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σσ. 208-209. 
 

Από τον πίνακα φαίνεται η επέκταση των εξαγωγών του λιµανιού της 
Καβάλας και η ταυτόχρονη µείωση της ανάλογης δραστηριότητας του λιµανιού της 
Αλεξανδρούπολης. Διαφορετική παρουσιάζεται η ροή των εισαγωγών για τα δύο 
λιµάνια. Συγκεκριµένα, η µείωση των εισαγωγών στο λιµάνι της Καβάλας φαίνεται 
να συνεπάγεται µια αύξηση της αντίστοιχης ροής για το έτερο λιµάνι. Εξαίρεση 
αποτελεί το 1928, έτος κατά το οποίο η µείωση καταγράφεται και στα δύο. 
 Θεωρητικά, τα θεσµικά και λειτουργικά δίκτυα αναπροσαρµόστηκαν, 
υπακούοντας στη νέα χάραξη των συνόρων, στην αποχώρηση και στην εγκατάσταση 
πληθυσµιακών οµάδων και προπάντων στις διεργασίες λειτουργικής ενσωµάτωσης 
της Θράκης στην ελληνική επικράτεια. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι προσπάθειες 
ενοποίησης και εναρµόνισης του θρακικού χώρου απέτυχαν λόγω της περιορισµένης 
ανάπτυξης του προγράµµατος των συγκεκριµένων επενδύσεων. 
 
1δ.ii) Οι πόλεις 

 
Προκειµένου να διερευνηθούν οι αναµορφωτικές αλλαγές αναλύεται η 

επέκταση της αστικής τοπιογραφίας από την κατασκευή των προσφυγικών 
συνοικισµών και οι µετασχηµατισµοί που υπέστησαν οι υφιστάµενες περιοχές 
συγκέντρωσης των εθνοτικά διαφορετικά κατοίκων, κυρίως των µουσουλµάνων. 
Αυτά προσεγγίζονται σε συνδυασµό µε τις εκσυγχρονιστικές επεµβάσεις στη δοµή 
και στη λειτουργία των διευρυµένων από την προσφυγική παρουσία αστικών 
συνόλων. Έτσι µέσω της κατασκευής του νέου τοπίου των θρακικών αστικών 
οικήσεων εξετάζονται ζητήµατα δοµής και λειτουργίας τους. 
 
Οι νέες επεκτάσεις των παραδοσιακών ιστών    
 

Η µετακίνηση του προσφυγικού πληθυσµού δυτικά του Έβρου ποταµού και η 
υποδοχή του από τις τοπικές αρχές συνοδεύτηκαν από τα πρώτα µέτρα φροντίδας 
(ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συσσίτια, επιδόµατα) και προσωρινής εγκατάστασης 
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σε προσφυγικές κατασκηνώσεις και σε οικήµατα γηγενών κατοίκων1476. Ένα µεγάλο 
µέρος τους, αρχικά, διευθέτησε µε ιδία µέσα την στέγαση του σε παραπήγµατα που 
κατασκευάστηκαν από ευτελή υλικά σε αδόµητες εκτάσεις εντός οικισµού (περιοχές 
κατοικίας των εργατικών οµάδων), συνήθως στις εκτάσεις που αργότερα ιδρύθηκαν 
οι προσφυγικοί συνοικισµοί1477.  

Ήδη από τους πρώτους µήνες δεν άργησαν να εκδηλωθούν οι διαµαρτυρίες 
των τουρκικών και βουλγαρικών αρχών επί του θέµατος της προσφυγικής στέγασης. 
Η απάντηση επικεντρώθηκε στο επιχείρηµα πως η περιοχή δυτικά του Έβρου 
αποτελούσε την πρώτη περιοχή εισόδου των προσφύγων στη χώρα, και έτσι θα 
παρέµεναν εκεί αναγκαστικά µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα για τη µετέπειτα 
εγκατάστασή τους. 

Η προσφυγική παρουσία υπήρξε ένα σηµαντικό επιχείρηµα των ελληνικών 
αρχών, για την έναρξη των εργασιών αναµόρφωσης και οµογενοποίησης του 
θρακικού τοπίου µε τη υπόλοιπη εθνική επικράτεια. Ο πεπερασµένος χαρακτήρας 
των οικιστικών συνόλων δεν ήταν αρκετός ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες για τη 
δηµιουργία νέων χώρων. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι κρατικοί και οι διεθνείς 
φορείς και η ιδιωτική πρωτοβουλία συνετέλεσαν στη δηµιουργία µιας νέας 
τοπιογραφίας των αστικών ιστών µε την οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών 
περιµετρικά του υφιστάµενου οικιστικού πλαισίου.  

Η οικιστική επέκταση βασίστηκε στο νοµοθετικό διάταγµα «περί σχεδίων 
πόλεων, κωµών και συνοικισµών του κράτους και οικοδόµησης αυτών» και στην 3473 
(05-03-1923) απόφαση της επαναστατικής κυβέρνησης. Aυτή νοµιµοποίησε την 
προηγούµενη κατάληψη ακίνητων πριν από τη διαδικασία καταβολής της αντίστοιχης 
αποζηµίωσης, αντίθετα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Κάποια χρόνια µετά µε την 
προσθήκη του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (1929), διευκολύνθηκε ακόµη 
περισσότερο η µαζική κατασκευή προσφυγικών οικηµάτων1478. Με την συνακόλουθη 
απαγόρευση των δικαιοπραξιών (10-09-1923), οι επιτάξεις και οι καταλήψεις 
ακίνητων περιουσιών, σε συνδυασµό µε τον στρατιωτικό νόµο, περιόρισαν τα 
περιθώρια αντίδρασης στους ιδιοκτήτες των γαιών εντός των οποίων επεκτάθηκε ο 
αστικός ιστός.  

                                                
1476 Ανδριώτης Ν. Π. (2003), «Οι Πρόσφυγες: Η Άφιξη και τα Πρώτα Μέτρα Περίθαλψης», στο 
Παναγιωτόπουλος Β. (επιµ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 1770-2000. Ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940: Από την 
Αβασίλευτη Δηµοκρατία ως τη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, VII: 79-88, σσ. 79-82. 
1477 Colonas V. (2004)."Housing and the Architectural Expression of the Asia Minor Greeks Before and After 
1923" in Hirschon R.  (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange 
Between Greece and Turkey, Oxford, Berg: 163-178, σ. 168. 
1478 Χαστάογλου Β. (2010), "Προσφυγική Εγκατάσταση και Πολεοδοµικοί Μετασχηµατισµοί της Θεσσαλονίκης, 
1922-1930" στο Ιωαννίδου Ε., (επιµ.), Η Μεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης: Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην 
Πόλη (1920-1940),  Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο: 43-88, σ. 55· Φ.Ε.Κ. 17-7/16-8-1923, αρ. φύλλου 228, νοµοθετικό 
διάταγµα περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του κράτους και οικοδόµησης αυτών· Φ.Ε.Κ. 05-03-
1923, αρ. φύλλου 57, Απόφαση της Επαναστάσεως, αρ. πρωτ. 3473 «Περί καταλήψεως ακινήτων προς γεωργικήν 
αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών κλπ. και προ της καταβολής αποζηµιώσεως»· Λαµψίδης Γ. (26-04-
1973), "Η Αγροτική Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονοµίας", Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 992, σ. 51.  
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Αργότερα προκειµένου να ολοκληρωθεί συντοµότερα η ολοκλήρωση των 
προσφυγικών συνοικισµών εισήχθη απαγόρευση οποιαδήποτε οικοδοµικής 
δραστηριότητας στην Κοµοτηνή και στην Ξάνθη, η οποία δεν αφορούσε τις 
κοινωφελείς και τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τις καπναποθήκες, τα τραπεζικά και 
τα σχολικά κτίρια1479. Οι σχετικές διατάξεις επέτρεψαν την οικοδοµική 
δραστηριότητα στους οικονοµικά ισχυρούς ιδιώτες (όπως οι καπνέµποροι) και στο 
ελληνικό δηµόσιο (οικοδόµηση σχολικών κτιρίων). 

Σχεδόν µια πενταετία αργότερα (1927) και αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί 
µεγάλο µέρος της οικοδοµικής δραστηριότητας στην περιοχή, επιτράπηκε η 
οικοδόµηση των προσφυγικών οικισµών (κατά παρέκκλιση των εγκεκριµένων 
σχεδίων πόλεως), σε δηµόσιες ή και σε ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν αυθαίρετα 
καταληφθεί1480. Στην προκειµένη περίπτωση νοµιµοποιήθηκε η οικοδόµηση των 
προσφυγικών συνοικισµών επί των ακινήτων που δεν είχαν νόµιµα αποσπαστεί από 
τους ιδιοκτήτες τους. Με νέα απόφαση (1928) έγινε προσπάθεια διευθέτησης των 
προβληµάτων που είχαν ανακύψει από την αστική εγκατάσταση των προσφύγων, για 
τις περιοχές εντός και εκτός των οικιστικών συνόλων1481. Το νέο νοµοθετικό 
διάταγµα επίλυσε κάποια από αυτά, η µεγαλύτερη του καινοτοµία ήταν η διασφάλιση 
έκδοσης αδειών ανέγερσης οικοδοµών χωρίς τη συµβατική υποχρέωση της οικείας 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, ύδρευσης και 
φωτισµού1482. 

Την επόµενη δεκαετία και υπό τη διακοπή των εργασιών της Ε.Α.Π. το 
ελληνικό κράτος ενέργησε προς την ολοκλήρωση της αστικής εγκατάστασης µε τη 
ψήφιση του νόµου 53091483. Βάσει αυτού δόθηκε η δυνατότητα στα υπουργεία 
Συγκοινωνίας και Πρόνοιας, παρά την αντίθετη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου, 
το δικαίωµα (από 30-07-1931 έως και 30-07-1933) χορήγησης αδειών οικοδοµής για 
αστική εγκατάσταση προσφύγων, χωρίς την τήρηση των υφιστάµενων νοµοθετικών 
ρυθµίσεων. Επιπλέον ο υπουργός Πρόνοιας µπορούσε να χορηγεί για ένα διάστηµα 

                                                
1479 Φ.Ε.Κ., 16-08-1928, αρ. φύλλου 162, Διάταγµα, Περί τροποποιήσεως του από 13 Δεκεµβρίου 1927 Δ. «Περί 
απαγορεύσεως οικοδοµικών εργασιών εν Ξάνθη»· Φ.Ε.Κ., 04-01-1928, αρ. φύλλου 1, Διάταγµα, «Περί 
απαγορεύσεως οικοδοµικών εργασιών εν τη πόλει της Ξάνθης επί εν έτος»· Φ.Ε.Κ., 04-01-1928, αρ φύλλου 1, 
Διάταγµα, Περί τροποποιήσεως του από 15 Οκτωβρίου 1927 διατάγµατος «περί µη εκτελέσεως οικοδοµικών 
εργασιών εν Κοµοτινή».  
1480 Μπίρης Κ. (1966), Αι Αθήναι-Από του 19ου εις τον 20ον Αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Καθιδρύµατος Πολεοδοµίας 
και Ιστορίας των Αθηνών, σ. 299, όπως παρατίθεται στο Λεοντίδου Λ. (1997), «Η Άτυπη Οικονοµία ως Απόρροια 
της Προσφυγικής Αποκατάστασης», στο (επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην 
Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 341-368, σσ. 345-346.  
1481 Φ.Ε.Κ. 23-10-1928, αρ. φύλλου [;], νοµοθετικό διάταγµα περί καθορισµού των όρων και περιορισµών της 
εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων ανεγέρσεως οικοδοµών. 
1482 Ρόκος Δ. (1981), Κτηµατολόγιο και Αναδασµός. Πολιτική Γης, Αθήνα: Μαυροµάτης και Σία, σ. 214, όπως 
παρατίθεται στο Λεοντίδου Λ. (1997), «Η Άτυπη Οικονοµία ως Απόρροια της Προσφυγικής Αποκατάστασης», 
στο (επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 341-368, σ. 346. 
1483 Φ.Ε.Κ., 01-02-1932, αρ. φύλλου 27, Νόµος 5309 περί κυρώσεως του από 29-09-1932 Ν.Δ. «περί 
τροποποιήσεως του άρθρου 20 του νόµου 3714 περί κυρώσεως του από 10-08-1928 Ν.Δ. περί οργανώσεως των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Πρόνοιας». 
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τριών µηνών άδεια οικοδοµής σε µεµονωµένα οικόπεδα, εκτός του σχεδίου πόλεως, 
εφόσον αυτά είχαν περιέλθει νόµιµα σε πρόσφυγες µέχρι την 20-08-1931. Και πάλι, 
όµως, η κατάσταση µε τους αστικούς συνοικισµούς απαιτούσε την κρατική επέµβαση 
µε αναχρονική δράση ώστε να διορθωθούν οι παραλείψεις του παρελθόντος. Ο νόµος 
6076 θεωρητικά περιόριζε την παράκαµψη των πολεοδοµικών νόµων και ρυθµίσεων 
επαναφέροντας ένα περισσότερο κεντρικά ελεγχόµενο πλαίσιο1484. Στην 
πραγµατικότητα, όµως, ενίσχυσε την οικοδοµική αναρχία µε τις προτεινόµενες 
παρεκκλίσεις του1485. Οι εν λόγω ρυθµίσεις εργάστηκαν υποβοηθούµενες από το 
ευρύτερο νοµοθετικό πλαίσιο που είχε διαµορφωθεί για τη δηµιουργία των νέων 
επεκτάσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε η γεωµορφολογία (έλη, χείµαρροι) καθώς και οι άµεσες 
περιφέρειες της Κοµοτηνής και της Ξάνθης δε διέθεταν κατά βάσει χέρσες εκτάσεις, 
αλλά εκτάσεις λαχανόκηπων, καπνοχώραφα και οπωροφόρα δένδρα. Στις εκτάσεις 
που καλύπταν τα τελευταία ξεκίνησε η οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών. 
Συγκεκριµένα, µέχρι τις 31-12-1924 είχαν ιδρυθεί και συνεχίζονταν οι εργασίες 
αποπεράτωσης των αστικών προσφυγικών συνοικισµών στην Κοµοτηνή και στην 
Ξάνθη1486.  

Η κατασκευή των προσφυγικών συνοικισµών Ρέµβης, Σταθµού, 
Κωνσταντινουπόλεως (δυτικά και νοτιοδυτικά) και -του µικρότερου σε έκταση- 
Αρµενιού (νοτιοανατολικά), στην Κοµοτηνή, έλαβε χώρα σε παρακείµενους 
λαχανόκηπους και αµπελώνες1487 (βλέπε Χάρτη 46). Ανάλογη ήταν και η περίπτωση 
των προσφυγικών συνοικισµών της Ξάνθης, στα νοτιοδυτικά και ανατολικά όρια της 
πόλης, µε τη δηµιουργία των συνοικισµών Τσιµεντένια, Χηρήτικα, Αστικός 
Συνοικισµός, Κυψέλη, Συνοικισµός Ασσά και Γυµναστηρίου (βλέπε Χάρτη 47) καθώς 
και των συνοικισµών Τσιµεντένια και Καραγατσιανά στην Αλεξανδρούπολη1488.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκτάσεις ανάπτυξης των προσφυγικών 
συνοικισµών που αποσπάστηκαν -αποκλειστικά- µε προσφυγική πρωτοβουλία από 
τον αντιπρόσωπο της ελληνικής αποστολής στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή: 

 
 
 

                                                
1484 Φ.Ε.Κ. 22-02-1934, αρ. φύλλου 77, Νόµος 6076, «περί αστικής αποκατάστασης προσφύγων». 
1485 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (χ.η.), «Πόλεις και Ύπαιθρος: Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις στο 
Πλαίσιο του Εθνικού Χώρου», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα, 1922-1940: Ο 
Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 59-105, σ. 72. 
1486 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 280.  
1487 Γουδέλης Σ. Δ. (1984), "Πως Έγινε η Αποκατάστασις των Προσφύγων", Θρακική Επετηρίδα, 5, σ. 368. 
1488 Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Αργυροπούλου Μ., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-2004), 
Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική Εργασία), 
Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 43· αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace 
Greque Depuis 1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 272. 
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Πίνακας 1δii.26. Εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας των προσφυγικών 
οικισµών και συνοικισµών (1925) 

Περιφέρεια 
Αγροτικά Οικήµατα Αστικά Οικήµατα 

Γήπεδα στα οποία 
κατασκευάστηκαν 
(τ.µ.)  

Κατασκευασµένα Υπό 
κατασκευή Κατασκευασµένα Υπό 

κατασκευή Παρατηρήσεις 

Ορεστιάδας 107 4 - - Ανήκουν σε έλληνες 
110.826 τ.µ. 

Διδυµοτείχου 336 5 32 36 
Ανήκουν σε 
τούρκους 211.505 
τ.µ. 

Αλεξανδρούπολης 484 206 118 68 
Ανήκουν σε 
βούλγαρους 10.403 
τ.µ. 

Κοµοτηνής 816 212 378 300 
Ανήκουν σε 
αρµένιους 34.557 
τ.µ. 

Ξάνθης 169 133 156 215 - 

Σύνολο 1.912 560 684 619 - 

Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής αποστολής στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική 
αντιπροσωπεία Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία του πίνακα ανήκει στον συντάκτη της έκθεσης, Φεραίο 
 

Οι εκτάσεις που αναφέρονται, περιλαµβάνουν αποκλειστικά τις προσφυγικές 
οικίες οι οποίες κατασκευάστηκαν στις παραπάνω πόλεις. Σε αυτές πρέπει να 
προστεθούν και οι εκτάσεις που αξιοποιήθηκαν από τις εποικιστικές για την 
οικοδόµηση των εν λόγω προσφυγικών συγκεντρώσεων.   

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτές της Νέας Ορεστιάδας και της 
Κοµοτηνής, η κατασκευή των οικιών έγινε έπειτα από εξαγορά των οικοπέδων από 
τους ιδιοκτήτες. Η ένταξη στην ίδια εθνοτική οµάδα των προσφύγων και των 
ιδιοκτητών της Νέας Ορεστιάδας δεν άφηνε ιδιαίτερα περιθώρια καταλήψεων ή 
αφαίρεσης των γαιών υπό ένα ασαφές νοµικό καθεστώς. Παρόµοια θεωρείται και η 
περίπτωση του συνοικισµού στο Αρµένιο της Κοµοτηνής µε την εγκατάσταση και 
µέρους των αρµενίων προσφύγων. 

Σε συνέχεια των παραπάνω εκτάσεων που αποσπάστηκαν µε ιδιωτική 
πρωτοβουλία, παρατίθενται τα στοιχεία της 9ης Μικτής Υποεπιτροπής µε τις 
περιουσίες των µη ανταλλάξιµων, οι οποίες είχαν απαλλοτριωθεί και στις επιφάνειές 
τους είχαν ήδη οικοδοµηθεί αστικοί προσφυγικοί συνοικισµοί (βλέπε Πίνακα 21). 
 
Πίνακας 1δii.27. Απαλλοτριωµένες µη ανταλλάξιµες περιουσίες για την οικοδόµηση 
προσφυγικών συνοικισµών (1927) 

Περιοχή Προσφυγικός 
Συνοικισµός 

Αριθµός 
Ιδιοκτησιών [που 
απαλλοτριώθηκαν] 

Εκτάσεις που 
απαλλοτριώθηκαν 

(τ.µ.) 

Κοµοτηνή Ρέµβη 44 79.990,99 
Αρµενιό 2 17.746 
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Ξάνθη 
Γυµναστήριο, Καρσικί 
Μπαγλάρ 22 47.149 

Στρατώνες 11 70.784,33 
Σάπες 2 7.759,385 
Αλεξανδρούπολη 1 105.137 
Διδυµότειχο 1 12.358 
Άγνωστη Περιοχή εντός Θράκης 50 117.008,5 

Σύνολο 133 457.933,205 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B΄ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή Υποεπιτροπή Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή] 
 

Τα στοιχεία που αναγράφονται είχαν δηλωθεί µέχρι και τα µέσα Ιουνίου του 
1927, όταν δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των προσφυγικών συνοικισµών. 
Η ολοκλήρωση των εργασιών συνοδεύτηκε από επιπλέον απαλλοτριωµένες εκτάσεις 
σε όλες τις περιπτώσεις.  

Οι εποικιστικές αρχές κατείχαν το αποκλειστικό δικαίωµα χωροθέτησης τους 
σε προεπιλεγµένες περιοχές και το δικαίωµα κατανοµής των πληθυσµιακών οµάδων 
στον χώρο, µε τη δηµιουργία νέων συνοικιών ή µε την ενίσχυση των υφιστάµενων, 
εξυπηρετώντας τους στόχους της1489. Στη διαδικασία συµµετείχαν συµβουλευτικά και 
αντιπρόσωποι των προσφυγικών οµάδων1490. Για παράδειγµα πλησίον του 
µουσουλµανικού Ασσά ή Ασιγιά Μαχαλά ιδρύθηκε ο προσφυγικός συνοικισµός 
Ασσά, ανατρέποντας την εθνοτική ισορροπία των νότιων παρυφών της Ξάνθης. 
Αντίστοιχα, η ίδρυση της Ρέµβης πλησίον µιας παραδοσιακής περιοχής 
συγκέντρωσης µελών της κυρίαρχης οµάδας (Βαρώσι) ενέτεινε την χωρική της 
παρουσία.  

Στις περιπτώσεις των µεµονωµένων ή ιδιωτικών προσφυγικών κατοικιών, η 
επιλογή του χώρου οικοδόµησης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτός είχε 
παραχωρηθεί συγκεκριµένος κλήρος προς οικοδόµηση, φαίνεται να αποφασίστηκε 
αποκλειστικά µε βάση την εγγύτητα στις περιοχές κατοικίας της κυρίαρχης οµάδας. 
Με τις γηγενείς οµάδες, εξάλλου, οι νεοφερµένοι µοιράζονταν κοινά ή παραπλήσια 
εθνοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Έτσι επεκτάθηκε η συνοικία του Αρµενιού 
στην Κοµοτηνή που αποτελούσε τον παραδοσιακό πυρήνα συνοίκησης της αρµενικής 
κοινότητας από τους αρµένιους και άλλους πρόσφυγες. Από αυτά µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η χωροθέτηση των προσφυγικών συνοικισµών και η ιδιωτική 
εγκατάσταση εντός των αστικών συνόλων φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο 
από την παρουσία των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων στις πόλεις και λιγότερο από 
τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του περιαστικού χώρου. 

                                                
1489 Jonhston R. (1984), City and Society, Essex: Hutchinson University Press, σσ. 177-179. 
1490 Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σ. 140. 
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Για  τη δηµιουργία των τόπων κατασκευής των προσφυγικών καταλυµάτων 

από την Ε.Α.Π. µια περιοχή ρυµοτοµείτο πρόχειρα και χωριζόταν σε οικοδοµικά 
τετράγωνα, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό συστατικό σχεδιασµού του νεόδµητου 
χώρου1491. Το οικοδοµικό τετράγωνο χωριζόταν σε ιδιοκτησίες και εντός αυτών 
οικοδοµούνταν τα προσφυγικά οικήµατα. Η κάθε οικιστική µονάδα απαρτιζόταν από 
τέσσερα ισόγεια οικήµατα για ισάριθµα νοικοκυριά (έκαστο επιφάνειας 36 τ.µ. µε 
δύο δωµάτια, είσοδο και τουαλέτα). Αργότερα η επιτροπή εισήγαγε δύο νέα 
αρχιτεκτονικά σχέδια για τις οικιστικές µονάδες που κατασκεύασε κατά τις περιόδους 
1925-1927 και 1927-1930 (το τρίτο σχέδιο δεν συναντάται στη Θράκη)1492. Εκτός 

                                                
1491 Yerolympos A. (2003), «Inter-War Town Planning and the Refugee Problem in Greece: Temporary 
"Solutions" and Long-Term Dysfunctions», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 
Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 133-143, σσ. 137-
138. 
1492 Colonas V. (2004)."Housing and the Architectural Expression of the Asia Minor Greeks Before and After 
1923" in Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and 
Turkey, Hirschon R.  (ed.),  Oxford, Berg: 163-178, σσ. 173-174. 
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αυτών, στη Ρέµβη της Κοµοτηνής το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιελάµβανε 
τσιµεντένια οικία (µονοµπλόκ) δύο δωµατίων (43,2 τ.µ.) µε µικρή αποθήκη1493 (βλέπε 
χάρτη-σκαρίφηµα 48). 
 Η έναρξη των εργασιών κατασκευής δεν ταυτίστηκε και µε τη διευθέτηση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου της ανέγερσης. Οι εργασίες ξεκίνησαν σε 
υπό κατάληψη ή υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες και εν συνεχεία εξαγοράστηκαν ή 
αποζηµιώθηκαν οι ιδιοκτήτες/τριες τους. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας για τα οικόπεδα και τις 
οικίες που κατασκεύασε η Ε.Α.Π., παραχωρήθηκαν στους ιδιοκτήτες αφού πρώτα 
εξόφλησαν το χρέος τους προς την επιτροπή (µε τη διάλυση της επιτροπής το χρέος 
τους µεταφέρθηκε στην Ε.Τ.Ε.). Να σηµειωθεί η παράλληλη χορήγηση ενός 
κοµµατιού γης (κλήρου) για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών ή για µια 
περιορισµένη καλλιεργητική παραγωγή µε απώτερο στόχο την αλλαγή του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον περιαστικό χώρο και τη βαθύτερη σύνδεση των 
προσφυγικών νοικοκυριών µε την περιοχή εγκατάστασης τους1494. 

Η οικοδόµηση των νέων κατοικιών στη Θράκη έγινε κατά πλειονότητα από 
εργολάβους τους οποίους ανέδειξαν µειοδοτικοί διαγωνισµοί της Ε.Α.Π. Η επίβλεψη 
της κατασκευής είχαν ανατεθεί σε µηχανικούς µε χρέη εργοδηγών (οι Βούλγαρης, 
Λίβας και Θεοδοσιάδης ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή 1.812 οικιών στην 
Κοµοτηνή και ο Λίβας για την κατασκευή 1.846 στην Ξάνθη)1495. Οι ίδιοι 
ενεργούσαν βάσει των εντολών της Υπηρεσίας Αστικής Εγκατάστασης και 
Αποκατάστασης της Ε.Α.Π., που διηύθυνε ο µηχανικός Σγούτας και η 15µελής οµάδα 
του1496.    

Η πορεία των εργασιών από την Ε.Α.Π. στη Θράκη ήταν σχετικά ταχεία 
συγκριτικά µε άλλες περιοχές των Νέων Χωρών και της Παλιάς Ελλάδας1497. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες και ενώ η αποκατάσταση των προσφυγικών νοικοκυριών 
βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Πάλλης παρουσίασε έναν πίνακα µε τις ανεγερµένες και τις 
υπό ανέγερση αστικές προσφυγικές συνοικίες σε ολόκληρη την εποικιστική 

                                                
1493 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 68. 
1494 Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η παραχώρηση 118 αµπέλων, έκτασης 713 στρεµµάτων και 77 λαχανόκηπων, 
έκτασης 435 στρεµµάτων σε οικογένειες των προσφυγικών συνοικισµών της Κοµοτηνής. Γουδέλης Σ. Δ. (1984), 
"Πως Έγινε η Αποκατάστασις των Προσφύγων", Θρακική Επετηρίδα, 5, σ. 369. 
1495 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 136· Καραµούζη Α. (1997), «Καταγραφή και 
Χαρτογράφηση των Προσφυγικών Οικισµών στον Ελληνικό Χώρο από το 1821 έως Σήµερα: Προσέγγιση στα 
Πλαίσια των Πολιτικών Εξελίξεων και της Παράλληλης Κρατικής Δραστηριότητας», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη 
Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας: 15-57, σ. 39. 
1496 Ο Σγούτας αρχικά εργάστηκε στο Τ.Π.Π., αποτέλεσε για τον Morgenthau τον εγκέφαλο της αστικής 
προσφυγικής εγκατάστασης. Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη 
Έκδοση, Γενεύη 1926 Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 67-68· Morgenthau H. 
(1994), Η Αποστολή µου στην Ελλάδα. 1922 το Έπος της Εγκατάστασης, Μετάφραση: Σ. Κασεσιάν, Αθήνα: 
Τροχαλία, σ. 337.  
1497 Kritikos G. (2001), Greek Orthodox Refugees: Integration and the Making of a New Greek National 
Community (1923-1930), Dept. of History and Civilization, Florence: European University Institute, σ. 214. 
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περιφέρεια Θράκης.  
 

Πίνακας 1δii.28. Ανεγερµένες και υπό ανέγερση προσφυγικές κατοικίες (1929) 

Περιοχή 
Κατοικίες Συνοικισµοί υπό 

ανέγερση Ανεγερµένες Υπό Ανέγερση 

Αλεξανδρούπολη 526 78 - 
Διδυµότειχο 248 - - 
Κοµοτηνή 1.908 20 - 
Νέα Ορεστιάδα 64 - - 
Ξάνθη 1.846 4 - 
Σάππες 21 - - 
Φέρρες 10 - - 
Σύνολο Ροδόπης-Έβρου 4.623 102 - 

Καβάλα 100 - - 
Μπούκια - 40 31 
Χρυσούπολη - 50 32 
Νιγρίτα - 66 33 
Πράβιο - 100 34 
Σύνολο Καβάλας-Δράµας 100 256 130 

Πηγή: Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Πάλλη Α. Α. Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων 
Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά 
Αναλύσεως και Επεξεγήσεων, συντάκτης: Α. Α. Πάλλης 
 

Ο Ladas για το ίδιο θέµα στην ίδια εποικιστική περιφέρεια (τέλη 1929) 
παραθέτει την ολοκλήρωση 32 αστικών προσφυγικών συνοικισµών στην περιοχή και 
6.215 κατοικιών, από την Ε.Α.Π1498. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και ένας αριθµός 
αστικών προσφυγικών καταλυµάτων που είχε κατασκευαστεί από τους κρατικούς 
φορείς. Από τον πίνακα αποκαλύπτονται η στεγαστικές ανάγκες των νέων κατοίκων, 
σε µια περιοχή όπου τυπικά υπήρχε περιορισµένο οικιστικό απόθεµα. Εν αντιθέσει µε 
την Αν. Μακεδονία, όπου η αποχώρηση των µουσουλµάνων και των βουλγαρόφωνων 
δηµιούργησε ένα προς αξιοποίηση οικιστικό απόθεµα µε τις εργασίες κατασκευής 
των προσφυγικών συνοικισµών να ξεκινούν σχετικά αργότερα.  

Παράλληλα η επιτροπή χορηγούσε οικοδοµικά υλικά και χρηµατική βοήθεια 
στους πρόσφυγες που είχαν τη δυνατότητα και επιθυµούσαν να κατασκευάσουν την 
κατοικία τους (συνήθως από την Αν. Θράκη και τη Βουλγαρία), µια εξαιρετικά 
διαδοµένη πρακτική στη Θράκη1499. Η συγκεκριµένη οικοδόµηση γινόταν και εκτός 
των προσφυγικών συνοικιών σε οικόπεδα επιλογής τους, τα οποία αποκτούσαν από 
την Ε.Α.Π. ή από την τοπική αγορά ακινήτων. Επιπλέον παρατηρείται η ύπαρξη ενός 
έντονα προλεταριοποιηµένου τµήµατος του προσφυγικού πληθυσµού, που δεν 
µπόρεσε να τύχει κρατικής µέριµνας και εγκαταστάθηκε στις παρυφές των οικισµών. 
                                                
1498 Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σ. 675. 
1499 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 13· Mears E. (1929), Greece Today, the 
Aftermath of the Refugee Impact, Stanford & London: Stanford University Press & Oxford University Press, σ. 
122· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Γενική Στατιστική των Εγκαταστάσεων της Ε.Α.Π., στις 30-
09-1926.  
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Ο εν λόγω πληθυσµός κατέλαβε κοινόχρηστους και αδόµητους χώρους στην 
περιφέρεια των αστικών ιστών, κατασκευάζοντας πρόχειρα οικοδοµήµατα σε τόπους 
που δε διεκδικούνταν από άλλες οµάδες κατοίκων1500. 

Όσον αφορά τα πρόχειρα και προσωρινά καταλύµατα, το υπουργείο 
Συγκοινωνιών είχε απαγορεύσει την κατασκευή, σε δηµόσιους χώρους, δρόµους και 
πλατείες, πρόχειρων ξύλινων παραπηγµάτων µικρών διαστάσεων, ώστε να 
αποφευχθούν η παρακώλυση της κυκλοφορίας και η πρόκληση ζηµιών σε κατοίκους 
και ιδιοκτήτες. Όµως η απόφαση δεν εφαρµόστηκε ποτέ1501. Στις περιοχές αυτές οι 
οργανικές µορφές του οικισµένου χώρου έκαναν και πάλι την εµφάνισή τους, 
παραπέµποντας στο οθωµανικό παρελθόν. 

Η Λεοντίδου αναφέρει ότι η συγκεκριµένη µορφή λαϊκής αυτοστέγασης δεν 
ήταν αποκλειστικά αποτέλεσµα της προσπάθειας αποκατάστασης του µεγάλου 
αριθµού προσφύγων, αντίθετα, µια διαδικασία εναλλακτικής κατανοµής του 
οικισµένου περιβάλλοντος, εξαρτηµένη άµεσα µε τις ανάγκες επιβίωσης της 
καπιταλιστικής οικονοµίας της πόλης1502. Στην περίπτωση της Θράκης η ταχεία 
αποπεράτωση µεγάλου µέρος των οικοδοµικών εργασιών περιόρισε το φαινόµενο και 
δεν εκδήλωσε την ένταση των µεγάλων αστικών κέντρων της ελληνικής ενδοχώρας. 

Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στους συνοικισµούς, κατά οµάδες, βάσει του 
τόπου καταγωγής τους καθώς και µεµονωµένα, όπως ακριβώς γινόταν και µε την 
αγροτική αποκατάστασή τους1503. Η συγκέντρωση των προσφυγικών οµάδων µε 
κοινή καταγωγή ήταν µια πρακτική που στόχευε στην προαγωγή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης των κατοίκων και η οποία έγινε αποδεκτή από το πλήθος αυτών1504. Η 
Λαφαζάνη υποστηρίζει ότι, η κάθε οµάδα των προσφύγων ανέπτυσσε τους δικούς της 
τρόπους οικειοποίησης του χώρου ή αποξένωσης από αυτόν, συνεχίζοντας ή 
εκσυγχρονίζοντας τις παραδόσεις της, αλλά κυρίως χρησιµοποιώντας τον χώρο για 

                                                
1500 Χαστάογλου Β. (1997), «Η Προσφυγική Εγκατάσταση και ο Βίαιος Μετασχηµατισµός του Αστικού Χώρου 
στη Θεσσαλονίκη», στο (επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 315-340, σσ. 329-330· Γκιζελή Β. Δ. (1992), 
"Η Κοινωνική Ένταξη των Αστών Προσφύγων στην Πόλη", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9, σσ. 70-
72· Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 
Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σσ. 236-238. 
1501 Εγκύκλιοι του υπ. Συγκοινωνιών, υπ. αρ. 63703/1924, 63704/1924, 68810/1924, 81003/1925 και τέλος 
30540/1926, όπως παρατίθενται στο Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (χ.η.), «Πόλεις και Ύπαιθρος: Μετασχηµατισµοί 
και Αναδιαρθρώσεις στο Πλαίσιο του Εθνικού Χώρου», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β1: 59-105, σ. 71. 
1502 Λεοντίδου Λ. (1997), «Η Άτυπη Οικονοµία ως Απόρροια της Προσφυγικής Αποκατάστασης», στο (επιµ.), Ο 
Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 341-368, σ. 349. 
1503 Ενδεικτικά αναφέρεται η ίδρυση των Καβακλιώτικων στην Κοµοτηνή µε κατοίκους το Καβακλή της Αν. 
Ρωµυλίας ή των Καραγατσιανών στην Αλεξανδρούπολη µε πρόσφυγες από το Καρά-Αγάτς της Αδριανούπολης. 
Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 44-45. 
1504 Yerolympos A. (2003), «Inter-War Town Planning and the Refugee Problem in Greece: Temporary 
"Solutions" and Long-Term Dysfunctions», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 
Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 133-143, σσ. 137-
138. 
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τις πρακτικές της ανάγκες1505.  
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της χρήσης και της οικειοποίησης του χώρου 

µπορεί να θεωρηθεί η αξιοποίηση της παραχωρηµένης ιδιοκτησίας και του οικήµατος 
εντός αυτής για την ικανοποίηση των οικογενειακών προσφυγικών στρατηγικών. Με 
αυτόν τον τρόπο, και όπως υποστηρίζει η Hirschon, σταδιακά ο οικιακός τόπος 
αποδείχθηκε περιορισµένος και για λόγους λειτουργικότητας (πολυπληθείς 
νοικοκυριά) ή παροχής προίκας. Για την κάλυψη των εκάστοτε οικογενειακών 
απαιτήσεων τα προσφυγικά νοικοκυριά προέβησαν σε συχνή χρήση του υπαίθριου 
τόπου των οικηµάτων (χρήση των αυλών ως κουζίνας ή εργαστηρίου), καθώς και σε 
επεκτάσεις του αρχικού οικήµατος (οριζοντίως και καθέτως), αυξάνοντας στην 
πραγµατικότητα τις δοµηµένες επιφάνειες1506 (βλέπε Χάρτη 49).  

Εκτός των επεµβάσεων στην ιδιωτική σφαίρα του κάθε νοικοκυριού οι 
προσπάθειες οικειοποίησης του χώρου εκφράστηκαν και στη δηµόσια σφαίρα. Οι 
µικρού µεγέθους παρεµβάσεις των ιδιοκτητών στο εξωτερικό των ιδιοκτησιών τους, 
όπως ο χρωµατισµός των οικιών τους και η τοποθέτηση εξωτερικών φυτών, 
εξέφρασαν την ιδιαιτερότητα του κάθε νοικοκυριού και εκδήλωσαν την επιθυµία τους 
για βελτίωση της καθηµερινότητας τους1507. Η οικειοποίηση του χώρου από τα 
προσφυγικά νοικοκυριά δηµιούργησε την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε δρόµου ή και 
του οικοδοµικού τετραγώνου, διαταράσσοντας την οµοιοµορφία των εν σειρά 
προσφυγικών οικιών.   

Στους προσφυγικούς συνοικισµούς, οι νέοι κάτοικοι προσπάθησαν να 
αναβιώσουν κάποιες από τις δοµές και µορφές οργάνωσης των τόπων καταγωγής 
τους. Χαρακτηριστικά της προσπάθειας είναι τα ονόµατα αρκετών προσφυγικών 
οικισµών που προήλθαν από τη προσθήκη της λέξης Νέα ή Νέο στο όνοµα του τόπου 
καταγωγής. Ως τέτοια αναφέρονται τα ονόµατα, του οικισµού στα διοικητικά όρια 
του δήµου Αλεξανδρουπόλεως, Νέα Χίλη και η µετονοµασία του Κιρ-Τσιφλίκ µετά 
την εγκατάσταση των προσφύγων από το Καβακλή, σε Νέο Καβακλή1508.      

Το πρόγραµµα της αστικής αποκατάστασης και εγκατάστασης των 
προσφύγων περιορίστηκε αποκλειστικά στη δηµιουργία συνοικισµών στα υπάρχοντα 
αστικά σύνολα και όχι στη δηµιουργία νέων αστικών συγκεντρώσεων. Πραγµατικά 
όπως αναφέρει και ο Schultze, σε ολόκληρη την Αν. Μακεδονία και Θράκη 
οικοδοµήθηκε µόνον ένας νέος οικισµός µε αστικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, η 
                                                
1505 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", Σύγχρονα 
Θέµατα, 63, σ. 101. 
1506 Hirschon R. (1989). Heirs of the Greek catastrophe: the Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus, 
Oxford/New York: Clarendon Press/Oxford University Press, σσ. 117-128· Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της 
Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα 
ΕΤΒΑ, σ. 245. 
1507 Colonas V. (2004)."Housing and the Architectural Expression of the Asia Minor Greeks Before and After 
1923" in Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and 
Turkey, Hirschon R.  (ed.),  Oxford, Berg: 163-178, σ. 176. 
1508 Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1993), Οι Προσφυγικές Εγκαταστάσεις στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 130.  
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Νέα Ορεστιάδα1509.  

 
Ο ίδιος αναφέρει ότι η υπονόµευση της δηµιουργίας νέων αστικών οικιστικών 

συνόλων οφείλεται στην αδύναµη κρατική πολιτική στο θέµα της αστικής 
εγκατάστασης των προσφύγων και στην τάση των ίδιων να συγκεντρώνονται σε 
οικιστικά σύνολα που τους παρείχαν δυνατότητες ικανοποίησης βασικών αναγκών, 
της στέγης και του εισοδήµατος. Στα επιχειρήµατα του γερµανού γεωγράφου πρέπει 
να προστεθεί και το υψηλότερου κόστους που συνεπάγονταν η ίδρυση µιας νέας 

                                                
1509 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha: J. Perthes, σσ. 263-
264· Simpson J. H. S. (1929), "The Work of the Greek Refugee Settlement Commission" Journal of the Royal 
Institute of International Affairs, 8(6), σ. 598.  
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πόλης και η συνακόλουθη υποδοµή της για τις εποικιστικές αρχές. Σε κάθε 
περίπτωση, η προσκόλληση των προσφυγικών συνοικισµών στα υφιστάµενα αστικά 
οικιστικά σύνολα αφαιρούσε από το συνολικό κόστος κατασκευής τη δηµιουργία 
νέων υποδοµών και προέτρεπε την εξυπηρέτηση τους από τις υποδοµές των αστικών 
συνόλων στα οποία προσκολλήθηκαν1510. 

Η δηµιουργία της Νέας Ορεστιάδας έγινε 17 περίπου χιλιόµετρα νοτιότερα 
από το προάστιο Καρά-Αγάτς (είχε ονοµαστεί Ορεστιάδα το 1922) της 
Αδριανούπολης, στις δυτικές όχθες του Έβρου ποταµού και πλησίον της 
σιδηροδροµικής γραµµής. Σύµφωνα µε τον Τ. Τσόνιδη οι πρόσφυγες µέσω µιας 
12µελούς επιτροπής πρότειναν στις εποικιστικές αρχές και τη Γενική Διοίκηση 
Θράκης την ίδρυση µια νέας εγκατάστασης στις εκτάσεις του Κούµ-Τσιφλίκ, η οποία 
έκανε δεκτό το αίτηµα τους1511.  

Η εργασίες δηµιουργίας της νέας οίκησης ξεκίνησαν (Αύγουστος 1923) σε µια 
πεδινή περιοχή χαµηλού υψοµέτρου (31 µέτρα) σε σχέδια του µηχανικού Γ. Μαγκλή, 
µετά από έγκριση του Δάσιου. Η χάραξη των οικοδοµικών τετραγώνων και των οδών 
του οικισµού έγινε από την 11η Διλοχία Μηχανικού του ελληνικού στρατού1512. Για 
την οικοδόµηση του οικισµού αξιοποιήθηκαν περίπου 2.500 στρέµµατα 
µουσουλµανικής µη ανταλλάξιµης ιδιοκτησίας από το Κούµ Τσιφλίκ και 110,8 
στρέµµατα ιδιοκτησίας µελών της κυρίαρχης οµάδας (βλέπε Πίνακα 2) µε τη 
συνολική επιφάνεια της κοινότητας Νέας Ορεστιάδας να καταλαµβάνει 129 
τετραγωνικά χιλιόµετρα.  

Η ίδρυση της άλλαξε την εθνοτική ισορροπία στην περιοχή και ενίσχυσε την 
παρουσία της κυρίαρχης οµάδας, ιδίως µετά την αποχώρηση των 16 µη 
ανταλλάξιµων οικογενειών για τις περιοχές ανατολικά του Έβρου1513. Επιπρόσθετα, 
εγκαινίασε την δηµιουργία ενός νέου κοµβικού σηµείου στο σύστηµα των οικισµών 
της περιοχής στα βόρεια του νοµού Έβρου και τον επαναπροσανατολισµό των 
τοπικών και περιφερειακών δικτύων της περιοχής1514. 

Οι ελληνικές αρχές εργάστηκαν για την εγκατάσταση των προσφυγικών 
πληθυσµών µε γοργούς ρυθµούς, προσπαθώντας από τη µια να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις τους ως προς την Ε.Α.Π. και κατά συνέπεια την Κ.τ.Ε. και από την άλλη 
να εργαστούν για την ενοποίηση και οµογενοποίηση τοπίου. Υπό την πίεση, όµως, 
της επιτακτικής διευθέτησης του προσφυγικού προβλήµατος και ενώ το έργο της 
                                                
1510 Καραδήµου-Γερόλυµπου A., (2010), "Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και Προσφυγική Εγκατάσταση: Μια 
Δύσκολη Σχέση" στο Ιωαννίδου Ε., (επιµ.), Η Μεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης: Η Εγκατάσταση των Προσφύγων 
στην Πόλη (1920-1940),  Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο: 21-41, σ. 33. 
1511 Τσονίδης Τ. (1980), Η Ορεστιάδα µας, Αθήνα, όπως παρατίθεται στο Κούκος Μ. (1991) Στα Βήµατα του 
Ορφέα: Οδοιπορικό της Θράκης, Αλεξανδρούπολη στο 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Koukos/orfeas/Main%20Form.htm (22-02-2010, 10:41). 
1512 Β.τ.Β., εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, αρ. φύλλου 50, ηµεροµηνία έκδοσης 18-12-1927, σσ. 1-2.  
1513 Garbitrakyadaki Türk Emlaki: Trakya Gayrımübadiller Cemiyete Tarafından Tertibolunmuştur, (1928), 
Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi, σ. 5. 
1514 Simpson J. H. S. (1929), "The Work of the Greek Refugee Settlement Commission" Journal of the Royal 
Institute of International Affairs, 8(6), σ. 598. 
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Ε.Α.Π. αναπτυσσόταν απρόσκοπτα, οι εργασίες της αναµόρφωσης του θρακικού 
τοπίου µέσω των πολεοδοµικών παρεµβάσεων δεν παρουσιάσαν την ίδια εξέλιξη και 
προπάντων οι συνδέσεις µεταξύ των παραδοσιακών οικιστικών ιστών και των νέων 
συνοικιών τους αποδείχθηκαν εξαιρετικά προβληµατικές. Η αρχική σκέψη ήταν η 
αποφυγή διατάραξης της υφιστάµενης καθηµερινότητας των αστικών συνόλων και η 
εξασφάλιση της οµοιογένειας εντός των προσφυγικών συνοικισµών1515.  

Πού εντοπίζονται, όµως, οι αιτίες της κατάστασης; Αρχικά στην απουσία 
εφαρµογής ενός καθορισµένου και καθολικού σχεδίου δράσης που θα επέτρεπε τον 
συντονισµό όλων των απασχολούµενων φορέων. Αντ’ αυτού η δραστηριότητα ενός 
πλήθους φορέων υπό διαφορετικό καθεστώς αυτόνοµης λειτουργίας εργάστηκε 
ενάντια στην ενοποίηση και οµογενοποίηση του χώρου1516.  

Εν συνεχεία στην προτεραιότητα της αγροτικής προσφυγικής εγκατάστασης 
και αποκατάστασης που υιοθέτησε από την ίδρυση της η Ε.Α.Π. Η προτεραιότητα 
εκφράστηκε µε τη δαπάνη µόλις του 1/10 του χρηµατικού κεφαλαίου του πρώτου 
προσφυγικού δανείου για την αστική εγκατάσταση των προσφύγων1517.   

Για την επιτροπή καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας ή της αποτυχίας του 
προγράµµατος αποκατάστασης ήταν η στέγαση του εκάστοτε προσφυγικού 
νοικοκυριού. Έτσι το βάρος της προσπάθειας δόθηκε στη οικοδόµηση των νέων 
συνοικισµών. Για λόγους µείωσης του χρόνου αποπεράτωσης και κυρίως στενότητας 
πόρων οι προβλεπόµενες κοινωνικές παροχές και υποδοµές των προσφυγικών 
συνοικισµών µειώθηκαν στο ελάχιστο. Η οργάνωση του χώρου τους δηµιουργούσε 
προβλήµατα οικιστικής ασυνέχειας, ενσωµάτωσης στον αστικό χώρο, αδυναµίας 
παραγωγής κοινωνικών λειτουργιών και παροχής υποδοµών κοινής ωφελείας για τους 
κατοίκους1518. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το ζήτηµα των σχολικών αιθουσών για 
τον αυξηµένο µαθητικό πληθυσµό, το οποίο επιλύθηκε µε τη χρήση της υπάρχουσας 
υποδοµής (βλέπε επόµενο υποκεφάλαιο, infra). 

Νοµικά η κατάσταση θεµελιώθηκε ετεροχρονισµένα µε τη ψήφιση του 
διατάγµατος «περί καθορισµού των όρων και περιορισµών…» τον Οκτώβριο του 
1928. Το µέτρο δεν χρησιµοποιήθηκε για τον περιορισµό της ιδιωτικής οικοδοµικής 
δραστηριότητας σε ανεπιθύµητες περιοχές, αλλά για ως προκάλυµµα της κρατικής 
                                                
1515 Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 
Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σ. 209. 
1516 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), «Προσφυγική Εγκατάσταση και Ανασχεδιασµός των Βορειοελλαδικών 
Πόλεων, 1912-1940», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην 
Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 89-118, σ. 98. 
1517 Στην γειτονική Μακεδονία µέρος του προϋπολογισµού για την αστική εγκατάσταση είχε µεταφερθεί για τις 
ανάγκες της αγροτικής εγκατάστασης. Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & 
Unwin, σσ. 118-120· Simpson J. H. S. (1929), "The Work of the Greek Refugee Settlement Commission" Journal 
of the Royal Institute of International Affairs, 8(6), σ. 596.  
1518 Yerolympos A. (2003), «Inter-War Town Planning and the Refugee Problem in Greece: Temporary 
"Solutions" and Long-Term Dysfunctions», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 
Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford, Berghahn Books, 12: 133-143, σ. 138· 
Χαστάογλου Β. (1992), «Η Ανάδυση της Ελληνικής Πόλης», στο Μαυρογορδάτος Γ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), 
Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 93-112, σσ. 104-106. 
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αδυναµίας για σύνδεση της ανεξέλικτης οικιστικής επέκτασης µε τις υποδοµές κοινής 
ωφελείας. 

Προκειµένου να εκτεθούν συστηµατικότερα οι χωρικές συνιστώσες της 
προσφυγικής παρουσίας στα αστικά κέντρα της θρακικής επαρχίας και οι 
προσπάθειες εγκατάστασης τους, παρουσιάζονται τα πορίσµατα µιας σχετικής 
έκθεσης του Α. Α. Πάλλη επί του θέµατος. Σύµφωνα µε το κείµενο ο προσφυγικός 
πληθυσµός που βρισκόταν εγκατεστηµένος εντός των αστικών κέντρων της 
επικράτειας από την Ε.Α.Π. και από την ιδιωτική πρωτοβουλία διακρίθηκε σε 
τέσσερις κατηγορίες: στους επαρκώς στεγασµένους (31,6%), δηλαδή σε αυτούς που 
κατοικούσαν σταθερά σε µόνιµους συνοικισµούς ή σε ανταλλάξιµα ή ιδιόκτητα 
οικήµατα σε καλή κατάσταση, στους µέτρια στεγασµένους (21,1%), δηλαδή αυτούς 
που κατοικούσαν σε αµφιβόλου στερεότητας ανταλλάξιµα οικήµατα ή παραπήγµατα 
τα οποία όµως επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν για αρκετό καιρό ακόµη σαν βασικές 
κατοικίες τους, στους ελλιπώς στεγασµένους (28,6%), δηλαδή, σε αυτούς που 
κατοικούσαν σε ερειπωµένες οικίες, αποθήκες, εκκλησίες, και τέλος στους 
υπαγόµενους σε ενοίκιο (18,5%)1519. 

Οι τάσεις που κατεγράφησαν για το σύνολο της χώρας επαληθεύτηκαν εν 
µέρει και στην περίπτωση της Θράκης, µε διαφορές µεταξύ των δύο νοµών, όπως 
παρουσιάζει ο πίνακας που επισυνάπτεται στη σχετική έκθεση: 
 
Πίνακας 1δii.29. Αστική εγκατάσταση προσφύγων ανά είδος κατοικίας  

 

Οικογένειες σε κατοικίες της Ε.Α.Π., του 
κράτους, σε ιδιόκτητους ανταλλάξιµους κλπ. 

Οικογένειες σε 
καθεστώς 
ενοικίου 

Σύνολο 

Α 
(οικογ.) 

Β 

(οικογ.) 

Γ 

(οικογ.) 
Οικογ. Άτοµα Οικογ. Άτοµα Οικογ. Άτοµα 

Νοµός 
Ροδόπης 3.166 403 546 4.115 15.950 1.081 4.245 5.196 20.195 

Νοµός 
Έβρου 695 581 361 1.637 6.588 512 1.931 2.149 8.519 

Σύνολο 3.861 984 907 5.752 22.538 1.593 6.176 7.345 28.714 

Πηγή: Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Πάλλη Α. Α. Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων 
Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά 
Αναλύσεως και Επεξεγήσεων, συντάκτης: Α. Α. Πάλλης 
 
 Από την εξέταση του πίνακα διαπιστώνεται η προτεραιότητα που έδωσαν οι 
εποικιστικές αρχές στην ολοκλήρωση της προσφυγικής αποκατάστασης στα αστικά 
κέντρα της Ροδόπης. Η Ξάνθη -αλλά πολύ περισσότερο η Κοµοτηνή- ως πρωτεύουσα 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης επιβαλλόταν να εξοβελίσει µε το συντοµότερο 
                                                
1519 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων 
Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά 
Αναλύσεως και Επεξεγήσεων, συντάκτης: Α. Α. Πάλλης· Simpson J. H. S. (1929), "The Work of the Greek 
Refugee Settlement Commission" Journal of the Royal Institute of International Affairs, 8(6), σ. 596. 
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δυνατόν το τοπίο του παρελθόντος και να οδηγήσει το όχηµα της χωρικής και 
λειτουργικής ενοποίησης µε το υπόλοιπο έθνος-κράτος. Η παραγωγή του δοµηµένου 
οικιστικού περιβάλλοντος ήταν ένα από τα εργαλεία που µπορούσε να εκµεταλλευτεί 
ικανοποιητικά.  

Από την άλλη ένα ποσοστό της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, τόσο µε την 
κρατική αρωγή όσο και µε προσωπική πρωτοβουλία, είχε επιλύσει το στεγαστικό 
πρόβληµά του µε προσωρινά καταλύµατα που αποκτούσαν µόνιµο χαρακτήρα, καθώς 
και σε τόπους των οποίων η αρχική χρήση δεν προοριζόταν για τη στέγαση 
οικογενειών (αποθήκες, εκκλησίες, σχολεία και σε άλλα δηµόσια κτίρια)1520. 
 Η κατάσταση στα αστικά κέντρα του ν. Έβρου παρουσιαζόταν αρκετά 
διαφορετική από την αντίστοιχη κατάσταση του ν. Ροδόπης. Η αποπεράτωση των 
προσφυγικών συνοικισµών δεν ήταν γρήγορη ενώ ένα σηµαντικό µέρος των 
προσφύγων κατοικούσε στις οικίες των µουσουλµάνων και των βουλγαρόφωνων που 
αποµακρύνθηκαν από τη Θράκη, κάνοντας χρήση του εναποµείναντος στεγαστικού 
αποθέµατος. Επίσης, η πρακτική της εγκατάστασης σε τόπους που δεν ήταν 
προορισµένοι για κατοίκηση εµφανίζεται στον Έβρο µε µεγαλύτερη συχνότητα από 
ό,τι στην Ροδόπη.  

Η τέταρτη κατηγορία συµπεριλαµβάνει την προσφυγική πρωτοβουλία για τη 
σύναψη ενοικιαστήριων συµβολαίων στην τοπική αγορά ακινήτων και στα 
επιταγµένα ακίνητα (βλέπε επόµενο υποκεφάλαιο, infra), βάσει των αγγελιών που 
εντοπίστηκαν στον τοπικό τύπο της εποχής1521. Και στους δύο νοµούς της Θράκης ο 
αριθµός των προσφύγων που στεγάζονταν σε ενοικιασµένες κατοικίες ήταν διόλου 
ευκαταφρόνητος. Να σηµειωθεί ότι, όπως σχολιάζει και η αναφορά, «…[οι] 
πρόσφυγες που διέθεταν µέσα ενοικίασαν οικίες…», άρα δεν είχαν όλοι τις ίδιες 
ευκαιρίες βελτίωσης των συνθηκών στέγασης και, κατ’ επέκταση, διαβίωσης, λόγω 
των υψηλών ενοικίων1522. 

Πάντως από τα αναγραφόµενα στοιχεία του πίνακα η οικιστική 
αποκατάσταση 1/5 περίπου του συνολικού πληθυσµού σε ενοικιασµένες κατοικίες 
στα θρακικά αστικά κέντρα παραπέµπει σε δύο παραδοχές: πρώτον, στην ύπαρξη 
οικιστικού αποθέµατος ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, που κάλυψε -έστω 
και περιορισµένα- την υπάρχουσα ζήτηση, και δεύτερον, στην ενοικίαση δωµατίων ή 
και µέρους της οικίας από τους ιδιοκτήτες/τριες.  

Ως µια γενική παρατήρηση σχετικά µε το στεγαστικό ζήτηµα των προσφύγων, 
στην έκθεση που συνέταξε το 1929, ο Α. Μιχαλακόπουλος, περιγράφοντας τις 
ανάγκες της Μακεδονίας και της Θράκης, αναφέρει ότι «…εν Θράκη το ζήτηµα της 

                                                
1520 16η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.1547 Μ.204 1927 ΙΙ, Athens/15-11-1927], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης 
Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 207. 
1521 Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 33, ηµεροµηνία έκδοσης 05-11-1924, σ. 2 καθώς και αρ. φύλλου 35, 
ηµεροµηνία έκδοσης 08-11-1924, σ. 1. 
1522 Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 40, ηµεροµηνία έκδοσης 21-11-1924, σ. 1. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

450 

στεγάσεως διηυθετήθη κατά τον σχετικώς καλλίτερον τρόπον, διά τον λόγον ότι 
υπόχρεοι όντες διεθνώς να ελευθερώσωµεν τα κτήµατα των Τούρκων, ηναγκάσθηµεν 
να κτίσωµεν οικήµατα διά τους έλληνας πρόσφυγας…»1523. Η σπουδαιότητα της 
κατάστασης και οι πιέσεις του ελληνικού κράτους για την περίπτωση της Θράκης 
ακόµη και προς την Ε.Α.Π. οµολογούνται µε µια δήλωση του πρόεδρου της, C. Eddy: 
ενώ η επιτροπή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αστικό εποικιστικό της πρόγραµµα 
(λόγω της µεταφοράς κονδυλίων υπέρ του προγράµµατος της αγροτικής 
αποκατάστασης), το κοµµάτι αυτού που αφορούσε τη Θράκη παρέµεινε εν ισχύ1524.  

Εν κατακλείδι τα νεο-εισαχθέντα στοιχεία της αστικής τοπιογραφίας 
σχηµατίσαν µια ορατή ανοµοιογένεια: δίπλα στο παραδοσιακό οικιστικό πλέγµα µε 
τους στενούς οφιοειδείς δρόµους, τα αδιέξοδα και τα οικοδοµικά πολύγωνα 
αντιπαρατέθηκαν συνοικίες µε το ιπποδάµειο σύστηµα, τις πλατείες και τους 
ανοιχτούς χώρους που επέτρεπαν τον καλύτερο ηλιασµό και αερισµό των κτιρίων. Τα 
παραπάνω, παρά τη σειρά των προβληµάτων που αναφέρθηκαν, εξέπεµπαν τις 
απόπειρες εκσυγχρονισµού του παραδοσιακού χώρου και τις αντιφάσεις που γέννησε 
η διεργασία σε µια περίοδο που στιγµάτισε τη µετέπειτα πολεοδοµική και οικιστική 
εξέλιξη των αστικών σχηµατισµών1525.    
 
Οι επεµβάσεις στις υφιστάµενες συνοικίες: οι µουσουλµανικοί µαχαλάδες  
 

Η παρουσία και οι χωρικές ανάγκες της πολυπληθούς προσφυγικής οµάδας 
δεν καλύφθηκαν αποκλειστικά µε τη δηµιουργία νέων τόπων. Ο προϋπάρχον χώρος 
των αστικών σχηµατισµών και τα συστατικά του στοιχεία βίωσαν ανόµοια την 
εγκατάσταση των νέων κατοίκων. Οι µουσουλµανικοί µαχαλάδες λόγω του µεγέθους 
τους και κυρίως λόγω του οικιστικού αποθέµατος που διέθεταν ήταν σε θέση να 
ικανοποιήσουν τα αιτήµατα στέγασης των προσφύγων (για τις συγκεντρώσεις των 
βουλγαρόφωνων, βλέπε κεφάλαιο 1γ.i, supra). Ποιες ήταν οι αλλαγές που δεχτήκαν 
οι περιοχές συγκέντρωσης του µη ανταλλάξιµου πληθυσµού από την προσφυγική 
παρουσία στους αστικούς σχηµατισµούς της Θράκης; 

Στη Θράκη θεωρητικά η εξαίρεση του µουσουλµανικού πληθυσµού από την 
ανταλλαγή των πληθυσµών αποστερούσε εκ των πραγµάτων τη δυνατότητα από τις 
εποικιστικές αρχές. Στην πράξη η κατάσταση εκδηλώθηκε διαφορετικά µε τις τοπικές 
αρχές να ενεργούν για τη τακτοποίηση του στεγαστικού προβλήµατος των 
προσφυγικών οµάδων εντός του πεπερασµένου οικιστικού αποθέµατος των αστικών 
και όχι µόνο περιοχών. Σηµειώνεται πώς εκτός της αυτοστέγασης ορισµένων 
νοικοκυριών, ένα άλλο µικρό µέρος τους βασίστηκε σε οικογενειακά και συγγενικά 
                                                
1523 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών Φ.106, circa 1929/Έκθεσις Α. Μιχαλακοπούλου περί των 
αναγκών Μακεδονίας και Θράκης, 1929. 
1524 Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σ. 120. 
1525 Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 
Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σσ. 205-211. 
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δίκτυα, κάνοντας χρήση του στεγαστικού αποθέµατος που τα τελευταία διέθεταν.  
Η λύση βρέθηκε µε την υιοθέτηση του µέτρου της αναγκαστικής συνοίκησης 

γηγενών και προσφύγων, το οποίο είχε εφαρµοστεί και κατά τη διάρκεια της 
βουλγαρικής και διασυµµαχικής διοίκησης. Έτσι µόλις,δύο εβδοµάδες µετά την 
ανάληψη της εξουσίας από την επαναστατική κυβέρνηση του Πλαστήρα (14-10-
1922), αποφασίστηκε η επίταξη δηµόσιων ακινήτων για την προσωρινή στέγαση και 
τη νοσηλεία των προσφύγων, µέσω του Γραφείου Στέγασης του υπ. Περιθάλψεως 
(υπό τη διοίκηση του αντισυνταγµατάρχη Παλίδη). Σύντοµα το στεγαστικό απόθεµα 
που ήταν εξουσιοδοτηµένο να χρησιµοποιήσει, είχε εξαντληθεί και το µέτρο 
στράφηκε προς την επίταξη κατοικηµένων ακινήτων, όχι µόνο των κενών, αλλά και 
των ευρύχωρων σπιτιών1526. 

Στα µέσα Νοεµβρίου 1922 ψηφίστηκε και σχετικό το νοµικό διάταγµα που 
νοµιµοποιούσε την κατάσταση και επέτρεπε την επίταξη ακίνητων περιουσιών που 
κατά κυριότητα ανήκαν σε φυσικά, νοµικά ή θρησκευτικά ιδρύµατα, δηλαδή 
επιπλωµένα και µη οικήµατα, καθώς και µικροϊδιοκτησίες1527. Το διάταγµα επέβαλλε 
την αναγκαστική στέγαση των προσφύγων εντός κατοικηµένων οικηµάτων που 
διέθεταν πλεονάζοντα χώρο (κατείχαν δωµάτια πλέον του διπλάσιου αριθµού των 
ενοίκων). Στην πορεία αποδείχθηκε ότι η επιλογή των οικιών προς συνοίκηση δεν 
γινόταν µε αποκλειστικό γνώµονα τον αριθµό των δωµατίων τους και των ενοίκων 
τους. Επιπλέον ο χρόνος της επίταξης ορίστηκε αυστηρά στο διάστηµα των τεσσάρων 
µηνών, το οποίο βέβαια ποτέ δεν τηρήθηκε1528.  

Η επίταξη πραγµατοποιείτο µε απόφαση των τοπικών γενικών διοικητών, 
µέσω των προέδρων ή των δηµάρχων των περιοχών, βάσει γνωµοδότησης της 
αρµόδιας τοπικής διορισµένης επιτροπής (αποτελούµενη από µέλη της κυρίαρχης, της 
εβραϊκής, της αρµενικής κοινότητας και της µουσουλµανικής κοινότητας)1529. Πρώτα 
συντασσόταν το σχετικό πρωτόκολλο επίταξης και εν συνεχεία γινόταν η 
κοινοποίηση της απόφασης. Το διάταγµα προέβλεπε και αποζηµίωση (µέσω του 
προϋπολογισµού του υπ. Περιθάλψεως) των ιδιοκτητών/τριών για το χρονικό 
διάστηµα της επίταξης της ιδιοκτησίας τους, από σχετική επιτροπή που είχε συσταθεί 
στα κατά τόπους γραφεία επιτάξεων. Η σπουδαιότερη ίσως ρύθµιση του διατάγµατος 

                                                
1526 Γκιζελή Β. Δ. (1997), «Επίταξις Ακινήτων Κατοικουµένων ή Οπωσδήποτε Χρησιµοποιουµένων», στο Ο 
Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 69-87, σσ. 70-73, σσ. 82-84· Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. 
εγγράφου 256/8, [τίτλος εγγράφου] Η Ελλάς εις το Έργο της Περίθαλψης των Προσφύγων της, Αθήνα, Μάιος 
1923· Ε.Β.Ε. Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 14-10-1922, σ. 2. 
1527 Φ.Ε.Κ., 17-11-1922, αρ. φύλλου 237, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί επιτάξεως ακινήτων δι` εγκατάστασιν 
προσφύγων». 
1528 Γκιζελή Β. Δ. (1997), «Επίταξις Ακινήτων Κατοικουµένων ή Οπωσδήποτε Χρησιµοποιουµένων», στο Ο 
Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 69-87, σσ. 74-75· Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/8, Η 
Ελλάς εις το Έργο της Περίθαλψης των Προσφύγων της, Αθήνα, Μάιος 1923.  
1529 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 43751, 
13-11-1924, Δράµα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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ήταν η αναδροµική ισχύς του (άρθρο 5), νοµιµοποιώντας ουσιαστικά όλες τις 
επιτάξεις από τον Αύγουστο του 1922. Ακόµη περισσότερο, η σχετική ρύθµιση 
προσέφερε κάλυψη και τις πάσης φύσεως καταλήψεις (βοσκοτόπια, καλλιεργήσιµες ή 
προς καλλιέργεια εκτάσεις στον αστικό και αγροτικό χώρο, εγκαταλελειµµένα και µη 
κτίσµατα και οικόπεδα) περιουσιών1530. 

Η αναγκαστική συνοίκηση στράφηκε κατά βάσει στα µουσουλµανικά και 
βουλγαρόφωνα νοικοκυριά καθώς και στα εβραϊκά, τα αρµενικά και στα νοικοκυριά 
της κυρίαρχης οµάδας· η περιορισµένης έκτασης συνοίκηση µε τα τελευταία 
περιοριζόταν σε υπαλλήλους της διοίκησης και άλλους αξιωµατούχους1531. Στην 
πορεία, οι αναγκαστικές συνοικήσεις περιορίστηκαν αποκλειστικά στις δύο πρώτες 
οµάδες. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η εφαρµογή της συγκεκριµένης 
πολιτικής των επιτάξεων ακίνητων περιουσιών και των συνοικήσεων προσφύγων µε 
γηγενείς αλλοεθνείς στη Θράκη, παρατίθεται ένας πίνακας µε τις κατεχόµενες από 
τους πρόσφυγες µουσουλµανικές ιδιοκτησίες. 
 

Πίνακας 1δii.30. Κατεχόµενες µουσουλµανικές περιουσίες (1922) 

Όνοµα Επαρχίας 
Κατεχόµενα 
Δωµάτια από 
τους Πρόσφυγες 

Κατεχόµενα 
Σχολεία, Τεµένη, 
Ιεροσπουδαστήρια 

Κατεχόµενες 
Μικροϊδιοκτησίες 
Παρόντων (στρ.) 

Κοµοτηνή 6.989 57 53.111 
Ξάνθη 4.284 21 6.039 
Αλεξανδρούπολη 
και Σουφλί 575 13 21.233 

Διδυµότειχο 1.332 23 8.830 
Νέα Ορεστιάδα 653 13 10.940 

Σύνολο 13.833 127 100.153 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε., 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, αρ. εµπ. πρωτ. 753, Κοµοτηνή, 19-07-1928, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 
Παρατήρηση: Ο πίνακας παρουσιάζει αποκλειστικά τις ιδιοκτησίες των παρόντων µουσουλµάνων, το φθινόπωρο 
του 1922, στη Θράκη. Δεν περιλαµβάνει τις ιδιοκτησίες αυτών που είχαν εγκαταλείψει νωρίτερα την περιοχή, τις 
επιτάξεις των µεγαλοϊδιοκτησιών, των τσιφλικιών καθώς και τις ιδιοκτησίες των βουλγαροφώνων που είχαν 
αποχωρήσει προς τη βουλγαρική ενδοχώρα από το φθινόπωρο του 1922 και έπειτα 
 

Οι λόγοι της κατανοµής είναι διαφορετικοί για την κάθε περίπτωση. H 
Κοµοτηνή ως κέντρο της διοικητικής περιφέρειας συγκέντρωσε αρχικά µεγάλο 
αριθµό προσφύγων µε ανάλογες ανάγκες. Η Ξάνθη µε τη σειρά της διατήρησε έναν 
χαµηλό αριθµό κατεχόµενων µικροϊδιοκτησιών λόγω των εκτεταµένων 
καπνοκαλλιεργειών στην περιφέρεια της, παρά την πολυπληθή παρουσία προσφύγων. 

                                                
1530 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/ΕΑΠ, Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, Επείγον, 01-10-1930, αριθµός 2248, προς: Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση 
Γεωργίας, Τµήµα Εποικισµού, Αθήνα, ηµεροµηνία παραλαβής 07-10-1930, αρ. 2025· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ24/Φ71: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστηµα Αλεξανδρουπόλεως, Διεύθυνση Στ’, 
Συγκέντρωση και Μεταφορά Προϊόντων Θράκης, 24-11-1923, αρ. πρωτ. 13305.  
1531 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 10135, 
Επείγον, 25-11-1924, Καβάλα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: 
Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική Θράκη, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γραφείο ΙΙ, αρ. πρωτ. 37420/5410, 
τηλεγράφηµα απόλυτης προτεραιότητας. Γενικό Στρατηγείο 16-04-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
Στο συνηµµένο τηλεγράφηµα, κατεπείγον αρ. 157, 14-04-1923,  προς: Γενικό Στρατηγείο. 
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Στις υπόλοιπες περιοχές του ν. Έβρου, η πληθυσµιακή ενίσχυση των παραµεθόριων 
περιοχών δυτικά του Έβρου ποταµού προκάλεσε τη µαζική κατοχή των 
µουσουλµανικών περιουσιών1532. 

Πάντως, οι αναγκαστικές συνοικήσεις δεν εκδηλώθηκαν σε όλη τη Θράκη. Ο 
υποδιοικητής της περιφέρειας Ξάνθης (Οκτώβριος 1923) προς το υπ. Εξωτερικών και 
τη Γενική Διοίκηση αναφέρει ότι εκτός των χωριών των δήµων Θερµών, Σατρών, 
Μύκης, Ωραίου, Γέρακα, Κοτύλης και Εχίνου (περιοχές παρουσίας ποµακικού 
πληθυσµού), όλες οι οικίες των υπόλοιπων χωριών έχουν καταληφθεί κατά το ήµισυ 
από πρόσφυγες1533.  

Το φθινόπωρο του 1924 το πρόβληµα εξακολουθούσε να εκδηλώνεται αρκετά 
έντονα εντός της Ξάνθης και της Κοµοτηνής. Τότε η Γενική Διοίκηση Θράκης 
αποφάσισε τη σύµπτυξη όλων των προσφυγικών νοικοκυριών στα δηµόσια κτίρια1534. 
Και πάλι, όµως, ο αριθµός τους δεν µπορούσε να τακτοποιηθεί στον προσφερόµενο 
αριθµό ακινήτων, και η διοίκηση προέβη στη µετεγκατάσταση κάποιων προσφυγικών 
νοικοκυριών σε άλλες οικογένειες γηγενών. Αυτή τη φορά αναζητήθηκαν νοικοκυριά 
γηγενών, που ήταν γνωστό πως δεν θα αντιδρούσαν τουλάχιστον µε την ένταση των 
αντίστοιχων µουσουλµανικών. Ακόµα και µε την επερχόµενη αραίωση των 
συνοικήσεων, όµως, σε καµία περίπτωση δεν επιτεύχθηκε αλλά και ούτε επιδιώχθηκε 
η οριστική εξάλειψή του φαινοµένου1535. 

Πάντως οι ελληνικές αρχές είχαν πλήρη γνώση των συνεπειών της 
συνοίκησης µουσουλµάνων και προσφύγων κάτω από την ίδια εστία. Ο υπουργός 
Περιθάλψεως, Α. Δοξιάδης, σε τηλεγράφηµά του µία εβδοµάδα πριν, την εφαρµογή 
                                                
1532 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha: J. Perthes, σ. 259· 
Schultze J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical Magazine, 
53(2), σσ. 86-87. 
1533 Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 3/Υποφάκ.  2/Τµήµα 1: Σπίτια και Κτήµατα Μουσουλµάνων και Μουσουλµάνων 
αλβανικής καταγωγής, Βασίλειο της Ελλάδος, Υποδιοίκηση Ξάνθης, αρ. πρωτ. 4688, Ξάνθη, 10-10-1923, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα & Γενική Διοίκηση Θράκης, Κοµοτηνή. 
1534 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 35953, 
24-09-1924, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1535 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 43751, 
13-11-1924, Δράµα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. Το παράδειγµα της αξιοποίησης του ακινήτου -
ιδιοκτησίας του Σαµή ογλού Σιτκή (Samı Oğlu Sitki)- στην Ξάνθη, είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που 
επικρατούσε. Αρχικά, τον Οκτώβριο του 1922, επιτάχθηκαν δύο δωµάτια της οικίας του. Σε αυτά εγκαταστάθηκε 
µια πολυµελής οικογένεια από την Αδριανούπολη. Το προσφυγικό νοικοκυριό, κατά τον Μάιο του 1924, έπειτα 
από την αναχώρηση εκτός της πόλης κάποιων µελών του, συµπτύχθηκε σε ένα δωµάτιο του µουσουλµανικού 
οικήµατος. Στο άδειο δωµάτιο εγκαταστάθηκε µια νέα προσφυγική οικογένεια, που µέχρι πρότινος διέµενε στον 
διάδροµο του πανδοχείου το οποίο διατηρούσε ο µη ανταλλάξιµος ιδιοκτήτης της οικίας. Τον Αύγουστο του 1924, 
η µία προσφυγική οικογένεια αποµακρύνθηκε από την ιδιοκτησία του και έτσι στη διάθεση της τετραµελούς 
οικογένειας του µη ανταλλάξιµου ιδιοκτήτη παρέµειναν τέσσερα δωµάτια, µαζί µε την κουζίνα, το υπόγειο και το 
δωµάτιο όπου διέµενε η έτερη προσφυγική οικογένεια. Τελικά, το τελευταίο δωµάτιο της οικίας παραδόθηκε στον 
ιδιοκτήτη (15-01-1925), όταν και η τελευταία προσφυγική οικογένεια µετακινήθηκε σε νεόδµητη οικία σε έναν 
από τους προσφυγικούς συνοικισµούς της Ξάνθης. Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν 
Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Υποδιοίκηση Ξάνθης, αρ. πρωτ. 788, 04-02-1925, Ξάνθη, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄ Πολιτικό, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υποδιοίκηση Ξάνθης, αρ. εµπιστ. πρωτ. 545, 18-12-1924, Ξάνθη, προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 2662, 17-10-1924, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα 
Κ.τ.Ε., Αθήνα. 
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του µέτρου, δηλώνει: «…φρονώ µάλιστα ότι άνευ τούτου να εγκαταστήσουµε τους 
πρόσφυγες σε κατοικηµένα τουρκικά σπίτια. Και επειδή αυτή θα αναγκάσει πολλούς να 
αναχωρήσουν νωρίτερα και να διευκολύνει το έργο µας…»1536. Η δήλωση του 
υψηλόβαθµου κυβερνητικού στελέχους συνοψίζει εύστοχα τις ελληνικές προσδοκίες 
αναφορικά µε την εφαρµογή των αναγκαστικών συνοικήσεων.  

Φυσικά όταν κάτω από την ίδια στέγη βρίσκονταν πρόσφυγες από την 
Ανατολία και τα Παράλια που είχαν εκδιωχθεί από τις δυνάµεις του Κεµάλ και 
γηγενείς µουσουλµάνοι, τότε η κατάσταση θα ήταν εκ προοιµίου δύσκολη, µιας και 
οι πρώτοι προέβαλαν στο πρόσωπο των δεύτερων του διώκτες τους. Εξίσου 
σηµαντικές ήταν οι επιπτώσεις που κατεγράφησαν στην εικόνα του µουσουλµανικού 
κοµµατιού (µαχαλάδων) των οικιστικών συνόλων, όταν οι άτυπες κοινωνικές 
οµαδοποιήσεις αυτών δέχθηκαν πλήγµατα σε θεµελιώδη πολιτισµικά τους 
γνωρίσµατα. Αυτές σχετίζονταν µε τις προσωπικές σχέσεις, οι οποίες επηρέαζαν το 
πώς οι κάτοικοι αντιλαµβάνονταν και χρησιµοποιούσαν το χώρο. Ιδιαίτερα τον 
προσωπικό και τον τόπο κατοικίας τους1537. Έτσι για παράδειγµα αυτοµάτως 
καταργείτο η διάκριση του οικιακού χώρου µεταξύ των δύο φύλων των 
µουσουλµανικών νοικοκυριών, όταν αυτή η διάκριση δεν συνιστούσε πρακτική στο 
έτερο νοικοκυριό1538. 

Η εφαρµογή του µέτρου πέτυχε ένα ισχυρό πλήγµα στην κατάσταση των 
αλλοεθνών νοικοκυριών, και ιδίως των µουσουλµανικών1539. Σε κάποιες περιπτώσεις 
γηγενείς µουσουλµάνοι προτίµησαν να πάρουν την κινητή περιουσία τους, να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να µετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη µε την 
προοπτική της µετανάστευσής τους στην Τουρκία1540. Ο Ladas αναφέρει ότι µέχρι 
τον Οκτώβριο του 1923 στη Θεσσαλονίκη είχαν µετακινηθεί περίπου 20.000 
θρακιώτες µουσουλµάνοι υπό το βάρος των συνοικήσεων. Ο ίδιος αναφέρει ότι στην 
περιοχή της Χρυσούπολης ή Σαρί-Σαµπάν, µουσουλµάνοι, µε την καθοδήγηση δύο 
οµοεθνών τους, πρώην µελών του ελληνικού κοινοβουλίου, συγκρούστηκαν µε τους 
πρόσφυγες και πήραν πίσω τις περιουσίες τους1541. 

Οι εισαχθείσες αλλαγές στην καθηµερινότητα των µουσουλµανικών 
                                                
1536 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 2, αρ. εγγράφου 256/78, Τηλεγράφηµα του Α. Δοξιάδη, Αχρονολόγητο, 
1923, (τίτλος εγγράφου: Εγκατάσταση Προσφύγων σε τουρκικά σπίτια). 
1537 Eickelman D. F. (1981), The Middle East: An Anthropological Approach, New Jersey: Englewood Cliffs, 
όπως αναφέρεται στο Brown K. (1986), “The Uses of the Concept: The Muslim City”, in Brown K., Jolè M., 
Sluglett P. & Zubaida S. (eds.), Middle Eastern Cities in Comparative Perspective, London, Ithaka Press: 73-81, σ. 
75. 
1538 Hakim B. S. (1986), Arabic-Islamic Cities: Building and Planning Principles, London: Kegan Paul 
International, σσ. 165-167. 
1539 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
1540 Yildirim O. (2006), Diplomacy and Displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 
1922-1934, New York & London: Routledge, σ. 109· Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: 
Allen G & Unwin, σ. 118.  
1541 Akgönül S. (1999), Une Communauté, Deux Ètats: La Minorité Turco-Musulmane de Thrace Occidentale, 
Beylerbeyi, Istanbul: Éditions Isis, σ. 32· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and 
Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 425.  
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µαχαλάδων δεν περιορίστηκαν στην αποκλειστική αξιοποίηση των ακινήτων 
ιδιωτικής χρήσης. Το κτιριακό απόθεµα (τεµένη, εκπαιδευτήρια, ιεροσπουδαστήρια, 
νοσοκοµεία και άλλα ευαγή ιδρύµατα) που κατείχαν οι µουσουλµανικές κοινότητες 
εντάχθηκε υπέρ της εγκατάστασης προσφυγικών νοικοκυριών µε το µέτρο των 
επιτάξεων. Στην περίπτωση αυτή, και ενώ οι αντιδράσεις των µεµονωµένων µελών 
της κοινότητας προς τη Μικτή Επιτροπή ήταν δύσκολο να περιοριστούν, οι 
µουσουλµανικές κοινότητες µε τους ευνοϊκά προσκείµενους στην κεντρική διοίκηση 
ιθύνοντες θεωρήθηκαν ευκολότερος σύµµαχος στην προσπάθεια.   

Αποκαλυπτική της εφαρµογής του µέτρου επί των µουσουλµανικών 
κοινοτικών περιουσιών είναι η κατάσταση που περιήλθαν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
Ειδικότερα στα µέσα του 1926 η κατάσταση της εκπαιδευτικής ζωής της κοινότητας 
των µη ανταλλάξιµων πολιτών παρουσιάζεται στον πίνακα: 

 
Πίνακας 1δii.31.  Κατάσταση εκπαίδευσης στη Θράκη (1926-1929)  

Είδος Ακινήτου  Νοµός Ροδόπης Νοµός Έβρου 

Σχολεία (1926) 

Μαθητές 5.346 980 
Εκπαιδευτικοί 305 
Ηµιγυµνάσια 1 - 
Πλήρης Δηµοτικά 2 - 
Τριτάξια Δηµοτικά 5 1 
Διτάξια Δηµοτικά  11 - 
Μονοτάξια Δηµοτικά 216 31 

Ιεροσπουδαστήρια 
(1929) 

Μαθητές 83 - 
Ιεροδιδάσκαλοι 7 - 
Ιεροσπουδαστήρια 5 - 

Πηγή: Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ. 53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-
1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της 
ελληνικής επιτροπής στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική αντιπροσωπεία Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 
Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη 
 

Από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του παραπάνω πίνακα, στην Ξάνθη και στην 
Κοµοτηνή η µουσουλµανική κοινότητα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει ή ακόµη και 
να µοιραστεί τη χρήση των επιταγµένων κτιρίων τους. Σηµειώνεται ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης των εγκατεστηµένων οικογενειών στις εν λόγω ιδιοκτησίες δεν ήταν 
ιδανικές1542.  

Τα στοιχεία που παραθέτει ο Φεραίος παρουσιάζουν τις µεταβολές που 
υπέστησαν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε τον ερχοµό των προσφύγων και ιδιαίτερα τις 
αλλαγές των εξυπηρετούµενων οµάδων από τις αλλαγές της χρήσης τους. 
 

                                                
1542 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Φ. Αποστολίδη στον Νεολόγο της Θεσσαλονίκης (09-06-1926) για τα 
προσφυγικά νοικοκυριά που είχαν εγκατασταθεί στις µουσουλµανικές κοινοτικές περιουσίες στην Ξάνθη: 
«...εκατοντάδες εκ των οικογενειών τούτων εξακολουθούν να σαπίζουν µέσα εις τα πανδοχεία, εις τα κελλιά των 
µεδρεσέδων, εις τας αποθήκας, εις τα τζαµιά και εις διαόρους τρώγλας, είναι δε οικτρά η κατάστασις αυτών 
προξενούσα τν φρίκην...». Κωνσταντινίδης Ν. Θ. (2005), Ξανά στο Φως: Αναδιφώντας τη Θράκη του Φωτίου 
Αποστολίδη, Ξάνθη: Τελεία & Παύλα, σ. 105. 
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Πίνακας 1δii.32. Ελεύθερα, υπό επίταξη και υπό κατάληψη µουσουλµανικά 
εκπαιδευτήρια (1926) 
Είδος Ακινήτου Υφιστάµενη 

Κατάσταση Κοµοτηνή Ξάνθη Παρατηρήσεις 

Σχολεία 

Ελεύθερη χρήση 1 4  

Υπό επίταξη 3 2 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
Κοµοτηνής 

Υπό κατάληψη 2 -  

Άλλη χρήση - 2 
Ορφανοτροφείο,  Αµερικάνικο 
Προσφυγικό Νοσοκοµείο του 
Ερυθρού Σταυρού 

Ιεροσπουδαστήρια 

Ελεύθερη χρήση 1 -  
Υπό επίταξη 4 -  
Υπό κατάληψη - -  
Άλλη χρήση - -  

Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική 
αντιπροσωπεία Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία ανήκει στον συντάκτη της έκθεσης, Φεραίο 
 

Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση στη θρακική ύπαιθρο, όπου σε σύνολο 218 
σχολείων, καταγράφονταν είκοσι 22 επιταγµένα. Από αυτά, δυο είχαν επιταχθεί από 
τις στρατιωτικές αρχές, ένα από τους πρόσφυγες, πέντε από ελληνικά σχολεία -
εξολοκλήρου -και στα λοιπά 14 επιταγµένα συστεγάζονταν ελληνικά και 
µουσουλµανικά σχολεία1543.   

Οι αλλαγές στη χρήση και πολύ περισσότερο στους χρήστες των κτιρίων δεν 
παρουσιάζονται σηµειολογικά στο δοµηµένο οικιστικό τοπίο των οικισµών. Η 
ύπαρξη, εντούτοις, των µελών της κυρίαρχης οµάδας σε περιοχές που αποκλειστικά 
κατοικούνται από µέλη της µουσουλµανικής, συνοδεύεται από την κυριαρχία των 
πρώτων στους κοινόχρηστους χώρους των δεύτερων (όπως οι δρόµοι) και από την 
εισαγωγή νέων λειτουργιών (όπως το ορφανοτροφείο). Η νέα πραγµατικότητα 
ανέτρεψε την καθηµερινότητα των παραδοσιακών µουσουλµανικών συγκεντρώσεων, 
γεννώντας  ερείσµατα µετέπειτα διεκδικήσεων εκ µέρος των νέων χρηστών.        

Χαρακτηριστική πράξη είναι η επίταξη του µεγαλύτερου σε έκταση 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Κοµοτηνής, του Ιεροσπουδαστηρίου Ινταντιγιέ (İdadiye), 
που ικανοποιούσε ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δύο πολυπληθέστερων 
κοινοτήτων, το οποίο είχε τεθεί υπό καθεστώς ιδιοκτησιακής αµφισβήτησης και µε 
πιθανή την αποµάκρυνση από τους νοµικά και θεσµικά παραδοσιακούς χρήστες 
του1544.  

                                                
1543 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική αντιπροσωπεία 
Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη. 
1544 Η επίταξη του (ιδρύθηκε το 1884 από το βάλη της Αδριανούπολης Καντρί Πασά/Kadri Paşa, προικοδοτήθηκε 
µε ακίνητη περιουσία ως βακούφι), στην Κοµοτηνή διήρκεσε τουλάχιστον µέχρι και το φθινόπωρο του 1929 µε 
την έγκριση των ιθυνόντων της κοινότητας. Τότε, ο επιθεωρητής µειονοτήτων, Στυλιανόπουλος πρότεινε την 
άµεση εκκένωση των κατεχόµενων δωµατίων από τους µαθητές και τη µεταφορά τους στο ανεγειρόµενο σχολικό 
κτίριο προϋπολογισµού 1.500.000 δραχµών. Η Γενική Διοίκηση Θράκης όµως τόνισε στον επιθεωρητή ότι, ακόµα 
και µε την ολοκλήρωση του νέου κτίσµατος, η εν µέρει επίταξή του δεν επρόκειτο να αρθεί εάν πρώτα δεν 
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 Το Ινταντιγιέ για πολλά χρόνια αποτελούσε ένα αρκετά φηµισµένο 
ιεροσπουδαστήριο σε ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής βαλκανικής 
χερσονήσου, προσδίδοντας και το ανάλογο κύρος στην πόλη. Η παρουσία του στο 
κέντρο του οικιστικού ιστού κληροδοτούσε στον αστικό χώρο ένα σηµαντικό κτίριο, 
που συγκαταλέγεται στην κτιριακή και λειτουργική υποδοµή του οικισµού από τα 
τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα. Η σηµειολογία του αποκτούσε έναν ξεχωριστό 
χαρακτήρα για τους µουσουλµάνους κατοίκους της πόλης και της περιφέρειας, που 
βασιζόταν από την ακτινοβολία του στο πεδίο της παραγωγής θρησκευτικών 
λειτουργών.  

Η κατοχή µέρους των δωµατίων του και η πρόταση απόκτησής του από το 
ελληνικό δηµόσιο, συνιστούσαν ουσιαστικά µια ενέργεια που στρεφόταν ενάντια 
στον αξιολογικό και σηµειολογικό χαρακτήρα του ιεροσπουδαστηρίου. Η διατάραξη 
της λειτουργίας του και η ενσωµάτωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος της κυρίαρχης 
οµάδας, που χαρακτηριζόταν από διαφορετικές αξίες και µεθόδους συγκριτικά µε το 
παραδοσιακό θρησκευτικό µουσουλµανικό σχολείο, δηµιούργησαν µια εστία 
συγκρούσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων οµάδων.  
 Το ιεροσπουδαστήριο της Κοµοτηνής δεν αποτελεί το µοναδικό τέτοιο 
παράδειγµα στη Θράκη, µέχρι και τα µέσα του 1929. Τα σχολικά κτίρια που 
βρίσκονταν κατά κανόνα πλησίον των τεµενών βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
επιτάξεων, προς όφελος των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της κυρίαρχης οµάδας. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το µουσουλµανικό σχολικό κτίριο στην 

                                                                                                                                       
ολοκληρώνονταν οι εργασίες κατασκευής και ενός δεύτερου σχολικού κτιρίου. Οι διαµαρτυρίες εκ µέρους της 
κοινότητας εντοπίστηκαν στον περιορισµό της µουσουλµανικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας και στις 
καταχρήσεις των διαχειριστών αναφορικά µε το ενοίκιο του Ινταντιγιέ. Η έγκριση χρήσης του κτιρίου από τη 
διορισµένη επιτροπή διαχείρισης των βακουφικών περιουσιών, της οποίας προέδρευε ο µουφτής Κοµοτηνής, δεν 
συµπορευόταν µε τις αντιλήψεις µιας µερίδας των µουσουλµάνων κατοίκων της πόλης. Ο επιθεωρητής δεν 
παρέλειψε να υποστηρίξει την εξ’ ολοκλήρου κατάληψη του κτιρίου, µε την ίδια  πρακτική που εφαρµόστηκε στις 
περιπτώσεις των κτιρίων τα οποία στέγασαν τη Μεραρχία και τη Νοµαρχία Ροδόπης, και είχαν ανεγερθεί κατά την 
οθωµανική διοίκηση της Θράκης. Βάσει αυτής και εφόσον είχε πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
οικοδόµησης του ιεροσπουδαστηρίου αναγκαστικός έρανος στον οποίο συνεισέφεραν οικονοµικά και οι 
ορθόδοξοι κάτοικοι της πόλης έπειτα από εντολή του Καντρί Πασά, τότε η ελληνική διοίκηση -που λειτουργούσε 
ως σύγχρονος αντιπρόσωπος της πρώην οθωµανικής πατριαρχικής κοινότητας- θα αποκτούσε το δικαίωµα 
συνιδιοκτησίας επί του κτιρίου. Τελικά η Γενική Διοίκηση δεν προέβη ποτέ στην ενέργεια και το 
ιεροσπουδαστήριο παρέµεινε στη δικαιοδοσία της µουσουλµανικής κοινότητας. Η πρακτική που προτάθηκε είχε 
αποδειχτεί ικανή να ικανοποιήσει τόσο τις ανάγκες της προσφυγικής παρουσίας όσο και τη διακοπή της συνοχής 
της µουσουλµανικής παρουσίας σε κεντρική περιοχή του αστικού ιστού. Στην προκειµένη περίπτωση, το 
ζητούµενο δεν ήταν η αποκατάσταση προσφυγικών οµάδων, αλλά η αποκατάσταση δύο βασικών εκτελεστικών 
θεσµών της κεντρικής πολιτικής εξουσίας στην περιοχή. Το επιχείρηµα συµµετοχής της πρώην οθωµανικής 
πατριαρχικής κοινότητας στις αναγκαστικές εισφορές για την κατασκευή των κτιρίων, και άρα στα δικαιώµατα επί 
της ιδιοκτησίας, δεν βασιζόταν σε κάποιο νοµικό ή εθιµικό δίκαιο το οποίο επικαλούνταν οι αρχές. Η αιτιολόγησή 
του βρισκόταν στην πίεση που βίωσε η κοινότητα από την οθωµανική διοίκηση. Ίσως στην περίπτωση του 
ιεροσπουδαστηρίου, το επιχείρηµα να αποκτούσε κάποια ελάχιστη βάση, µιας και το κτίριο που κατασκευάστηκε, 
ικανοποίησε τις ανάγκες αποκλειστικά του κυρίαρχου µιλλέτ. Τα προαναφερθέντα όµως κτίρια, όµως, που 
στέγασαν υπηρεσίες της οθωµανικής διοικητικής οργάνωσης, κατά συνέπεια θεωρούνταν µέρος του δηµόσιου 
χώρου. Εν τέλει, το επιχείρηµα των αρχών αποτελούσε άλλη µια πρακτική της κυρίαρχης οµάδας να αποσπάσει 
συµβολικούς τόπους από τις διαφορετικές εθνοτικά οµάδες της Θράκης και ιδίως τη µουσουλµανική. Ανδρεάδης 
Κ. (1956), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Mελετών Xερσονήσου του 
Aίµου, σ. 8· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ, 248· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί 
της Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
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Αλεξανδρούπολη. Το κτίσµα έπειτα από απόφαση του νοµάρχη Έβρου, που ενέκρινε 
η Γενική Διοίκηση, ενοικιάστηκε σε ιδιώτη για τη στέγαση καπναποθήκης, παρά τις 
συνεχόµενες µουσουλµανικές διαµαρτυρίες1545.  
 Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το σχολικό κτίριο στον Σουνέ Μαχαλέ το οποίο 
επιτάχθηκε για τις ανάγκες του Αµερικανικού Προσφυγικού Νοσοκοµείου του 
Ερυθρού Σταυρού, στην Ξάνθη (είχε επιταχθεί µαζί µε το µισό της οικίας ιδιοκτησίας 
Σουκρέ Χανούµ (Şükre Hanım), συζύγου του Μεχµέτ ογλού Χασάν (Mehmet oğlu 
Hasan), ως παρακείµενο κτίριο). Μετά την προγραµµατισµένη αποχώρηση της 
αµερικανικής διεύθυνσης του νοσοκοµείου (Ιανουάριος 1929), από τη Γενική 
Διοίκηση Θράκης είχε ζητηθεί να επιτρέψει στον δήµο να συνεχίσει τη λειτουργία 
του νοσοκοµείου βρίσκοντας νέο κτίριο ή διατηρώντας το ίδιο έπειτα από συµφωνία 
µε τους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες, (δηµοσίευµα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
τουρκόφωνη εφηµερίδα Zaman (Χρόνος), Σεπτέµβριος 1928)1546. Το κτίριο του 
σχολείου έπειτα από συµφωνία µεταξύ του δήµου Ξάνθης και της µουσουλµανικής 
κοινότητας παραδόθηκε στην κυριότητα του δήµου, όπου θα στέγαζε τις ανάγκες του 
νοσοκοµείου µέχρι την ανέγερση νέου κτιρίου1547. 

Θα χρειαστούν δύο σχεδόν χρόνια ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο σχολικό 
κτίριο, βελτιώνοντας την κατάσταση στην Κοµοτηνή. Η οικοδόµηση του κατεγράφη 
στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου, µε τη δηµιουργία του 6ου στη σειρά σχολείου 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης1548. Αντίστοιχα έγινε και στην Ξάνθη, µε τη δηµιουργία 
του 8ου σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης1549. Γενικότερα, η δηµιουργία των 
σχολικών κτιρίων τόνωσε τις κοινωνικές παροχές, µε µια παρέµβαση που στην ουσία 
απευθυνόταν αποκλειστικά στα µέλη της κυρίαρχης οµάδας. Παράλληλα, 
προσπάθησε να ρυθµίσει την έλλειψη κοινωνικών υποδοµών, που χαρακτήριζε όχι 
µόνον τους προσφυγικούς συνοικισµούς αλλά και το σύνολο των οικισµών της 
περιοχής. 

Η κατοχή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ιδίως των ιεροσπουδαστηρίων 
λογίζεται ως µια ενέργεια µε έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα που έθεσε υπό 
αµφισβήτηση τα συστατικά στοιχεία της συλλογικής ταυτότητας, της κοινοτικής 
σηµειολογίας και της συνολικής αστικής τοπιογραφίας, κλονίζοντας την έννοια των 
µουσουλµανικών συγκεντρώσεων στις θρακικές πόλεις1550. Οι χώροι εκπαίδευσης 

                                                
1545 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]. 
1546 Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Επαρχείο Ξάνθης, 
αρ. πρωτ. 97, 04-10-1928, Ξάνθη, προς: Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Προσωπικού, Κοµοτηνή. 
1547 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
1548 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 249· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σ. 1465.  
1549 Φ.Ε.Κ., 21-10-1931, αρ. φύλλου 368, Διάταγµα «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου εν Ξάνθη προς 
ανέγερσιν διδακτηρίου»· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σ. 1470.  
1550 Brown K. (1986), “The Uses of the Concept: The Muslim City”, in Brown K., Jolè M., Sluglett P. & Zubaida 
S. (eds.), Middle Eastern Cities in Comparative Perspective, London, Ithaka Press: 73-81, σ. 74. 
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έχασαν τη σπουδαιότητά τους για τους µουσουλµάνους κατοίκους της Θράκης και 
ταυτόχρονα απόχτησαν βαρύτητα για την κυρίαρχη, εκφράζοντας έτσι την αλλαγή 
της αστικής θρακικής τοπιογραφίας. 

Από αυτά, αναµενόµενη ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στη 
Μικτή Επιτροπή µετά από εκκλήσεις των µη ανταλλάξιµων κατοίκων. Βάσει της 
απόφασης XVIII της επιτροπής η ελληνική πλευρά όφειλε µέχρι και τα µέσα του 
Δεκεµβρίου του 1927 να µεριµνήσει για τη διευθέτηση της κατάστασης προς όφελος 
των µουσουλµάνων ιδιοκτητών. Η εφαρµογή της απόφασης ήταν σαφές ότι θα 
περιόριζε την προσφυγική παρουσία και προπάντων τις προσπάθειες αναµόρφωσης 
της επιτόπιας τοπιογραφίας. 

 Η επιστροφή των ακινήτων περιουσιών (κάθε είδους εντός και εκτός αστικών 
κέντρων) είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα µετά από προηγούµενες διαµαρτυρίες της 
τουρκικής πλευράς, βάσει χρονοδιαγραµµάτων που παρουσίαζε η ελληνική πλευρά. 
Ο Ladas παραθέτει έναν συνοπτικό πίνακα των αποδόσεων ιδιόκτητων και 
κοινοτικών περιουσιών (επιταγµένα δωµάτια): 

 
Πίνακας 1δii.33. Αποδόσεις µη ανταλλάξιµων περιουσιών (1923-1927) 

Έτος Δωµάτια σε Αστικές Περιοχές Τζαµιά, σχολεία, και άλλες κοινοτικές  
περιουσίες σε αστικές περιοχές 

1923 5.590 667 
1925 2.859 667 
1926 420 667 

31-05-1927 320 69 
Πηγή: Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan 
Co., σσ. 519-520 
 

Η αποµάκρυνση των προσφύγων από τις µουσουλµανικές περιουσίες, 
πραγµατοποιούνταν µε µέριµνα της Γενικής Διοίκησης Θράκης και εξαρτιόταν άµεσα 
από την πορεία των οικοδοµικών εργασιών που πραγµατοποιούσε η Ε.Α.Π. για την 
µετεγκατάσταση τους και οι ελληνικές αρχές για την ικανοποίηση των αναγκών 
τους1551. 

Στα πλαίσια εφαρµογής της απόφασης XVIII, η Ε.Α.Π. ξεκίνησε την 
κατασκευή 350 οικιών στην πόλη της Ξάνθης και 150 οικιών στην Κοµοτηνή 
(παράδοση τους στα τέλη Ιανουαρίου του 1928), αυτές προορίζονταν αποκλειστικά 
για τους πρόσφυγες που διέµεναν εντός µουσουλµανικών νοικοκυριών1552. Το 
χρονοδιάγραµµα  ανέγερσης δεν τηρήθηκε και τέσσερις µήνες αργότερα, ο Γενικός 
                                                
1551 Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Πάλλη Α. Α. Φάκελος Δ-Ε. Συγκριτικός Πίνακας Κατεχόµενων Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων Δυτ. Θράκης, 15-02-1926· Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 
Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η 
Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική αντιπροσωπεία Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
Γενικός Γραµµατέας, αρ. πρωτ. 21764, 20-09-1924, Αθήνα, προς: κ. Εξηντάρη Πρόεδρο της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας παρά την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής.  
1552 Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
Αθήνα. 26-09-1927, αρ. πρωτ. 30697, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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Διοικητής Θράκης, Ζαφειρόπουλος, εξήγγειλε την παράδοση 150 επιταγµένων 
αστικών δωµατίων στην Κοµοτηνή και 200 περίπου δωµατίων στην Ξάνθη, εντός 
ενός βραχύβιου χρονικού διαστήµατος και εφόσον βέβαια ολοκληρωνόταν οι 
εργασίες αποπεράτωσης των προσφυγικών οικιών1553.   
 Λίγους µήνες αργότερα, τα µουσουλµανικά οικήµατα είχαν πλέον ελευθερωθεί 
από την προσφυγική συνοίκηση όπως κοινοποίησε η Γενική Διοίκηση Θράκης προς 
το υπουργείο Εξωτερικών.   
 
Πίνακας 1δii.34. Κατεχόµενες µη ανταλλάξιµες περιουσίες (1928) 

Όνοµα 
περιφέρειας 

Κατεχόµενα Δωµάτια  
από τους πρόσφυγες 

Κατεχόµενα Σχολεία, 
Τεµένη, Ιεροσπουδαστήρια 

Κοµοτηνή - - 
Ξάνθη 60 1 
Αλεξανδρούπολη 
και Σουφλί - - 

Διδυµότειχο - - 
Νέα Ορεστιάδα - - 

Σύνολο 60 1 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση 
Εσωτερικών, αριθ. εµπ. πρωτ. 753, Κοµοτηνή, 19-07-1928, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 
Παρατήρηση: Η ονοµατολογία ανήκει στον συντάκτη της επιστολής 
 
 Όµως, τα στοιχεία του πίνακα της Διεύθυνσης Εσωτερικών δεν 
αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα. Η σχετική αλληλογραφία µεταξύ της Γενικής 
Διοίκησης και του υπουργείου αποκαλύπτει και άλλες κατεχόµενες και επιταγµένες 
µουσουλµανικές περιουσίες στη Θράκη. Η ασυµφωνία των παρουσιαζόµενων 
στοιχείων δεν µπορεί να αποδοθεί στα τυχόν προβλήµατα συνεργασίας των δηµόσιων 
υπηρεσιών. 
 Στην πραγµατικότητα αποκαλύπτεται η σχεδιασµένη προσπάθεια των 
ελληνικών αρχών, µε την αποστολή ψευδών στοιχείων προς την ελληνική 
αντιπροσωπεία της Μικτής Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη, ιδίως όταν τα 
έγγραφα αυτά επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον της επιτροπής και της τουρκικής 
αντιπροσωπείας για την υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων. Έτσι, ο έλληνας 
αντιπρόσωπος στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, Φεραίος, προς τον τούρκο οµόλογο του 
κάνει λόγο µοναχά για κατοχή σχολικών κτιρίων1554. 

Συνολικά η οποιαδήποτε µείωση των αναγκαστικών συνοικήσεων, σχετίσθηκε 
µε την πορεία των οικοδοµικών εργασιών για την κατασκευή των προσφυγικών 
συνοικισµών και οικισµών, την εκτόπιση και την αποχώρηση των βουλγαροφώνων 
και την αξιοποίηση µέρους του οικιστικού αποθέµατος που εγκατέλειψαν οι 

                                                
1553 Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, τηλεγράφηµα, αρ. εµπ. πρωτ. 3408, 15-03-1928, 
προς, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1554 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 
138, σ. 169· Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, συντάκτης: Φεραίος, Κοµοτηνή, 
26-05-1928, αριθ. πρωτ. 172, προς: Κ. Διαµαντόπουλο, πρόεδρο ελληνικής αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη.  
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αναχωρήσαντες µη ανταλλάξιµοι προς την Τουρκία1555. Οι δύο τελευταίες συνθήκες 
εκδηλώθηκαν µόνον στις υποδιοικήσεις του νοµού Έβρου και ειδικότερα στους 
οικισµούς του Διδυµοτείχου, Σουφλίου και της Αλεξανδρούπολης1556. 

Οι αναγκαστικές συνοικήσεις και οι επιτάξεις κοινοτικών µουσουλµανικών 
ακινήτων δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αντιθέτως 
επεκτάθηκαν και στους θρησκευτικούς χώρους, όπως τα τεµένη και τα νεκροταφεία. 
Η χρήση των τεµενών για τις ανάγκες της προσφυγικής παρουσίας εντός των αστικών 
κέντρων είχε σταµατήσει σχετικά σύντοµα λόγω της παρουσίας των διεθνών 
διαιτητικών σωµάτων σε αυτά. Η κατάσταση διαγραφόταν διαφορετικά στις 
περισσότερο αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου.  

Τοιουτοτρόπως µέχρι και τις αρχές του 1929 από τα 300 συνολικά τεµένη της 
Θράκης, επιταγµένα ήταν επτά εξ ολοκλήρου και τρία εν µέρει. Λίγους µήνες 
αργότερα και µετά την απόδοσή τους, παρέµενε επιταγµένο το ένα από τα δύο τεµένη 
του Ορµενίου στον Έβρο. Το επιχείρηµα ήταν η µείωση της µουσουλµανικής 
παρουσίας στο χωριό, από τις 100 στις 30 οικογένειες. Για τη Γενική Διοίκηση 
Θράκης το δεύτερο τέµενος ήταν σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της 
κοινότητας. Το επιταγµένο τέµενος χρησιµοποιόνταν ως σχολείο για την ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών του νεοεγκατεστηθέντος πληθυσµού του οικισµού1557. 
Και σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία που απέστειλαν οι τοπικές αρχές προς το υπ. 
Εξωτερικών δεν ήταν αληθείς, όπως εκθέτει ο πίνακας 1δ.i.19 (βλέπε κεφάλαιο 1δ.i, 
supra). 
 Ανάλογη ήταν η στάση της Γενικής Διοίκησης Θράκης και προς τους 
θρησκευτικούς συµβολικούς χώρους της µουσουλµανικής κοινότητας. Πρόκειται, 
δηλαδή για τη µετατροπή των µουσουλµανικών νεκροταφείων εντός των αστικών 
ιστών σε πάρκα, ήδη από τα τέλη του 1922 (βλέπε κεφάλαιο 2.ii, infra).  
 Συµπερασµατικά οι µουσουλµανικοί µαχαλάδες χρησιµοποιήθηκαν ως τόποι 
εκτόνωσης της πίεσης που άσκησε η παρουσία του προσφυγικού πληθυσµού. Τα 
προσωρινά µέτρα (αναγκαστικές συνοικήσεις) απέκτησαν µονιµότερο χαρακτήρα 
(επιτάξεις) συντασσόµενα µε τις συνολικότερες παρεµβάσεις υπέρ της θρακικής 
τοπιογραφίας. Η αδυναµία όµως ριζικότερης παρέµβασης (π.χ. οικοδόµηση 
προσφυγικών οικηµάτων) εντός των µουσουλµανικών συγκεντρώσεων δεν επέτρεψε 
την εκσυγχρονιστική αναµόρφωσή τους. Αντιθέτως, επιτεύχθηκε η παροδική 
αλλοίωση της µουσουλµανικής καθηµερινότητας µέσω της απαξίωσης χρήσεων και 
αρχών της δηµόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας. Εντός των συµπαγών 
µουσουλµανικών συγκεντρώσεων σχηµατίστηκαν πυρήνες παρουσίας και 

                                                
1555 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 10135, 
Επείγον, 25-11-1924, Καβάλα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
1556 Ibid. 
1557 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
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δραστηριότητας της κυρίαρχης οµάδας, εισάγοντας νέες ανάγκες και λειτουργίες οι 
οποίες σε βάθος χρόνου ήταν σε θέση να ανατρέψουν την παραδοσιακή οργάνωση.  

Στην προκειµένη περίπτωση τα σχέδια των ελληνικών αρχών µαταιώθηκαν 
µετά από ένα διάστηµα επτά περίπου ετών. Η συµµόρφωση µε τις επιταγές της 
Μικτής Επιτροπής ήταν αναπόφευκτη µετά από τις διαµαρτυρίες των θιγόµενων 
κατοίκων. Έτσι, η αποµάκρυνση των προσφυγικών οικογενειών από τα 
µουσουλµανικά νοικοκυριά και η απόδοση των κοινοτικών περιουσιών στις 
αντίστοιχες κοινότητες επανέφερε την προηγούµενη κατάσταση στους 
µουσουλµανικούς µαχαλάδες. 
 
Εκσυγχρονιστικές επεµβάσεις επί των αστικών συνόλων 
 

Η συγκυρία της νέας χάραξης των συνόρων, της µεταβολής του εθνοτικού 
πληθυσµιακού υποβάθρου και της εφαρµογής του εποικιστικού προγράµµατος ήταν 
κατάλληλη για την υιοθέτηση µιας σειράς εκσυγχρονιστικών και αναµορφωτικών 
παρεµβάσεων στο θρακικό τοπίο, όπως είχε γίνει νωρίτερα στις υπόλοιπες Νέες 
Χώρες1558. 

Οι κεντρικές αρχές σχεδιασµού ενεργοποιήθηκαν λίγους µήνες µετά την 
εισροή των προσφύγων διακηρύσσοντας το νέο πλαίσιο ανάπτυξης πολεοδοµικού 
σχεδιασµού της χώρας. Οι επιθυµητές µεταρρυθµίσεις θεσµοθετήθηκαν το καλοκαίρι 
του 1923 µέσω του νοµοθετικού διατάγµατος «περί σχεδίων πόλεων...» που θα 
άλλαζε την εικόνα των οικισµών του ελληνικού κράτους. Σύµφωνα µε αυτό 
προβλέπονταν αλλαγές στη δοµή (όπως η διάκριση χρήσεων γης), στη µορφή (όπως η 
πύκνωση ή αραίωση δόµησης, οι επεµβάσεις στον κοινωνικό εξοπλισµό των 
κατοικιών) και στη διαχείριση του χώρου (όπως ο παρεµβατικός ρόλος του κράτους), 
οι οποίες χαρακτηριστικά εκτίθενται από τη διατύπωση του «...προς το πνεύµα του 
πολιτισµού της εποχής ηµών...»1559.  

Η σηµαντικότερη πρόβλεψη του νοµοθετικού διατάγµατος ήταν ο καθορισµός 
του σχεδίου πόλης, ώστε να γίνει δυνατός ο έλεγχος της οικοδοµικής δραστηριότητας 
και των χρήσεων γης του εκάστοτε οικιστικού πλέγµατος. Το πρότυπο που εισήχθη 
συνδύαζε το ιπποδάµειο σύστηµα (διάταξη οικοδοµικών τετραγώνων σε κάνναβο) 
της αρχαιότητας µε τις σύγχρονες πολεοδοµικές-χωροταξικές πρακτικές, όπως ο 

                                                
1558 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1989), "Μεταρρυθµιστικές Αντιλήψεις στην Οργάνωση των Αστικών Χώρων, 
1917-1920", Σύγχρονα Θέµατα, 39, σσ. 57-59· Hadjimichalis C., Kalogiorou N. & Yerolympos A. (1989), 
"Northern Greek Settlements Βefore and After 1912: Transformations of Urban and Regional Space", Proceedings 
of the Skopelos Symposium in Space and History (September 1987), Thessaloniki, School of Architecture, 
Aristotelian University of Thessaloniki: 85-95, σσ. 92-93. 
1559 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), «Προσφυγική Εγκατάσταση και Ανασχεδιασµός των Βορειοελλαδικών 
Πόλεων, 1912-1940», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην 
Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 89-118, σσ. 96-97· Φ.Ε.Κ. 
17-7/16-8-1923, αρ. φύλλου 228, νοµοθετικό διάταγµα περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του 
κράτους και οικοδόµησης αυτών.  
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καθορισµός διακριτών ζωνών χρήσης (όπως περιοχές κατοικίας, εµπορίου, 
αναψυχής)1560.  

Την τήρηση των όρων του διατάγµατος ελέγχαν οι µηχανικοί του ελληνικού 
δηµοσίου (όπως ο Λίβας στην Κοµοτηνή και Ξάνθη) που βρέθηκαν επί τόπου 
επιβλέποντας το έργο της οικιστικής ανάπτυξης για τις ανάγκες της προσφυγικής 
εγκατάστασης από την Ε.Α.Π. Η παρουσία τους εξέφραζε την προσπάθεια του 
κράτους να περιορίσει στο ελάχιστο τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και να παγιώσει την 
παρουσία του στον καθολικό έλεγχο του χώρου, τόσο του υπό δηµιουργία όσο και 
του υφιστάµενου. 

Στην περίπτωση των θρακικών πόλεων εφαρµόστηκαν µεµονωµένες 
ρυθµίσεις και όχι η βασικότερη. Έτσι, η υλοποίηση και προπάντων η εκτέλεση των 
σχεδίων πόλης έγινε µε σχετικά µεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, το σχέδιο πόλης για 
την Κοµοτηνή ολοκληρώθηκε το 1933 (από απόστρατους αξιωµατικούς του ρωσικού 
αυτοκρατορικού στρατού), το σχέδιο πόλης της Ξάνθης το 1936 και της 
Αλεξανδρούπολης το 19291561. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα πρωταρχικά σχέδια 
επεκτάθηκαν περιλαµβάνοντας νέες εκτάσεις των οικισµών ή κοµµάτια που δεν είχαν 
προηγουµένως συµπεριληφθεί1562. 

Ειδικότερα το σχέδιο πόλης της Κοµοτηνής επεδίωξε να αναµορφώσει την 
εικόνα του δοµηµένου χώρου της, που παρουσίαζε «…την όψιν τουρκοπόλεως…», 
στους εννέα συνοικισµούς οι οποίοι συνέθεταν τον νέο αστικό της χώρο1563. Το 
σχέδιο εκπονήθηκε σε µια περίοδο όπου είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
οικοδόµησης των νέων συνοικισµών και οι πολεοδοµικές επεµβάσεις στον 
υφιστάµενο αστικό χώρο ήταν περιορισµένες. Πραγµατικά, η εικόνα της 
πρωτεύουσας της Γενικής Διοίκησης Θράκης συνέχισε να παρουσιάζει τη 
δυαδικότητα της παραδοσιακής τοπογραφίας των βαλκανικών πόλεων της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (βόρειο και νότιο κοµµάτι).  

Η εκπόνηση, η έγκριση και η εκτέλεση των σχεδίων πόλεων επιβεβαίωσε την 
κρατική βούληση και τον χαρακτήρα των επεµβάσεων της στο τοπίο της νεο-
προσαρτηθείσας περιφέρειας και πολύ περισσότερο την αδυναµία επιβολής 

                                                
1560 Lagopoulos A. P. (2005), "Monumental Urban Space and National Identity: The Early Twentieth Century New 
Plan of Thessaloniki", Journal of Historical Geography, 31, σ. 71 
1561 Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Κατσιµίγας Κ. (2001-2002), Ιστορική Εξέλιξη της Κοµοτηνής, Σχολή 
Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων, Θεµατική Ενότητα 1, 
Κοµοτηνή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σ. 2· Φ.Ε.Κ., 16-06-1936, αρ. φύλλου 261, Διάταγµα «Περί 
εγκρίσεως τµήµατος του σχεδίου ρυµοτοµίας της πόλεως Ξάνθης»· Φ.Ε.Κ., 26-09-1933, αρ. φύλλου 279, 
Διάταγµα «Περί εγκρίσεως του σχεδίου της πόλεως Κοµοτινής».  
1562 Φ.Ε.Κ., 28-06-1939, αρ. φύλλου 265, Διάταγµα «Περί Εγκρίσεως Συµπληρωµατικού Τµήµατος του σχεδίου 
της πόλεως Ξάνθης»· Φ.Ε.Κ., 02-11-1938, αρ. φύλλου 418, Διάταγµα «Περί εγκρίσεως του σχεδίου τµήµατος της 
πόλεως Ξάνθης»· Φ.Ε.Κ., 14-02-1933, αρ. φύλλου 40, Διάταγµα «Περί εγκρίσεως του σχεδίου τµήµατος της 
πόλεως Κοµοτινής»· Φ.Ε.Κ., 12-03-1931, αρ. φύλλου 58, Διάταγµα «Περί εγκρίσεως του σχεδίου τµήµατος της 
πόλεως Αλεξανδρουπόλεως». 
1563 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Κοµοτηνής, (Μάιος 1984), Ιστορική Εξέλιξη, 1:10.000, Κοµοτηνή, Χάρτης Α-
4.1· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 247.  
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επιτελικού σχεδιασµού: «...η µικροαστική όµως εγκατάσταση των προσφύγων ως αυτή 
εγένετο εν σπουδή αντιεπιστηµονικώς και αµελέτητος...»1564. Εν τέλει, η 
ετεροχρονισµένη εφαρµογή των σχεδίων πόλεων νοµιµοποίησε τις επεµβάσεις του 
παρελθόντος (όπως η ίδρυση των προσφυγικών συνοικισµών), ενάντια σε κάθε 
εκσυγχρονιστική λογική χωροταξικής και πολεοδοµικής διαχείρισης του χώρου και 
των τόπων τους. 

Προκειµένου να εξετασθούν οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες και η 
αναπροσαρµογή των αστικών κέντρων µετά την πληθυσµιακή και την οικιστική τους 
διεύρυνση, εξετάζεται µια σειρά παρεµβάσεων εντός και εκτός του οικιστικού 
πλέγµατός τους. Τα παραδείγµατα που ανιχνεύτηκαν επικεντρώνονται στην 
περίπτωση της Κοµοτηνής και συµπληρώνονται από κάποια άλλα κατά την 
περίπτωση της Ξάνθης. Αυτά θεωρούνται ενδεικτικά της γενικότερης κατάστασης 
που έλαβε χώρα και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Θράκης. 

Ο Σπ. Δάσιος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τον διορισµό του στη θέση 
του υπουργού Γενικού Διοικητή, µε απόφαση του προχώρησε στην κατεδάφιση του 
µεγαλύτερου µέρους των τειχών του κάστρου της Κοµοτηνής1565. Η αποµάκρυνση 
σηµαντικών στοιχείων της αστικής τοπιογραφίας (ορόσηµα) ήταν µια δράση που 
εκδηλώθηκε εκείνη την περίοδο στις Νέες Χώρες, και είχε ήδη εφαρµοστεί 
εκτεταµένα από τις κυβερνήσεις των όµορων βαλκανικών κρατών, προς ικανοποίηση 
των αναγκών πολεοδοµικού ανασχεδιασµού στο όνοµα του εκσυγχρονισµού των 
αστικών συνόλων1566.  
 Στην περίπτωση της Κοµοτηνής εκτός της αποµάκρυνσης των στοιχείων που 
συνδέονταν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο µε τις προηγούµενες διοικήσεις και παρά 
τη βυζαντινή προέλευση του τείχους, υπήρχε το θέµα της διαχείρισης του αστικού 
χώρου. Τα υπολείµµατα του κάστρου βρίσκονταν στο κέντρο του οικιστικού ιστού 
και χωρίς να είναι βέβαια εάν εντός αυτού, εκτός της εβραϊκής συνοικίας και του 
ορθόδοξου µητροπολιτικού ναού της πόλης, υπήρχε δοµηµένος ή αδόµητος χώρος 
που θα ήταν ιδανικός για την ικανοποίηση των διευρυµένων στεγαστικών αναγκών 
της πόλης.  
 Η κατεδάφιση θεωρήθηκε ευεργετική για την πόλη και τους κατοίκους της. 
Κατ’ αρχήν, ένα µέρος των δοµικών υλικών των τειχών επαναχρησιµοποιήθηκε για 
τις ανάγκες του κλάδου των οικοδοµών. Δεύτερον, αυξήθηκε σηµαντικά το απόθεµά 
τους για τη δόµηση χώρων και, τρίτον, αποµακρύνθηκε ένα παραδοσιακό σηµείο 
αναφοράς της πόλης δίνοντας τη θέση του σε µια νέα εικόνα της Κοµοτηνής. Πέρα 
                                                
1564 Καλευράς Α. (1930), «Αστυφιλία, Παρασιτισµός και Μικροαστική Εγκατάστασις», Εφηµερίς των Βαλκανίων, 
Θεσσαλονίκη όπως παρατίθεται στο  Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας 
και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σ. 209. 
1565 Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1987-90), "Ιστορική Σκιαγραφία της Κοµοτηνής", Θρακική Επετηρίδα, 7, σ. 171. 
1566 Mazower M. (2004), Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, London: Harper-
Collins Perennial, σ. 352· Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές 
Πόλεις στην Περίοδο των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 132-135.  
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απ’ όλα αυτά, ξεκίνησαν οι προσπάθειες ενίσχυσης του πυρήνα συγκέντρωσης της 
κυρίαρχης οµάδας της πόλης, µε την εγκατάσταση προσφυγικών οικογενειών εντός 
του υπάρχοντος ιστού, όταν οι µοναδικοί ελεύθεροι χώροι περιορίζονταν περιαστικά, 
στις περιοχές που δεν καλύπτονταν από έλη. Από την κατεδάφιση των τειχών δεν 
προέκυψαν προβλήµατα αµφισβήτησης της ιδιοκτησίας. Η ενέργεια βασίστηκε στο 
νόµο ΔΡΛΔ΄ και στο νοµοθετικό διάταγµα Νοεµβρίου του 1922, που επέτρεψαν την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών οικοπέδων και περιαστικών κτηµάτων για 
λόγους κοινής ωφελείας.  
 

Φωτογραφία 1δ.ii.25: Άποψη των τειχών του κάστρου της Γκιουµουλτζίνας 

 
Πηγή: Stamp Circuit 
http://www.stampcircuit.com/Coin_Auction_Prices_Realized/auctionmap.php?dirname=Coin_Auction_Prices_Re
alized&ItemType=Postcard&class=Coin&sale_id=1716&country=THRACE%20%28EAST-WEST-
NORTH%29%20%26amp;%20PORT-LAGOS&single= (23-07-2010, 17:30) 

 
Στην παραπάνω συλλογιστική, εντάσσονται και επεµβάσεις ανάδειξης της 

σηµειολογίας της Κοµοτηνής ως διοικητικού κέντρου της βορειοανατολικότερης 
περιφέρειας του ελληνικού έθνους-κράτους. Συγκεκριµένα, το κτίριο της δηµαρχίας, 
που βρισκόταν στην Πλατεία Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης, ήδη από την 
περίοδο της οθωµανικής διοικητικής παρουσίας θεωρήθηκε «…µικρόν και 
ακατάλληλον να στεγάση τη Δηµαρχείαν Κοµοτινής…»1567. Το κτίριο κατεδαφίστηκε 
αρκετά αργότερα κατά την περίοδο 1935-1936 και η δηµαρχία µετεγκαταστάθηκε σε 
άγνωστο κτίριο µέχρι την οικοδόµηση του νέου. Νωρίτερα, είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι 
εργασίες ανέγερσης του Διοικητικού Μεγάρου και του Κυβερνείου εµπλουτίζοντας το 
απόθεµα των µνηµειακών δηµόσιων κτιρίων εντός της πόλης1568.  

                                                
1567 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 249. 
1568 Gloag J. (1975), The Architectual Interpretation of History, London: A & C Black, σ.σ 1-2, όπως παρατίθεται 
στο Whyte W. (2006), "How do Buildings Mean? Some Issues of Interpretation in the History of Architecture", 
History and Theory, 45, σ. 159· Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 
85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά Συσκέψεων, Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 87, Πόρισµα 
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Εντός του ίδιου εκσυγχρονιστικού πλαισίου χωροταξικής αναµόρφωσης 
τοποθετείται και η προσπάθεια αποµάκρυνσης στοιχείων του παρελθόντος, όπως 
έγινε µε τους εκτοπισµούς της αθιγγανικής κοινότητας στην Κοµοτηνή και στην 
Ξάνθη (βλέπε κεφάλαιο 1γ.v, supra). Με την αποµάκρυνση των αθίγγανων προέκυψε 
ένα απόθεµα γης που µπορούσε να αξιοποιηθεί σύµφωνα µε την επιθυµία αλλαγής 
των παραδοσιακών αστικών ιστών. Πλησίον του Ντεντελέρ Καραγατζί, υπήρχε το 
νεκροταφείο του Αγ. Χαράλαµπου, όπου νωρίτερα είχαν αποφασιστεί η εκταφή των 
νεκρών, η µεταφορά των οστών τους σε άλλο νεκροταφείο και η ανέγερση του ναού 
της Αγίας Σοφίας (1931-1932) για τις ανάγκες των παρακείµενων προσφυγικών 
συνοικισµών1569. Η έκταση που προέκυψε από την αποµάκρυνση των αθίγγανων και 
τη µεταφορά του νεκροταφείου, παρέµεινε αρχικά αδόµητη και αργότερα 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του Εθνικού Σταδίου της πόλης.  

 

Φωτογραφία 1δ.ii.26: Η Πλατεία Βουλγαροκτόνου και το οθωµανικό δηµαρχείο της 
Γκιουµουλτζίνας (circa 1920) 

Πηγή: Κουτλογεωργίου Σ. (2006), Η Κοµοτηνή του Παρελθόντος: Φωτογραφικό Οδοιπορικό (1920 έως σήµερα), 
Κοµοτηνή: Δήµος Κοµοτηνής-Δ.Ε.Π.Α.Κ., σ. 14. 

 
Η πρωτεύουσα της Γενικής Διοίκησης δέχθηκε και µια σειρά άλλων 

εκσυγχρονιστικών πολεοδοµικών παρεµβάσεων εντός του παραδοσιακού της ιστού. 
Μεταξύ 1923-1924, ολοκληρώθηκε η επαναχάραξη της Λεωφόρου Στρατώνων 
(σηµερινή Λεωφόρος Ηρώων)1570. Ο οδικός άξονας αυτός υπήρχε από τις αρχές του 
20ού αιώνα, όπως αποκαλύπτεται από χαρτογραφικά σκαριφήµατα της εποχής1571. Η 

                                                                                                                                       
Συσκέψεως Βουλευτών-Γερουσιαστών και Νοµαρχών Γενικής Διοικήσεως Θράκης Γενοµένης εν Κοµοτηνή την 
14/15 Οκτωβρίου 1929 υπό την Προεδρία του κ. Υπ. Γενικού Διοικητού Θράκης, 14/15-10-1929.  
1569 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σσ. 250-251. 
1570 Ibid, σ. 250. 
1571 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των 
Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249. 
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κατασκευή λοιπόν αναφερόταν στην επέκταση της οδού, προκειµένου να καλύψει την 
απόσταση µέχρι τους στρατώνες, και τις εργασίες καθορισµού της κυκλοφοριακής 
ροής της.  

Η λεωφόρος ξεκινά από το κέντρο της πόλης και κατευθύνεται βόρεια, 
διασχίζοντας το µουσουλµανικό κοµµάτι της πόλης, για να καταλήξει στην είσοδο 
των πρώην στρατοπέδων του βουλγαρικού στρατού. Ο δρόµος ικανοποιεί 
αποκλειστικά τις ανάγκες µετακίνησης εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Κοµοτηνής, µιας και ακόµα και σήµερα δεν επεκτείνεται στους οικισµούς βόρεια της 
πόλης (η διαδροµή τερµατίζει στην είσοδο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων). Ήταν 
ο µοναδικός δρόµος της εποχής που ακολουθούσε µια ευθεία πορεία εντός µιας 
περιοχής η οποία χαρακτηριζόταν από τους στενούς, οφιοειδείς και µε πολλά 
αδιέξοδα εντός των συνοικιών Κιρ και Γενί Μαχαλέ.  
 Η επέκταση του βορειότερου κοµµατιού της ευθείας λεωφόρου εκτός από τον 
αναγκαίο εκσυγχρονισµό της αστικής τοπιογραφίας, προσέφερε ευκολίες επιτήρησης 
της καθηµερινότητας των οµάδων που οικιστικά βρίσκονταν στην πορεία της1572. Η 
εικόνα και η οργάνωση του παραδοσιακού ιστού δέχθηκε βολές αναθεώρησης από 
την κεντρική εξουσία σε µια υπό διαρκή επιτήρηση περιοχή. Με τη διάνοιξη της 
λεωφόρου και τη επακόλουθη αύξηση του µεταφορικού της φόρτου, οι 
µουσουλµανικές συνοικίες έχασαν ένα κοµµάτι της ιδιωτικότητάς τους. Η συνοχή 
των µαχαλάδων δέχθηκε πιέσεις προσαρµογής στις νέες λειτουργίες της πόλης µε τη 
βελτίωση της συγκοινωνιακής υποδοµής µεταξύ του κέντρου του περιαστικού χώρου 
του υφιστάµενου αστικού ιστού. Εκτός της παραπάνω επέµβασης, το σχέδιο πόλης 
του 1933 προέβλεπε τη διάνοιξη και άλλων δρόµων εντός των µουσουλµανικών 
συγκεντρώσεων της πόλης, οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον µέχρι και 
την εγκαθίδρυση της βουλγαρικής διοίκησης το 19411573.  
 Συναφής µε τα παραπάνω θεωρείται και η προσπάθεια καθορισµού της πορείας 
της κοίτης του Μπουκλουτζά, που διαπερνούσε το µεγαλύτερο µέρος του οικιστικού 
ιστού της πόλης. Το Ειδικό Ταµείο Υδραυλικών και Εξυγιαντικών Έργων Κοµοτηνής,  
που ιδρύθηκε το 1926, είχε περιοριστεί στην κατασκευή τοιχωµάτων και στην 
εκσκαφή της κοίτης του. Τα έργα αυτά δεν είχαν καταφέρει να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά το θέµα της ροής του χειµάρρου ιδίως σε περιόδους πληµµυρών.  

Με εισήγηση του Καλογερά αποφασίστηκε η µετατροπή τουλάχιστον του 
τµήµατος που διερχόταν το κέντρο της πόλης, σε κλειστού τύπου κεντρική αρτηρία 
υπονόµων. Με την προτεινόµενη διαρρύθµιση, προβλέφθηκαν η δηµιουργία µιας 
µεγάλης λεωφόρου που θα διέσχιζε το κέντρο της πόλης, η δηµιουργία µιας 

                                                
1572 Ρέντζος Γ. (2006), Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης: Διεπιστηµονική, Διαθεµατική και Διαπολιτισµική 
Προσέγγιση του Αστικού Φαινοµένου, Αθήνα: Τυποθήτω-Δαρδάνος Γ., σσ. 239-240. 
1573 Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Κατσιµίγας Κ. (2001-2002), Ιστορική Εξέλιξη της Κοµοτηνής, Σχολή 
Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων, Θεµατική Ενότητα 1, 
Κοµοτηνή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σ. 8. 
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ευρύχωρης πλατείας και, κυρίως, η δηµιουργία αστικών οικοπέδων για την κάλυψη 
των αυξηµένων αναγκών οικοδόµησης  της Κοµοτηνής1574.  

Το έργο τουλάχιστον µέχρι την άνοιξη του 1936, δεν είχε ξεκινήσει, όπως 
παρουσιάζεται σε φωτογραφία της εποχής από την περιοχή βόρεια του κτιρίου της 
Γενικής Διοίκησης. Στην εικόνα ένα µέρος της κοίτης του Μπουκλουτζά ήταν 
επιχωµατωµένο και η διέλευση του πραγµατοποιόταν µέσω των γεφυρών που 
προϋπήρχαν1575.  Το έργο έµελλε να ολοκληρωθεί πολύ αργότερα, κατά τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, έπειτα από µια καταστροφική πληµµύρα το 1959-19601576. 
Αντίστοιχου µεγέθους χωροταξικές επεµβάσεις δεν καταγράφηκαν στα υπόλοιπα 
αστικά κέντρα της περιοχής.  

Από τις σπουδαιότερες σηµειολογικές επεµβάσεις εντός του τοπίου της 
Κοµοτηνής, είναι «…το[υ] µέγαρον Δάσιου[,] ένθα στεγάζεται το Αγροτικόν 
Οικοτροφείον και η Μηχανική Υπηρεσία Κοινοτήτων…»1577. Από τις πηγές 
αναφέρεται η χωροθέτηση του κτιρίου στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία 
Ελευθερίας (σηµερινή Πλατεία Ειρήνης). Δεν είναι, όµως, γνωστό εάν το κτίριο 
αντιστοιχεί σε σηµαντικό οικοδόµηµα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης, 
όπως και αν πρόκειται για µετονοµασία ενός κτιρίου που φιλοξένησε κάποιες 
υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης, η οποία άλλωστε είχε στεγαστεί στο Μέγαρο 
Τσανακλή. Σε κάθε περίπτωση, ο Δάσιος, µία δεκαετία µετά την αποχώρησή του από 
τη θέση του Υπουργού Γενικού Διοικητή Θράκης, διατηρούσε την υστεροφηµία του 
µέσω ενός δηµόσιου κτίσµατος δηλωτικού της νέας διοίκησης και των 
σηµειολογικών της παρεµβάσεων1578.   

Το κεντρικό κοµµάτι του αστικού ιστού της Κοµοτηνής αναδηµιουργήθηκε 
ριζικά και άλλαξε λειτουργία, επιτυγχάνοντας την αντικατάσταση παραδοσιακών 
δοµών από άλλες. Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η ενίσχυση της κυρίαρχης εθνοτικά 
οµάδας, µε την κατάληψη ενός µεγαλύτερου και αισθητότερης σηµειολογικής 
παρουσίας µέρους της περιοχής στο συνολικό οικιστικό πλέγµα της πόλης. Η 
κατάργηση της εθνοτικής-οικιστικής ασυνέχειας, που δηµιουργούσε η παρουσία των 
Αθίγγανων, σε µια περιοχή η οποία ήδη µετά την εγκατάσταση των προσφύγων είχε 
χρωµατιστεί από την κυρίαρχη οµάδα, επιτεύχθηκε στο έπακρο.  

                                                
1574 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 250. 
1575 Γ.Β., Αρχείο Σουλιώτη-Νικολαϊδη Αθ. Γενικός Διοικητής Θράκης (1935-1936), Φάκελος 33, Υποφάκελος 
3/ΙΙ/4, Φωτογραφίες και Αποκόµµατα. Περιοδεία Βασιλιά Γεώργιου του Β΄ στη Θράκη, 1936, Φωτογραφία αρ. 
137. 
1576 Αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Κουτσούκος Β. (2000), Εθνοτικός Ανταγωνισµός και Χώρος στην 
Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σ. 59. 
1577 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 248. 
1578 Baker A. R. H., (1992), "Collective Consciousness and the Local Landscape: National Ideology and the 
Commune Council of Mesland (Loir-et-Cher) as Landscape Architect During the 19th Century" in Baker A. R. H. 
and Biger G., (eds.), Ideology and Landscape in Historical Perspective: Essays on the Meanings of Some Places in 
the Past,  Cambridge, Cambridge University Press: 255-288, σ. 275. 
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Σε αντίθεση µε την πρωτεύουσα της Θράκης, η πόλη της Ξάνθης δέχθηκε 
µικρότερης έκτασης επεµβάσεις στο τοπίο της. Εκεί και στα πλαίσια της προσφυγικής 
εγκατάστασης λήφθηκε η απόφαση ίδρυσης ορφανοτροφείων αρρένων και θηλέων, 
υπό την επίβλεψη του οικείου µητροπολίτη1579. Το ίδρυµα των αρρένων, αρχικά, 
φιλοξενήθηκε σε επιταγµένο σχολικό κτίριο της µουσουλµανικής κοινότητας παρά 
την ακίνητη περιουσία που του είχε χορηγηθεί για τη συντήρηση του1580. Μετά από 
8ετή παραµονή το σχολικό κτίριο επιστράφηκε στην κοινότητα και το ορφανοτροφείο 
µετεγκαταστάθηκε εντός του κτιριακού συγκροτήµατος της Μονής Ταξιαρχών (1931) 
µέχρι τη µεταφορά του στη γειτονική Δράµα (1933)1581. Με τη διακοπή της 
λειτουργίας του η ακίνητη περιουσία του µεταβιβάστηκε στο αντίστοιχο ίδρυµα 
θηλέων, το οποίο ήδη διατήρησε σηµαντικές κτιριακές εγκαταστάσεις στην πόλη1582.  

Με την ίδρυση των ορφανοτροφείων επιτεύχθηκαν η αριθµητική ενίσχυση της 
κυρίαρχης οµάδας και ταυτόχρονα διευθετήθηκε η εγκατάσταση των ορφανών 
προσφυγόπαιδων όπως προέτασσε και το πρόγραµµα της Ε.Α.Π. Περισσότερο απ’ 
όλα ήταν η καθηµερινή χρησιµοποίηση των συµβολικών και µη τόπων (ιδιωτικών και 
δηµόσιων) του παραδοσιακού οικιστικού πλέγµατος από µια οµάδα που κατά το 
παρελθόν δεν είχαν ερείσµατα επέµβασης και παρουσίας σε αυτούς.  

Φωτογραφία 1δ.ii.27: Άποψη της περιοχής Πος-Πος πριν την αναδάσωση  

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 29 
  

Τοιουτοτρόπως ως ένα σηµαντικό παράδειγµα δηµόσιου τόπου που άλλαξε 
χρήση και χρήστες, καταγράφεται η µετατροπή του οθωµανικού διοικητηρίου του 

                                                
1579 Φ.Ε.Κ., 03-11-1923, αρ. φύλλου 31, Βασιλικό Διάταγµα «Περί ιδρύσεως Εθνικού Ορφανοτροφείου αρρένων 
εν Ξάνθη»· Φ.Ε.Κ., 09-02-1923, αρ. φύλλου 44, Βασιλικό Διάταγµα «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Ορφανοτροφείου 
Θηλέων εν Ξάνθη και προσθήκης εν αυτών τριών θέσεων διδασκάλων τέχνης».  
1580 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική αντιπροσωπεία 
Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη. 
1581 Φ.Ε.Κ., 01-03-1933, αρ. φύλλου 56, Διάταγµα «Περί καταργήσεως Εθνικού Ορφανοτροφείου Ξάνθης»· 
Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, Δράµα: Τυπογραφείον 
Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σ. 167.  
1582 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 268. 
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σαντζακιού της Γκιουµουλτζίνας στην Κοµοτηνή, επί της Λεωφόρου Στρατώνων, σε 
δικαστικό µέγαρο, για τη στέγαση του Εφετείου Θράκης, του Πρωτοδικείου Ροδόπης, 
του Πταισµατοδικείου και του Ειρηνοδικείου Κοµοτηνής1583. Στο κτίριο, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, απεικονίζεται η συνολική µετατροπή της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, 
από την αυτοκρατορία σε εθνικό κράτος. Η αλλαγή τόνιζε τις νέες ανάγκες που 
γεννούσε η πόλη, ως προς την περιφέρεια που εξυπηρετούσε και τον ρόλο που 
διαδραµάτιζε.  

Από την άλλη, ως παράδειγµα ιδιόκτητου τόπου που άλλαξε χρησιµοποίηση 
και χρήστες, προς όφελος της κυρίαρχης οµάδας, αναφέρεται το κτίριο στη γωνία των 
οδών Χρύσης (σηµερινή Βενιζέλου) και Ερµού (σηµερινή Κονίτσης), στην Ξάνθη. 
Το κτίριο, ιδιοκτησίας του µέλους της εβραϊκής κοινότητας Ξάνθης, που βρισκόταν 
πλησίον της κεντρικής αγοράς και του πύργου του Ρολογιού, στέγαζε από το 1934 
και για µία επταετία την Οικονοµική Εφορία Ξάνθης και το Δηµόσιο Ταµείο Ξάνθης. 
Η αλλαγή χρήσης της οικίας είναι πιθανόν να έγινε βάσει των ρυθµίσεων που 
προσέφερε το διάταγµα περί στέγασης των δηµοσίων υπηρεσιών και όχι λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο ιδιοκτήτης (κατείχε 12 καταστήµατα 
και δύο καπναποθήκες)1584.  

Το πνεύµα εκµοντερνισµού εκδηλώθηκε και στον περιαστικό χώρο των 
θρακικών πόλεων µέσω της δηµιουργίας διακριτών ζωνών χρήσεων γης. Μια τέτοια 
αποτελεί η αναδάσωση µιας έκτασης 300 περίπου στρεµµάτων, στην περιοχή Πος-
Πος στα δυτικά όρια της Κοµοτηνής για τη δηµιουργία ενός πάρκου και 
εγκαταστάσεων αναψυχής (1931) µε την ονοµασία Χίλια Δένδρα, αφού πρώτα 
αποξηράνθηκε ένα µέρος του οµώνυµου  έλους1585. Η πόλη απέκτησε πλέον µια 
έκταση στον περιαστικό χώρο, που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επρόκειτο να 
λειτουργήσει ως τόπος αναψυχής των κατοίκων της, εκτός τα δύο πάρκα -επί των 
µουσουλµανικών νεκροταφείων- που είχαν ιδρυθεί νωρίτερα. Η Κοµοτηνή, ως υπό 
διαµόρφωση ελληνική πόλη και πρωτεύουσα της περιφέρειας της Θράκης, είχε 
ανάγκη τη δηµιουργία ενός πάρκου αναψυχής, σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά και 
χωροταξικά πρότυπα της εποχής1586.  

Η περιοχή Πος-Πος θεωρήθηκε κατάλληλη για τη χωροθέτηση µιας τέτοιας  
λειτουργίας, παρά την παρουσία του έλους και του οµώνυµου χειµάρρου. Το πάρκο 
δεν κατασκευάστηκε στα ανατολικά όρια, στις µουσουλµανικές συνοικίες, ούτε στα 
βόρεια, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η χωροθέτησή του πραγµατοποιήθηκε σε 
                                                
1583 Ibid, σσ. 247-248. 
1584 Εξάρχου Θ. (2001), Οι Εβραίοι της Ξάνθης (Ο Κόσµος που Χάθηκε αλλά δεν Ξεχάστηκε), Ξάνθη: 
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ., σ. 29-30. 
1585 Αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Κουτσούκος Β. (2000), Εθνοτικός Ανταγωνισµός και Χώρος στην 
Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σ. 58· Θρακική Στοά (1932), 
Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, σ. 250.  
1586 Γερόλυµπου Α. (χ.η.). Πόλεις και Ύπαιθρος: Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις στο Πλαίσιο του Εθνικού 
Χώρου στο Χατζηιωσήφ Χ.. (Eπιµ.) "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος". Αθήνα, 
Βιβλιόραµα, Β1: 59-105, σ. 90. 
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µια περιοχή όπου πρακτικά τουλάχιστον υπήρχαν δυσκολίες κατασκευής και 
χρησιµοποιούνταν επίσης από τους µπεκτασίδες µουσουλµάνους της πόλης 
(οµώνυµος τεκές), αλλά βρισκόταν κοντά στις νέες περιοχές κατοικίας των µελών της 
κυρίαρχης οµάδας. 

Στην Ξάνθη η αντίστοιχη δράση εκδηλώθηκε µε την κατασκευή του Εθνικού 
Σταδίου, το οποίο κατασκευάστηκε έπειτα από συνεργασία της Γενικής Διοίκησης 
και της Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθωρίου. Η οικοδόµησή του ξεκίνησε επί εποχής 
Δασίου, νοτιοανατολικά της συνοικίας Σαµµάκωβ, πλάι στις ανατολικές όχθες του 
χειµάρρου της Ξάνθης και σε περιοχή που κατοικούνταν από µέλη της κυρίαρχης 
οµάδας (γηγενείς και πρόσφυγες)1587. Η έκταση όπου κατασκευάστηκε το στάδιο 
ήταν αδόµητη κατά το παρελθόν, χωρίς να µπορούµε να µιλήσουµε µε βεβαιότητα 
για τη χρήση και κυρίως για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Πάντως, ήταν η πρώτη 
φορά που ένα τόσο σηµαντικό σηµειολογικά ορόσηµο προσετίθετο στον περιαστικό 
χώρο της Ξάνθης, σηµατοδοτώντας τη δυναµική της και θέτοντας τα νέα όρια 
ανάπτυξης του.  

Εκτός των χώρων που δεσµεύθηκαν για ψυχαγωγικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις περιµετρικά των θρακικών πόλεων, ένα µέρος τους παραχωρήθηκε στην 
αποκλειστική χρήση των στρατιωτικών δυνάµεων. Σε µικρή απόσταση από την πόλη 
της Ξάνθης, απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά έκταση 92 περίπου στρεµµάτων, 
άγνωστης ιδιοκτησίας για την κατασκευή πεδίου βολής1588. Στην πόλη της 
Κοµοτηνής και ως πρωτεύουσα της Γενικής Διοίκησης χορηγήθηκε πίστωση από το 
υπουργείο Στρατιωτικών για την επέκταση των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων 
στην περιοχή των Στρατώνων και την µεταστέγαση της έδρα της στρατιάς Θράκης 
από την Ξάνθη1589.  

Την ίδια περίοδο, στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους οι στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις µεταφέρονταν εκτός του οικισµένου χώρου στους πρόποδες του 
Υµηττού (Γουδί), ελευθερώνοντας χώρο για άλλες χρήσεις1590. Αντιθέτως στη Θράκη 
και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της, διατηρήθηκε η χρήση και ο συµβολισµός µιας 
περιοχής παραδοσιακά συνδεδεµένης µε την ύπαρξη στρατιωτικών δυνάµεων, 
εκφράζοντας ακόµη πιο έντονα τον δυναµικό τρόπο επιβολής του εθνικού κράτους 
στο χώρο. Επιπροσθέτως, η διατήρηση και η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας 
υποδήλωνε τη γεωγραφική εγγύτητα της µε το δοµηµένο χώρο και κυρίως εξέπεµπε 
την αµεσότητα επέµβασης της µέσω της Λεωφόρου Στρατώνων όποτε κρινόταν 

                                                
1587 Iωαννίδης Σ. (1982), Ξάνθη, 1870-1940. Εικόνες και Μαρτυρίες από την Ιστορία της, Ξάνθη: Εκδόσεις 
Καµπουρίδη Χ., σ. 93. 
1588 Φ.Ε.Κ., 24-01-1926, αρ. φύλλου 29, Περί Αντικαταστάσεως Απαλλοτριώσεως Γηπέδου εν Ξάνθη διά Πεδίο 
Βολής 41ου Συντάγµατος Πεζικού. 
1589 Ε.Β.Ε., Εφηµερίδα Εµπρός, ηµεροµηνία έκδοσης, 14-04-1929, σ. 4. 
1590 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (χ.η.), «Πόλεις και Ύπαιθρος: Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις στο 
Πλαίσιο του Εθνικού Χώρου», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα, 1922-1940: Ο 
Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 59-105, σ. 90. 
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απαραίτητο1591.    
 Παράλληλα µε όσα περιγράφηκαν, τα αστικά κέντρα ήταν ανάγκη να 

αντεπεξέλθουν στον νέο λειτουργικό τους ρόλο, όπως αυτός υπαγορευόταν από τη 
θέση που κατείχαν στην κλίµακα της ελληνικής διοικητικής ιεραρχίας σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Σύµφωνα µε αυτά, τόσο στην Κοµοτηνή, ως πρωτεύουσα, της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης, όσο και στην Ξάνθη, ως το σηµαντικότερο παραγωγικό 
κέντρο της περιοχής, το ελληνικό κράτος προσπάθησε να εισαγάγει ένα πλήθος νέων 
λειτουργιών και να ενισχύσει τις υφιστάµενες υποδοµές (βλέπε Χάρτη 50). 

 

  
 
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ξεκίνησε ο εξοπλισµός τους µε τη λειτουργική 

και τη διοικητική υποδοµή. Στην πρωτεύουσα της διοίκησης, συγκεντρώθηκαν οι 
δικαστικές αρχές της (Πρωτοδικείο, Πταισµατοδικείο, Ειρηνοδικείο και η έδρα του 
Εφετείου) καθώς και το σχετικό σωφρονιστικό ίδρυµα (Επανορθωτικές Φυλακές 
Κοµοτηνής) για τις υποθέσεις όλη της περιφέρειας1592. Ακόµα το 1924 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στην Κοµοτηνή το Γενικό Προξενείο της Τουρκικής Δηµοκρατίας, ως 
επίσηµη αντιπροσωπεία της κυβέρνησης, µε σηµαντικό ρόλο τις ελληνοτουρκικές 

                                                
1591 Maejima M. (2008), "A Study of Late 19th Century Military Bases and Barracks of the Former Army of Japan" 
Journal of Asian Αrchitecture and Βuilding Εngineering 7(2), σσ. 156-157. 
1592 Φ.Ε.Κ., 16-02-1925, αρ. φύλλου 39, Διάταγµα «Περί ιδρύσεως Επανορθωτικών Φυλακών Κοµοτινής»· 
Φ.Ε.Κ., 17-08-1923, αρ. φύλλου 229, Νοµοθετικό Διάταγµα «Περί συστάσεως τακτικών Δικαστηρίων εν Θράκη».  
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σχέσεις1593. 
Αντίστοιχα στην Ξάνθη το τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα θα διαδεχθεί η Διοίκηση 

Χωροφυλακής, στην οποία υπάγονταν τα τµήµατα χωροφυλακής Γενισέας και Εχίνου 
καθώς και οι Επανορθωτικές Φυλακές Ξάνθης. Επιπλέον την ίδια περίοδο στην πόλη 
ξεκινά τη λειτουργία του το Πρωτοδικείο για την εκδίκαση των υποθέσεων της 
επαρχίας Ξάνθης1594. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του νέου 
Δηµοτικού Υδραγωγείου και του Δηµοτικού Πυροσβεστικού Σταθµού και του 
Δηµοτικού Σφαγείου1595.  

Επιπλέον ο εξοπλισµός των µεγάλων αστικών κέντρων της Θράκης µε 
λειτουργικές υποδοµές προώθησε και έναν ακόµη στόχο του έθνους-κράτους. Η 
θεµελίωση της εθνικής κυριαρχίας και κυρίως η πρακτική ενοποίηση της περιφέρειας 
µε την υπόλοιπη επικράτεια όριζε την επέκταση των εθνικών υποδοµών κοινωνικής 
πρόνοιας και την αποδυνάµωση των αντίστοιχων ιστορικά θεµελιωµένων θεσµών, 
όπως τα κοινοτικά ιδρύµατα (π.χ. Ιµαρέτ-Πτωχοκοµείο). Έτσι η εισροή των 
προσφύγων σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο για την ελληνική νοσοκοµειακή περίθαλψη 
µε την ανάληψη µεγάλου µέρους της νοσοκοµειακής φροντίδας από τις αντίστοιχες 
αρχές1596.  
 
Πίνακας 1δii.35. Υγειονοµικά καταστήµατα Θράκης (1938) 

Νοµός Ονοµασία Ιδρύµατος Αριθµός 
Κρεβατιών Καθεστώς Λειτουργίας 

Έ
βρ
ου

 Προσφυγικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρουπόλεως 40 Δηµοσίου Δικαίου  
Αντιλυσσικός Σταθµός Αλεξανδρουπόλεως - Κρατικός 
Ιατρείο Αλεξανδρουπόλεως - Δηµόσιο 
Ιατρείο Π.Ι.Κ.Π.Α. [Αλεξανδρουπόλεως;] - Δηµοσίου Δικαίου 
Ιατρείο Διδυµοτείχου  - Δηµοτικό 

Ρο
δό
πη
ς 

Δηµοτικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής 55 Δηµοτικό 
Δηµοτικό Νοσοκοµείο Ξάνθης 45 Δηµοτικό 
Δηµοτικό Ιατρείο Κοµοτηνής - Δηµοτικό 
Δηµοτικό Ιατρείο Ξάνθης - Δηµοτικό 
Ιατρείο Ταµείου Ασφάλισης Καπνεργατών Κοµοτηνής - Δηµοσίου Δικαίου 
Ιατρείο Ταµείου Ασφάλισης Καπνεργατών Ξάνθης - Δηµοσίου Δικαίου 
Κινητό Αντιαφροδισιακό Συνεργείο Κοµοτηνής - Κρατικό 
Κινητό Αντιαφροδισιακό Συνεργείο Ξάνθης - Κρατικό 
Ανθελονοσιακός Σταθµός Κοµοτηνής - Κρατικός 
Ανθελονοσιακός Σταθµός Ξάνθης - Κρατικός 
Ανθελονοσιακός Σταθµός Αλεξανδρουπόλεως - Κρατικός 

                                                
1593 Ι.Α.Υ.Ε, 1927/93.3, Β΄ Πολιτική, Μειονότητες Δυτικής Θράκης, Τµήµα ΙI, Έκθεση περί της Σηµερινής 
Θέσεως της Τουρκικής Μειονότητος Θράκης και των Παραπόνων της εν Αθήναις Τουρκικής Πρεσβείας, Αθήνα, 
25-06-1927, εµπιστευτικό, αρ. πρωτ. 8922, προς: Υπουργείο Εσωτερικών, συντάκτης: Σ. Δάσιος. 
1594 Φ.Ε.Κ., 24-09-1934, αρ. φύλλου 320, Διάταγµα «Περί ιδρύσεως Διοικήσεως Χωροφυλακής εν Ξάνθη»· 
Φ.Ε.Κ., 13-01-1934, αρ. φύλλου 12, Διάταγµα «Περί ιδρύσεως Επανορθωτικής Φυλακής εν Ξάνθη»· Φ.Ε.Κ., 16-
10-1933, αρ. φύλλου 310, Νόµος 5857 «περί συστάσεως Δικαστηρίου Πρωτοδικών εν Ξάνθη»· Φ.Ε.Κ., 01-08-
1923, αρ φύλλου 212, Βασιλικό Διάταγµα «Περί συστάσεως Αστυνοµικού Τµήµατος εν τη πόλει Ξάνθης».  
1595 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σσ. 249-250, σσ. 268-270. 
1596 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Καπανίδης Ν. Κ. (1988), Η Κλειστή Περίθαλψη στο Νεοελληνικό Κράτος 
(1909-1940), Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σσ. 125-126.  
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Ανθελονοσιακός Σταθµός Ίασµου  - Κρατικός 
Ανθελονοσιακός Σταθµός Γενισέας - Κρατικός 
Ανθελονοσιακός Σταθµός Χρυσούπολης - Κρατικός 

Πηγή: Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, 
Αθήναι: "Πυρσός", σσ. 226-227· Αρχεία Υγιεινής: Επίσηµον Μηνιαίον Δελτίον (Δεκέµβριος 1938), Τόµος 12, σσ. 
319-320 
Παρατήρηση: Στην Κοµοτηνή βρισκόταν η έδρα της Επιθεώρησης Ελονοσίας 
 

Την ίδια περίοδο ιδρύεται το κρατικό νοσοκοµειακό ίδρυµα στην 
Αλεξανδρούπολη και την επόµενη δεκαετία τα δηµοτικά νοσοκοµεία της Κοµοτηνής 
και της Ξάνθης για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών περίθαλψης εντός των 
αστικών κέντρων1597. Η κατασκευή του προσφυγικού νοσοκοµείου χρηµατοδοτήθηκε 
από τον κρατικό προϋπολογισµό και των άλλων δύο από δανειοδότηση των 
δηµοτικών αρχών και έρανο που πραγµατοποίησαν στις τοπικές κοινωνίες1598. Η 
χωροθέτηση τους έγινε στις παρυφές των οικισµών, επί των βασικών οδικών αξόνων 
και σε αδόµητα οικόπεδα σε σχετική απόσταση από τις κατοικηµένες περιοχές και εν 
αντιθέσει µε τα κτίρια που στέγασαν τα ιατρεία εντός του οικιστικού πλέγµατος. 
Πάντως, οι υγειονοµικές υπηρεσίες παρουσίασαν µεγαλύτερη συγκέντρωση στον ν. 
Ροδόπης από τον ν. Έβρου, αντικατοπτρίζοντας και τα αντίστοιχα πληθυσµιακά 
µεγέθη.  

Εκτός από τις τρεις µεγάλες µονάδες λειτούργησαν επίσης δηµοτικά και 
δηµόσια ιατρεία καθώς και κινητά συνεργεία που περιόδευσαν στην ύπαιθρο. Την 
περίοδο του µεσοπολέµου, οι υγειονοµικές υπηρεσίες βρίσκονταν κατανεµηµένες στα 
αστικά κέντρα της περιφέρειας µε εξαίρεση το Διδυµότειχο, το ιατρείο του οποίου 
εξυπηρετούσε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια του νοµού. Στη δραστηριότητα των 
δηµοτικών και δηµόσιων ιατρείων συνεπικουρούσαν τα κατά τόπους Υγειονοµικά 
Κέντρα που ίδρυσε η Ε.Α.Π µέσω της Υγειονοµικής Υπηρεσία της1599. Περισσότερο 
πυκνή ήταν η κατανοµή των ανθελονοσιακών σταθµών που ιδρύθηκαν σε περιοχές µε 
ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της νόσου και ειδικότερα στον ν. Ροδόπης που 
µαστίζονταν από αυτήν1600 (βλέπε Χάρτη 51).  

Σηµειώνεται ότι εκτός αυτών µια σειρά επεµβάσεων έλαβε χώρα προς 
ενίσχυση των δράσεων της προσφυγικής αποκατάστασης. Τέτοιο παράδειγµα είναι ο 
πρότυπος Κτηνοτροφικός Σταθµός Κοµοτηνής που κατασκευάστηκε από την Ε.Α.Π. 
για τις ανάγκες της προσφυγικής αγροτικής αποκατάστασης (1928) και εν συνέχεια 

                                                
1597 Κυρκούδης Θ. (1996), Ιστορία της Φαρµακευτικής στη Θράκη. Αλεξανδρούπολη: Φαρµακευτικός Σύλλογος 
Έβρου, http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/farmaka/index.html, (05-01-2008, 12:34)· Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. 
φύλλου 59, ηµεροµηνία έκδοσης 13-12-1924, σ. 1.  
1598 Φ.Ε.Κ., 13-04-1932, αρ. φύλλου 114, Νόµος 5387 «Περί κυρώσεως συµβάσεως µετά του Δήµου Ξάνθης περί 
χορηγήσεως αυτώ παρά του Δηµοσίου δανείου δραχµών δύο εκατοµµυρίων»· Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), 
Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, Δράµα: Τυπογραφείον Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σ. 
170.  
1599 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 81-83. 
1600 Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: 
"Πυρσός", σ. 57. 
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παραχωρήθηκε στο υπουργείο Γεωργίας. Η δηµιουργία του έγινε, πλησίον των 
προσφυγικών οικισµών, στο βασικό οδικό άξονα που συνέδεε την Κοµοτηνή µε την 
Ξάνθη και προικοδοτήθηκε µε εκτάσεις 550 στρεµµάτων1601.  

Εκτός των έργων της λειτουργικής και οργανωτικής υποδοµής, σηµαντικές 
εργασίες εκτελέστηκαν από την Ε.Α.Π., τη Γενική Διοίκηση Θράκης και την τοπική 
αυτοδιοίκηση στην παροχή υποδοµών κοινής ωφελείας. Το εκσυγχρονιστικό πνεύµα 
των επεµβάσεων απαιτούσε τη αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων 
ταυτόχρονα µε την εισαγωγή παροχών που ήδη εφαρµόζονταν στην υπόλοιπη εθνική 
επικράτεια.  

Για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, κεντρικό ζήτηµα θεωρήθηκε η 
επέκταση στις νέες συνοικίες, ο εκσυγχρονισµός, η αντικατάσταση του δικτύου των 
σωλήνων ύδρευσης, η αύξηση της παροχής καθώς και η διευθέτηση των οικιακών και 
µη  αποβλήτων. Από τη µελέτη του Κοπανάρη για τη δηµόσια υγεία στην Ελλάδα 
(1933) διαγράφεται η κατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους 
τους αστικούς σχηµατισµούς της θρακικής επαρχίας. 
 Πιο συγκεκριµένα στα αστικά κέντρα του ν. Έβρου, η Αλεξανδρούπολη 
βελτίωσε σηµαντικά το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης τους. Στα επαρχιακά 
κέντρα του νοµού (Σουφλί, Διδυµότειχο) οι αντίστοιχες βελτιωτικές παρεµβάσεις δεν 
υλοποιήθηκαν ή απέτυχαν µε εξαίρεση το παράδειγµα του δήµου Φερών και την 
τοποθέτηση πήλινων σωλήνων ύδρευσης1602. Στον ν. Ροδόπης η κατάσταση µεταξύ 
των δύο αστικών κέντρων εµφανίζεται αντιφατική. Από τη µια, η Ξάνθη 
εκσυγχρόνισε το δίκτυο ύδρευσης της µε την αντικατάσταση µεγάλου µέρους των 
σωληνώσεων και επέκτεινε το δίκτυο παροχής νερού µε την τοποθέτηση νέων 
κρηνών. Από την άλλη, η Κοµοτηνή διατήρησε σχεδόν ανέπαφο το οθωµανικό δίκτυο 
ύδρευσης, απαντώντας στις νέες ανάγκες κυρίως µε την διάνοιξη νέων φρεατίων 
ύδρευσης (πηγάδια). Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαχείριση των οικιακών αποβλήτων 
και των όµβριων υδάτων ήταν υποτυπώδης, παραπέµποντας σε δοµές του 
παρελθόντος, χωρίς να διαφέρει ουσιαστικά από την κατάσταση στο σύνολο της 
χώρας.   
 Τα αίτια των ανισοτήτων µεταξύ των δύο νοµών και µεταξύ των ίδιων των 
οικισµών δεν φαίνεται να υπάγονται σε κάποιας λογικής περιορισµούς ή 
σκοπιµότητες παρά τη θέση που κατείχαν οι οικισµοί στην κλίµακα της οικιστικής 
ιεραρχίας. Σηµειώνεται πως η κατασκευή, η συντήρηση και η διαχείριση του 
υδραυλικού δικτύου και του συστήµατος διανοµής του πόσιµου νερού στις θρακικές 
πόλεις ανήκε αποκλειστικά στις δηµοτικές αρχές και όχι σε εταιρίες νερού όπως στην 

                                                
1601 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, στο http://alex.eled.duth.gr/, (23-10-2004, 15:07)· Φ.Ε.Κ., 22-01-1930, αρ. φύλλου 20, Διάταγµα 
«Περί συστάσεως Γεωργικών Σταθµών εν Μακεδονία και Θράκη»· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εσωτερικών 
Φ.104, Κοµοτηνή 26-08-1928/[πρακτικά Συνεδρίου Θράκης και Αν. Μακεδονίας].  
1602 Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 50, ηµεροµηνία έκδοσης 03-12-1924, σ. 1. 
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Θεσσαλονίκη της περιόδου (Societe de Distribution d’ Eau de Salonique)1603. 
 
Πίνακας 1δii.36. Κατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αστικών κέντρων 
Θράκης (1932-1933)  

Οικισµός 

Κατάσταση Δικτύου 

Παρατηρήσεις 
Παροχής Πόσιµου Νερού Αποθήκευσης 

Πόσιµου Νερού 

Αποχέτευσης 
Οικιακών 

Αποβλήτων και 
Όµβριων Υδάτων 

Αλεξ/λη Παλιοί σιδηροσωλήνες 
µήκους 10 χιλ. 

Δεξαµενή 
χωρητικότητας 800 κ.µ., 
η οποία τροφοδοτείται 
από την πηγή Ποταµού  
πλησίον στον Σ. Σ. 
Αλεξανδρούπολης 

Ύπαρξη µικρών 
υπονόµων για τα 
όµβρια ύδατα, και 
απορροφητικών 
βόθρων για τα οικιακά 
απόβλητα 

Ολοκλήρωση εργασιών το 
1931 

Σουφλί Πηγές, φρεάτια και τον 
ποταµό Έβρο - Χρήση κοινών βόθρων Δεν λαµβάνεται κάποια 

ιδιαίτερη προφύλαξη  

Διδυµότειχο Δίκτυο σιδηροσωλήνων 

Μεταφορά νερού από 
τον Ερυθροπόταµο µε 
υπόγεια στοά και 
τροφοδοσία δεξαµενής 
στο φρούριο 

Μικροί υπόνοµοι και 
κοινοί βόθροι 

Ολοκλήρωση εργασιών το 
1931, λόγω κακοτεχνιών και 
της σκληρότητας του νερού, 
το δίκτυο υπολειτουργούσε 

Νέα 
Ορεστιάδα Δίκτυο σιδηροσωλήνων Άντληση από φρεάτιο Χρήση κοινών βόθρων - 

Κοµοτηνή Δίκτυο πήλινων σωλήνων, 
φρεάτια βάθους 12 µέτρων 

Από το οθωµανικό 
υδραγωγείο, µεταφορά 
σε δεξαµενή εντός της 
πόλης 

Ρίψη οικιακών 
αποβλήτων στους 
µικρούς υπόνοµους 
που κατέληγαν στον 
Μπουκλουτζά ή σε 
ακάλυπτους βόθρους 

Το υδραγωγείο 
(υδατόφραγµα και δεξαµενή) 
τροφοδοτούνταν από τον 
χείµαρρο των Συµβόλων  

Ξάνθη 

χείµαρρος Κόσινθος (εποχική 
ελεύθερη χρήση και διύλιση), 
πήγες Κατζίκ, πήγες 
(βορείως του οικισµού για 
ιδιωτική χρήση) και φρεάτια. 
Τροφοδοσία κρηνών µέσω 
πήλινων σωλήνων και 
σιδηροσωλήνων  

Συγκέντρωση νερού σε 
υδατόφραγµα, 
µεταφορά µε ακάλυπτο 
αυλάκι σε δεξαµενή 
εντός της πόλης, 
δεξαµενή 
χωρητικότητας 250 κ.µ.  

Περιορισµένης 
έκτασης δίκτυο 
υπονόµων που 
κατέληγε στον 
Κόσινθο. 

Αντικατάσταση πήλινων 
σωλήνων µε σιδηροσωλήνες, 
κατασκευή 200 νέων 
δηµοτικών κρηνών, 
σχεδιασµός κατασκευής 
δικτύου υπονόµων  

Πηγή: Κοπαράνης Φ. (1933), Η Δηµοσία Υγεία εν Ελλάδι, Αθήναι: τυπ. Χρονόπουλος Χρήστος Β., σσ. 362-387· 
Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, 
σσ. 249-250, σ. 269  
 

Η κατάσταση ήταν διαφορετική µε την επέκταση και τη λειτουργία των 
άλλων δίκτυων κοινής ωφελείας στην περιοχή. Ειδικότερα, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1920, στον ελληνικό χώρο εισήχθη σταδιακά η ηλεκτροδότηση. Την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας είχαν αναλάβει ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε ειδικές συµφωνίες 
που σύναψαν µαζί τους οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, στο πλαίσιο του νόµου 
2979 του 1922 (οι χρεώσεις τους ήταν υψηλές και προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των 
καταναλωτών)1604.  

                                                
1603 Δάγκας Α. (1998), Συµβολή στην Έρευνα για την Οικονοµική και Κοινωνική Εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: 
Οικονοµική Δοµή και Κοινωνικός Καταµερισµός της Εργασίας, 1912-1940, Θεσσαλονίκη, σσ. 97-99.   
1604 Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (χ.η.), «Πόλεις και Ύπαιθρος: Μετασχηµατισµοί και Αναδιαρθρώσεις στο 
Πλαίσιο του Εθνικού Χώρου», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο 
Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β1: 59-105, σσ. 92-93· Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», 
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Η ηλεκτροδότηση της θρακικής επαρχίας έγινε µε αρκετά αργούς ρυθµούς, µε 
τα αστικά κέντρα και τις περιοχές που είχαν βιοτεχνική και βιοµηχανική 
δραστηριότητα να προηγούνται της υπαίθρου. Έτσι στους νοµούς Έβρου 
(Διδυµότειχο, Ν. Ορεστιάδα, Σουφλί) και Ροδόπης (Κοµοτηνή, Εχίνος, Τοξότες, 
Ξάνθη, Ωραίο, Σάπες), το ποσοστό του πληθυσµού που είχε τη δυνατότητα 
ηλεκτροφωτισµού ανερχόταν σε 32% και 45% αντίστοιχα (1929)1605.  

Μέχρι και λίγο πριν από τη γενικευµένη χρήση του ηλεκτρισµού, η 
χρησιµοποίηση φυσικού αερίου για τον φωτισµό των σηµαντικών οικισµών ήταν 
σχετικά περιορισµένη, παρά τη διαδεδοµένη χρήση του στη βιοτεχνική παραγωγή. Η 
χρήση του φυσικού αερίου περιοριζόταν στη λειτουργία αλευρόµυλων στην 
Αλεξανδρούπολη, στο Διδυµότειχο και στην Ξάνθη1606. Στην πόλη της Κοµοτηνής 
ήδη λειτουργούσε εργοστάσιο ηλεκτροφωτισµού της πόλης, ιδιοκτησίας Τζεδάκη & 
Πατρουλάκη (αργότερα ιδιοκτησίας Τζεδάκη και, στο τέλος, ιδιοκτησίας Κιµ. 
Κοεµτζόπουλου), όπως και στην Αλεξανδρούπολη από τις αρχές του 19251607. Τον 
Σεπτέµβριο του 1925 χορηγήθηκε άδεια στον Κ. Καλούδη για την ίδρυση ηλεκτρικής 
εγκαταστάσεως παραγωγής και διανοµής ρεύµατος στον οικισµό των Τοξοτών ή 
Οκτσουλάρ (Okçular) και το 1934 αντίστοιχο εργοστάσιο άρχισε τη λειτουργία του 
στην Σταυρούπολη1608.  

Στη συνέχεια το παράδειγµα ακολούθησε η πόλη της Ξάνθης και έτσι 
ξεκίνησε η κατασκευή του δηµοτικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
βάσει του άρθρου 15 του νόµου «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»1609. Το κτίριο 
χωροθετήθηκε στην περιοχή των ανατολικών ορίων του οικισµού, δίπλα στα 
Δηµοτικά Σφαγεία της πόλης, στην οδό Ταµπακχανέ της Τζεµατίκ Μαχαλέ. Η 
συγκεκριµένη περιοχή επελέγη από τη στιγµή που δεν υπήρχε άλλος ελεύθερος 
χώρος και αφού η καπνική οικονοµία καταλάµβανε το σύνολο των µεγάλων σε 
επιφάνεια κτισµάτων. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η δηµιουργία νέου 

                                                                                                                                       
στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: 
Βιβλιόραµα, Β2: 37-123, σ. 79. 
1605 Παντελάκης Ν. Σ. (1991), Ο Εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Από την Ιδιωτική Πρωτοβουλία στο Κρατικό 
Μονοπώλιο (1889-1956), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 168, σσ. 184-194. 
1606 Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: Ελληνική Διοίκησις, Β`: Ελληνικόν Κράτος, Γ`: 
Ελληνικόν Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1236, σ. 1239, σ. 1245. 
1607 Φ.Ε.Κ., 25-10-1930, αρ. φύλλου 356, Διάταγµα «Περί κυρώσεως συµβάσεως ηλεκτροφωτισµού πόλεως 
Κοµοτηνής».Β.τ.Β, εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 44, ηµεροµηνία έκδοσης 26-11-1924, σ. 2· Φ.Ε.Κ., 04-04-
1929, αρ.φ ύλλου 135, Διάταγµα «Περί χορηγίας εις τον Χρ. Τζεδάκην απλής αδείας ηλεκτρισµού εν την πόλει 
Κοµοτινή»· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: Ελληνική Διοίκησις, Β`: Ελληνικόν 
Κράτος, Γ`: Ελληνικόν Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1244.  
1608 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39)· Φ.Ε.Κ., 21-09-1925, αρ. φύλλου 260, Διάταγµα «Περί χορηγήσεως εις τον Κων. Καλούδην απλής αδείας 
ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εν την κωµοπόλει Τοξοτών (Οκτσιλάρ)». 
1609 Φ.Ε.Κ., αρ. φύλλου 137, 06-08-1922, «περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», όπως παρατίθεται στο Παντελάκης 
Ν. Σ. (1991), Ο Εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Από την Ιδιωτική Πρωτοβουλία στο Κρατικό Μονοπώλιο (1889-1956), 
Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. σ. 179· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σ. 1473.  
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κτίσµατος έγινε σε απαλλοτριωµένη περιοχή έκτασης 197,60 τετραγωνικά µέτρα1610.  
Μία ακόµη καινοτοµία της εποχής που προστέθηκε στην καθηµερινότητα των 

κατοίκων της Θράκης, ήταν η εγκατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου στα αστικά 
κέντρα της περιοχής. Η σχετική απόφαση της κυβέρνησης λήφθηκε τον Ιανουάριο 
του 1926 για την Ξάνθη και τέσσερις µήνες αργότερα για την Κοµοτηνή1611. Πάντως 
η επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου στην πρωτεύουσα της Γενικής Διοίκησης 
καθυστέρησε σηµαντικά µιας και «...ουδεµία προθυµία παρατηρείται εκ µέρους του 
εµπορικού κόσµου εις την εγγραφήν συνδροµητών ως τούτου η πρωτεύουσα της 
Θράκης κινδυνεύει να µείνει άνευ τηλεφωνικής συγκοινωνίας...»1612.    

 

Φωτογραφία 1δ.ii.28: Το δηµοτικό εργοστάσιο ηλεκτροφωτισµού στην Ξάνθη 

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 89 

 
Τα τηλεφωνικά κέντρα που δηµιουργήθηκαν, προσέφεραν ενσύρµατη 

επικοινωνία µε άλλες περιοχές και σηµατοδότησαν τη νέα εποχή για την επαρχία της 
Θράκης, ακολουθώντας τις αλλαγές των µεγάλων αστικών κέντρων της Παλιάς 
Ελλάδας από τις αρχές του αιώνα. Σηµειώνεται ότι µέχρι και τα µέσα του 1932 το 
τηλεφωνικό δίκτυο της Θράκης και της Μακεδονίας (εκτός της Θεσσαλονίκης) δεν 
συνδεόταν απευθείας µε την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, σύνδεση που 

                                                
1610 Φ.Ε.Κ., 16-12-1925, αρ. φύλλου 404, Διάταγµα «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς 
ανέγερσιν ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού δια φωτισµόν πόλεως Ξάνθης». 
1611 Φ.Ε.Κ., 24-05-1926, αρ φύλλου 211, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί Συστάσεως Τηλεφωνικού Κέντρου εις 
Κοµοτινήν»· Φ.Ε.Κ., 04-01-1926, αρ. φύλλου 2, Νοµοθετικό Διάταγµα, «Περί Συστάσεως Τηλεφωνικών Κέντρων 
εις Ζάκυνθον, Καβάλλαν, Ξάνθην και Πύργον (Ηλείας) ταχ. Τηλ. Γ΄ Τάξ. Γρ. εις Λιµένα Θάσου κτλ.».  
1612 Β.τ.Β. εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, αρ. φύλλου 50, ηµεροµηνία έκδοσης 18-12-1927, σ. 1. 
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επιτεύχθηκε αργότερα1613. 
Στα µέσα της δεκαετίας του 1930 ο Μισεντζής καταγράφει τις τηλεφωνικές 

συνδέσεις των επαρχιών Κοµοτηνής και Ξάνθης, οι οποίες κατά πλειονότητα 
κατέχονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες (όπως, Γενική Διοίκηση Θράκης, Επαρχείο), 
τους κοινοτικούς θεσµούς (όπως, Μουσουλµανική Κοινότητα), τα διπλωµατικά 
σώµατα (όπως, Μικτή Επιτροπή). Στη συνέχεια αριθµητικά βρίσκονται οι εµπορικές 
επιχειρήσεις (όπως, καπνεµπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, φαρµακεία) και τέλος ένας 
πολύ περιορισµένος αριθµός οικιακών χρηστών1614. 

 
Πίνακας 1δii.37. Τηλεφωνικές συνδέσεις µελών µειονοτικών οµάδων (1934) 

Συνδροµητές Τηλεφωνικό Κέντρο 
Κοµοτηνής 

Τηλεφωνικό Κέντρο 
Ξάνθης 

Μουσουλµάνοι 4 4 
Αρµένιοι - 11 
Εβραίοι 3 4 

Σύνολο συνδροµητών 123 192 
Συνδεδεµένοι Οικισµοί  20 24 

Πηγή: Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39) 
Παρατήρηση: Η κατανοµή των συνδροµητών δεν είναι αντιπροσωπευτική, στηρίχθηκε στην έκδοση του 
Μισεντζή και έγινε βάσει του ονόµατος (π.χ. «...Ντασοτιάν Μαρτ. [αρ. τηλεφώνου] 34...») ή της ιδιότητας (π.χ. 
«...Μουσουλ. Κοιν. [αρ. τηλεφώνου] 2-17...») που αναγράφεται στην έκδοση 
 

Από την ανάγνωση του τηλεφωνικού καταλόγου της περιόδου 1934-1936, µε 
µεγάλη επιφύλαξη, καταγράφεται η αυξηµένη παρουσία της κυρίαρχης οµάδας στον 
κατάλογο των συνδροµητών τηλεφωνίας και η αρκετά περιορισµένη αντιπροσώπευση 
των µελών των µειονοτικών οµάδων. Η ανάπτυξη του δικτύου τηλεφωνίας εντός των 
αστικών σχηµατισµών είχε αφετηρία τις περιοχές συγκέντρωσης των παραγωγικών 
και εµπορικών επιχειρήσεων (περιοχή Χατζησταύρου στην Ξάνθη). Η µετέπειτα 
επέκταση του έγινε προς τις περιοχές κατοικίας και συγκεκριµένα προς τις συνοικίες 
των µελών της κυρίαρχης οµάδας, σύµφωνα µε τον αριθµό των οικιακών χρηστών 
που παραθέτει ο Μισεντζής. 

Καταγράφεται λοιπόν µια χωρική ανισότητα αναφορικά µε την εισαγωγή και 
τη χρήση των τηλεφωνικών συνδέσεων στις θρακικές πόλεις του µεσοπολέµου (βλέπε 
Χάρτη 52). Οι ρίζες της µπορούν να αναζητηθούν στην επιλεκτική εφαρµογή των 
εκσυγχρονιστικών επεµβάσεων της κεντρικής διοίκησης για τη Θράκη, όπως η 
γρηγορότερη σύνδεση-επικοινωνία της τοπικής οικονοµίας µε την εθνική επικράτεια 
και η µεροληπτική εξυπηρέτηση των πολιτών της σύµφωνα µε το εθνοτικό ανήκειν 
τους. Το παράδειγµα της καθυστερηµένης ανάπτυξης του τηλεφωνικού δικτύου στις 

                                                
1613 Πενθερουλάκης Θ. (1932), "Τα Ταχυδροµεία, οι Τηλέγραφοι και τα Τηλέφωνα ως Κρατική Επιχείρησις 
Δηµοσίου Ενδιαφέροντος και Κοινής Ωφελείας και το Πρόβληµα της Μελλοντικής Οργάνωσης Αυτών" Τεχνικά 
Χρονικά, 11, σ. 550. 
1614 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39). 
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περιοχές συγκέντρωσης του µουσουλµανικού πληθυσµού -ιδιαίτερα στις ορεινές 
περιοχές της Ροδόπης- υποδεικνύει τις επιλογές και τις βλέψεις του εθνικού κράτους, 
οι οποίες είναι ορατές µέχρι και σήµερα1615.    

Ταυτόχρονα µε την εξάπλωση του τηλεφωνικού δικτύου επεκτάθηκε και το 
δίκτυο των τηλεγραφικών και ταχυδροµικών γραφείων που λειτουργούσε στη Θράκη. 
Η ανάπτυξη του έλαβε χώρα µέσω της ίδρυσης νέων γραφείων και κάλυψε τις ίδιες 
απαιτήσεις που ικανοποίησε και το τηλεφωνικό δίκτυο συνδέοντας ένα αρκετά 
ευρύτερο δίκτυο οικισµών της υπαίθρου µε τα αστικά κέντρα της περιοχής και της 
χώρας.  
 
Πίνακας 1δii.38. Ταχυδροµικά και Τηλεγραφικά Γραφεία (1926-1939) 

Γραφεία Νοµοί 
Αναλογία κατοίκων ανά γραφείο 

1926 1929 1932 1935 1939 

Ταχυδροµικά  

Έβρου 18.888 8.785 8.830 9.389 10.084 
Ροδόπης 28.571 15.037 14.355 13.677 15.664 
Καβάλας 20.625 13.238 15.728 16.394 17.141 
Δράµας 20.000 8.552 7.580 8.066 8.724 

Τηλεγραφικά 
 

Έβρου 7.083 1.887 1.352 1.467 1.483 
Ροδόπης 10.526 2.776 2.145 2.128 1.977 
Καβάλας 12.692 2.770 2.162 2.082 2.177 
Δράµας 20.000 2.789 2.056 2.016 2.053 

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1941), Στατιστική 
ταχυδροµείων, τελεγράφων και τηλεφώνων 1939, Αθήναι: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος, σ. 33· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1936), 
Στατιστική των ταχυδροµείων, τελεγράφων και τηλεφώνων κατά το έτος 1935, Αθήναι: Υπουργείον Εθνικής 
Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, σ. 35· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (1933), Στατιστική των ταχυδροµείων, τηλεγράφων και τηλεφώνων κατά το έτος 1932, 
Αθήναι: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, σ. 35· Υπουργείον Εθνικής 
Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1930), Στατιστική των ταχυδροµείων, τηλεγράφων και 
τηλεφώνων κατά το έτος 1929, Αθήναι: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος, σ. 35· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία (1927), Στατιστική της 
ταχυδροµικής, τηλεγραφικής και τηλεφωνικής υπηρεσίας κατά το 1926, Αθήναι: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, σ. 27 

 
Βασικός στόχος της εισαγωγής των προαναφερόµενων λειτουργιών και 

υποδοµών ήταν η ικανοποίηση των εκσυγχρονιστικών βλέψεων των αρχών, η 
σταδιακή λειτουργική ενοποίηση µε την υπόλοιπη χώρα και η ταυτόχρονη 
διευθέτηση των ζητηµάτων της προσφυγικής εγκατάστασης. Θεωρητικά τα έργα αυτά 
δεν προορίζονταν για την αποκλειστική χρήση των µελών της κυρίαρχης οµάδας, 
αλλά αντιθέτως για το σύνολο των κατοίκων, ενισχύοντας τη θέση του κράτους ως 
φορέα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στην πράξη το µεγαλύτερο µέρος αυτών 
εργάστηκε µε περιορισµένη επιτυχία για την κάλυψη των προσφυγικών αναγκών και 

                                                
1615 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή Γιαννοπούλου Μ. (1994), Τυπολογικές Συσχετίσεις Χωροταξικών και 
Οικιστικών Χαρακτηριστικών των Αγροτικών Οικισµών Ξάνθης-Ροδόπης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών, Ξάνθη: Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, όπως παρατίθεται στο Lambrianidis, L. (2001), 
""Internal Frontiers" as a Hindrance to Development" European Planning Studies, 9(1), σσ. 95-97. 
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µε σαφή προτίµηση για τα µέλη της εθνικής τους κοινότητας. Ακόµη περισσότερο 
εµφανίστηκαν οι πρώτες χωρικές ανισότητες µεταξύ των διαφορετικών χώρων και 
τόπων του ίδιου οικιστικού σχηµατισµού, µε εµφανείς αναφορές ακόµη και σήµερα.    
 
Aστικός χώρος, τοπική οικονοµία και προσφυγική παρουσία  

 
Η εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσµού δε διευθέτησε µόνον το ζήτηµα 

της στέγασης του, αλλά ενήργησε για την αποκατάσταση του σε µια παραγωγική 
δραστηριότητα1616. Η εξεύρεση της απασχόλησης του δεν παρουσίασε την 
καθολικότητα της αγροτικής αποκατάστασης και τον ίδιο χαρακτήρα των 
υιοθετούµενων µέτρων. Ποιες ήταν όµως οι χωρικές προεκτάσεις της προσφυγικής 
αποκατάστασης στην οικονοµία των θρακικών αστικών σχηµατισµών;  

Ειδικότερα η διερεύνηση των µεγεθών της θρακικής οικονοµίας µετά την 
προσφυγική παρουσία κρίθηκε απαραίτητη για τη σκιαγράφηση των µεταβολών που 
συντελέσθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι συνθήκες στο 
δευτερογενή τοµέα παραγωγής καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό και την κατάσταση του 
τοµέα παροχής υπηρεσιών (σε µικρότερο βαθµό και τον πρωτογενή τοµέα). Εκτός 
αυτών, σηµαντικές ήταν οι τάσεις που καταγράφηκαν για τις καταναλωτικές ανάγκες 
των εθνικών και τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών µε την προσφυγική παρουσία 
(όπως η αύξηση σε είδη διατροφής και οικοδοµικά υλικά)1617.  
 Σε χρονικό διάστηµα µικρότερο της δεκαετίας (1930), στον ν. Έβρου 
δραστηριοποιούνταν 1.421 βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που 
απασχολούσαν 4.507 εργαζοµένους. Στον ν. Ροδόπης, ο αριθµός τους ήταν σαφώς 
µεγαλύτερος φτάνοντας, τις 1.832 µονάδες µε 4.304 απασχολούµενους, στοιχεία που 
αµφισβητούνται από µερικούς ερευνητές1618. Η λειτουργία του πλήθους των 
εµπορικών και παραγωγικών µονάδων λάµβανε χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
(12 µήνες), µε αρκετά µικρό µέρος τους να δραστηριοποιείται εποχικά.  
 Αντίστοιχες ήταν και οι µεταβολές στην εκµηχάνιση της παραγωγικής 
διαδικασίας. Βέβαια, η εισαγωγή ηλεκτροκινητήρων και η συνολική αύξηση της 

                                                
1616 Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G. & Unwin, σ. 126. 
1617 Ρηγινός Μ. (1987), Παραγωγικές Δοµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936: Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 97, σσ. 116-117, σσ. 
120-123· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 149· Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. 
Ι. Μισεντζής,  
στο http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-
2007, 16:39)· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 253· Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, 
Δράµα: Τυπογραφείον Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σσ. 68-74· Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 
1930, Αθήναι: Πυρσός, σσ. 1466-1469, σσ. 1471-1475.  
1618 Αβδελά Ε. (1992), «Στοιχεία για την Εργασία των Γυναικών στο Μεσοπόλεµο: Όψεις και Θέσεις», στο 
Μαυρογορδάτος Γ. Θ. και Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 193-204, σσ. 194-195· Λούκος (χ.η.), «Μικρές και Μεγάλες Πόλεις», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 
Β1: 130-155, σ. 141. 
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ιπποδύναµης (ΗΡ) των κινητήρων όλων των κατηγοριών δεν οδήγησαν στην ποιοτική 
βελτίωση των βιοµηχανικών επενδύσεων1619. Χαρακτηριστικά αναφέρεται για την 
πρωτεύουσα της Θράκης (1934) η συνολική χρήση 880 ΗΡ κατανεµόταν ως εξής: 
500 ΗΡ στο εργοστάσιο ηλεκτροφωτισµού και 380 ΗΡ στους έξι εν λειτουργία 
αλευρόµυλους1620.  
 Ο αριθµός των βιοµηχανικών µονάδων που δραστηριοποιούνταν εντός του ν. 
Έβρου ήταν µικρότερος από αυτόν του ν. Ροδόπης, αλλά το απασχολούµενο 
προσωπικό ήταν περισσότερο αριθµητικά στον πρώτο νοµό. Πάντως οι µικρού 
µεγέθους επιχειρήσεις (βιοτεχνίες) αποτελούσαν την πλειονότητα των παραγωγικών 
µονάδων της Θράκης, τροφοδοτώντας και τις αντίστοιχες δοµές και λειτουργίες (η 
Θράκη συγκέντρωνε το 4,2% και η Μακεδονία το 20,6%, της εθνικής βιοµηχανικής 
δραστηριότητας)1621. Η προώθηση των µονάδων της εν λόγω κατηγορίας αποτελούσε 
µια πάγια τακτική των κυβερνήσεων του µεσοπολέµου, τόσο ως µέσο απασχόλησης 
του πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού, όσο και ως µέσο άµβλυνσης των ταξικών 
αντιπαραθέσεων1622.  
 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν σχηµατικά στις περιοχές τις 
παραγωγικής δραστηριότητας και συγκεκριµένα στις αστικές περιοχές που 
αναπτύχθηκαν, αξιοποιώντας της οικονοµίες κλίµακας που είχαν δηµιουργηθεί 
(πλεόνασµα εργατικού δυναµικού, συγκέντρωση οικονοµικών κεφαλαίων, λειτουργία 
διοικητικών και οργανωτικών δοµών βοηθητικών προς τον δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής). 

Στο τοπίο των θρακικών πόλεων οι µονάδες παραγωγής ήταν διάσπαρτες 
εντός του οικιστικού πλέγµατος που είχε διαµορφωθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Ακόµα δεν είχε εφαρµοστεί η αποκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή η 
θεσµική συγκέντρωσή τους σε καθορισµένες περιοχές. Ο σχεδιασµός και η 
δηµιουργία των διαφόρων ζωνών χρήσης των οικιστικών συνόλων ήταν µια σχετικά 
νέα χωροταξική διαδικασία στον ελληνικό χώρο, που είχε εφαρµοστεί στην 
ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης και είχε θεσµοθετηθεί µε το διάταγµα του 1923 
«περί πόλεων....»1623. Στην περίπτωση των πόλεων της Θράκης δεν υπήρχε τέτοια 
πρόβλεψη ακόµη στα µετέπειτα σχέδια πόλης. Επιπλέον το µικρό µέγεθος των 
                                                
1619 Ρηγινός Μ. (1987), Παραγωγικές Δοµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936: Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 104· Υπουργείον 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Απογραφή Βιοτεχνικών και Βιοµηχανικών 
Επιχειρήσεων ενεργειθήσα κατά τον Σεπτέµβριο του 1930. Εν Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3, σσ. 
20-21.  
1620 Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39). 
1621 Αναστασόπουλος Γ. Α. (1947), Ιστορία της Eλληνικής Bιοµηχανίας, 1840-1940. Τόµος ΙΙΙ, Αθήναι:  "Ελληνική 
Εκδοτική Εταιρεία", σ. 1260. 
1622 Χατζηιωσήφ Χ. (1993), Η Γηραιά Σελήνη: Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Βιοµηχανία 1830-1940. Αθήνα: 
Θεµέλιο, σσ. 286-287. 
1623 Lagopoulos A. P. (2005), "Monumental Urban Space and National Identity: The Early Twentieth Century New 
Plan of Thessaloniki", Journal of Historical Geography, 31, σ. 71. 
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παραγωγικών µονάδων δεν απαιτούσε την απόσπαση και κατοχή σηµαντικών 
επιφανειών, µε εξαίρεση την καπνική οικονοµία.  

Έτσι, για παράδειγµα στην Κοµοτηνή, το Δηµοτικό Καπνεργοστάσιο και το 
καπνεργοστάσιο της Gering American Tobacco Company βρίσκονταν στην Πλατεία 
Βουλγαροκτόνου. Στην Ξάνθη, η κατάσταση ήταν διαφορετική όταν η ανεπάρκεια 
οικοδοµήσιµων εκτάσεων εντός του αστικού ιστού ανάγκασε τις επιχειρήσεις να 
συγκεντρωθούν στα δυτικά και νοτιοδυτικά προάστιά της, ήδη από τα τέλη του 19ου 
αιώνα1624.  

Με το πέρασµα στη δεκαετία του 1930 και µε τα σηµάδια της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης του 1929, στον ν. Ροδόπης λειτουργούσαν 21 καπνοβιοµηχανίες 
και µια στον ν. Έβρου, όταν µια δεκαετία νωρίτερα είχε καταγραφεί µοναχά µια στην 
υποδιοίκηση Ξάνθης1625. Παρά τη σηµαντική αριθµητική αύξηση των 
καπνοβιοµηχανιών, ο κλάδος χαρακτηριζόταν από χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 
(εκµηχάνιση) και από υψηλή συγκέντρωση παραγωγής σε πανελλήνιο επίπεδο1626. 

Κατά την περίοδο 1920-1930 ο πυρήνας της οικονοµικής δραστηριότητας 
στην Κοµοτηνή παρέµενε συγκεντρωµένος στην κεντρική αγορά. Αντίστοιχα στην 
Ξάνθη βρισκόταν συγκεντρωµένος κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων που 
διέσχιζαν τον οικισµό και κατά δεύτερο λόγο στην κεντρική αγορά του οικισµού. Σε 
κάθε περίπτωση διατηρήθηκαν οι θύλακες παραδοσιακής συγκέντρωσης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως τα βυρσοδεψεία στις όχθες των αντίστοιχων 
χειµάρρων. 

Να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ιδιωτικών ή 
δηµοτικών κτηµάτων, υπέρ παραγωγικών µονάδων στη Θράκη, όπως προέβλεπε ο 
νόµος 2948 του 1922 είχε αρκετά περιορισµένη σχετικά εφαρµογή1627. Βάσει αυτού, 
δόθηκε η δυνατότητα απόσπασης των γειτονικών εκτάσεων -ξένης ιδιοκτησίας- από 
τις αναπτυσσόµενες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες, ή η παροχή δωρεάν 
γηπέδων από το κράτος για την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων. Μέχρι και την 
τροποποίηση του από τον νόµο 4536 του 1930 και τον περιορισµό του δικαιώµατος 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε βιοµηχανικές µονάδες µε κεφάλαιο άνω των 
7.000.000 δραχµών, η νοµοθεσία εφαρµόστηκε σε αρκετές περιπτώσεις από µεγάλες 

                                                
1624 Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία". Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελ. 
Βενιζέλος", Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σσ. 69-70· Θρακική Στοά 
(1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, σ. 249, σ. 268. 
1625 Οι υπόλοιπες µονάδες λόγω της διάκρισης της Γ.Σ.Υ.Ε. δεν χαρακτηρίζονταν ως βιοµηχανικές. Υπουργείον 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Απογραφή Βιοτεχνικών και Βιοµηχανικών 
Επιχειρήσεων ενεργειθήσα κατά τον Σεπτέµβριο του 1930. Εν Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1926), Απογραφή Βιοτεχνικών και 
Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων κατά την 18η Δεκεµβρίου 1920. Εν Αθήναις:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Πίναξ Ι.  
1626 Ρηγινός Μ. (1987), Παραγωγικές Δοµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936: Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ 112. 
1627 Φ.Ε.Κ. 12-08-1922, αρ. φύλλου 143, Νόµος 2948 περί προαγωγής της βιοµηχανίας και βιοτεχνίας.  
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παραγωγικές µονάδες1628. Η συγκεκριµένη ρύθµιση προξένησε, αναµορφωτικές 
επεµβάσεις στο θρακικό γαιοκτητικό καθεστώς υπό το όνοµα της ανάπτυξης της 
τοπικής οικονοµίας.  

Ο προσφυγικός πληθυσµός ενίσχυσε τους τοµείς παραγωγής και διεύρυνε 
τους υφιστάµενους κλάδους δραστηριοτήτων. Η διείσδυση του ήταν απόρροια της 
ενασχόλησης του στους τόπους καταγωγής του και των χρηµατικών κεφαλαίων που 
µετέφεραν και εισήγαγαν στην ελληνική και τοπική οικονοµία. Έτσι υπήρχαν (α) µια 
οµάδα που κατείχε µια αξιοσηµείωτη περιουσία, η  οποία κατάφερε να εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα και να αποκτήσει µια σηµαντική θέση στο εµπόριο, στη βιοµηχανία ή 
στο τραπεζο-οικονοµικό σύστηµα (ισχυρές οικονοµικά οικογένειες, συνήθως 
κάτοικοι µεγάλων αστικών κέντρων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας), έπειτα, (β) ένα 
µεγάλο µέρος όσων µετακινήθηκαν µετά το Οκτώβριο του 1922 και έφεραν µαζί τους 
όλη τη µετακινούµενη περιουσία τους και το χρηµατικό κεφάλαιο που διέθεταν 
(κυρίως από τις περιοχές βόρεια της Ροδόπης και ανατολικά του Έβρου), και τέλος, 
(γ) η οµάδα που αποµακρύνθηκε βίαια από τις εστίες της χωρίς τη δυνατότητα 
µεταφοράς οποιουδήποτε χρηµατικού ή άλλου κεφαλαίου (περιοχές Ανατολίας και 
Παραλίων)1629. Αυτά σε συνδυασµό µε την απασχόληση του στις οικονοµίες όπου 
εγκαταστάθηκε διαµόρφωσαν αντιστοίχως την κατάταξη του στην κλίµακα της 
οικονοµικής και κοινωνικής διαστρωµάτωσης1630.  

Στο σύνολο της χώρας, το 1928, ο οικονοµικά ενεργός προσφυγικός 
πληθυσµός που βρισκόταν εντός των αστικών κέντρων, απασχολείτο κατά 
πλειονότητα στη βιοµηχανία (παρά την προσωρινότητα της συγκεκριµένης 
απασχόλησης για ένα µεγάλο µέρος του κατά τα πρώτα έτη της εγκατάστασης) καθώς 
επίσης και σε ανειδίκευτες εργασίες1631. Με σχετικά µικρή διαφορά ακολουθούσαν το 
εµπόριο, οι παροχές υπηρεσιών, τα ελεύθερα επαγγέλµατα και η µικρότερη 
κατηγορία ήταν ο πληθυσµός που ασχολείτο µε πίστη-συνάλλαγµα-µεσιτείες1632. 

                                                
1628 Χατζηιωσήφ Χ. (1993), Η Γηραιά Σελήνη: Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Βιοµηχανία 1830-1940. Αθήνα: 
Θεµέλιο, σσ. 280-285· Φ.Ε.Κ., 12-09-1930, αρ. φύλλου 109, Νόµος 4536 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
του νόµου 2948 «περί προαγωγής της βιοµηχανίας και βιοτεχνίας».  
1629 Χεκίµογλου Ε., (2010), "Επαγγελµατικές Πτυχές της Εγκατάστασης των Προσφύγων" στο Ιωαννίδου Ε., 
(επιµ.), Η Μεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης: Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Πόλη (1920-1940),  
Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο: 127-136, σσ. 132-134· Pentzopoulos D. (1962), The Balkan Exchange of Minorities and 
Its Impact Upon Greece, Paris: Mouton & Co., σ. 114-115.  
1630 Ρηγινός Μ. (1997), «Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Προσφύγων στις Πόλεις», στο (επιµ.), Ο 
Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 231-241, σσ. 233-234· Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των 
Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: 
Τροχαλία, σσ. 143-148.  
1631 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 144· Χατζηιωσήφ Χ. (1993), Η Γηραιά Σελήνη: 
Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Βιοµηχανία 1830-1940. Αθήνα: Θεµέλιο, σσ. 295-296.  
1632 Η επαγγελµατικές κατηγορίες αποτυπώνονται όπως αναγράφονται από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος (1931), Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1930, Αθήναι, σ. 75, όπως παρατίθεται στο Ρηγινός Μ. (1997), 
«Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Προσφύγων στις Πόλεις», στο (επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: 
Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 
231-241, σ. 239. 
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Τέλος µόνον ένα µικρό µέρος των εγκατεστηµένων στα αστικά κέντρα προσφύγων 
απασχολείτο στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Για παράδειγµα στις περιοχές της 
Ξάνθης, της Χρύσας και του Ιάσµου, το 5% περίπου του συνολικού προσφυγικού 
πληθυσµού ασχολείτο µε την καπνοπαραγωγή, την αµπελοκαλλιέργεια και την 
κηπουρική1633.  

Για τον προσφυγικό πληθυσµό που στράφηκε στο εµπόριο ή στην παροχή 
υπηρεσιών (χειρώνακτες) η απόφαση του δεν ήταν επακόλουθο µιας κεντρικής 
πολιτικής, αλλά αντιθέτως µια αυθαίρετη πράξη που είχε τις βάσεις της στην 
προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία τους και στο χαµηλό κόστος εισόδου σε 
αρκετούς επαγγελµατικούς κλάδους1634. Η εγκατάσταση των προσφύγων εντός των 
αστικών ιστών –από την πρώτη στιγµή- συνδυάστηκε µε την εµφάνιση πρόχειρων 
εµπορικών πάγκων και καταστηµάτων µικρεµπόρων σε όλους τους κεντρικούς 
δρόµους. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δηµοτικές αρχές (π.χ. ο δήµος Αθηναίων) 
προέβησαν στο στήσιµο πρόχειρων κατασκευών (παραπηγµάτων), πιστεύοντας πως 
έτσι θα συνέβαλλαν στην ορθότερη χωροθέτηση των νέων δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον η Ε.Τ.Ε. απευθείας δανειοδοτούσε τους αυτοαπασχολούµενους τεχνίτες και 
τους πρόσφυγες µικροεµπόρους µε αρκετή όµως διστακτικότητα και ευνοϊκούς για 
την ίδια όρους (αποζηµίωση για καθυστερήσεις αποπληρωµής από τις δηµόσιες 
προσόδους)1635. Η Ε.Α.Π. µε τη σειρά της παραχωρούσε στους πρώτους εργαλεία και 
σε κάποιες περιπτώσεις τόπους για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων τους1636.  

Έµµεσα λοιπόν και σχετικά σύντοµα, προωθήθηκαν η µικροεπιχείρηση και το 
εργαστήριο της άτυπης οικονοµίας, εκτονώνοντας τις οποιεσδήποτε κοινωνικές 
πιέσεις για εύρεση εργασίας και στήριξη των οικογενειακών προσφυγικών 
εισοδηµάτων καθώς και ως δίαυλος ενσωµάτωσης των νεοφερµένων στην ελληνική 
κοινωνία και οικονοµία1637. Η διεύρυνση των συγκεκριµένων κλάδων παραγωγής 
προκάλεσε αντιδράσεις από τους γηγενείς επαγγελµατίες, οι οποίες συνοψίζονται στη 
φράση ότι η συγκεκριµένη ενασχόληση των προσφυγικών νοικοκυριών έγινε «...εις 

                                                
1633 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
89. 
1634 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 
Β1: 9-57, σ. 20. 
1635 Δρίτσα Μ. (1985), "Εθνική Τράπεζα και Πρόσφυγες", Τα Ιστορικά, 2(4), σσ. 314-317· Φ.Ε.Κ., 02-08-1924, 
αρ. φύλλου 109, Νόµος 3124 περί κυρώσεως της µεταξύ της ελληνικής πολιτείας και της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος συµβάσεως από 20 Μαΐου 1924 «περί παροχής οικονοµικής ενισχύσεως εγγυήσει της ελληνικής 
πολιτείας εις οµογενείς πρόσφυγας µικροεπαγγελµατίας οργανωµένους εις οµάδας ως και εις αστικούς 
συνεταιρισµούς µικροβιοµηχανιών και χειροτεχνιών».  
1636 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 146-147· Simpson J. H. S. (1929), "The Work 
of the Greek Refugee Settlement Commission" Journal of the Royal Institute of International Affairs, 8(6), σ. 600.  
1637 Λεοντίδου Λ. (1989), Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, 
Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, σσ. 182-184· Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι 
Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β1: 9-57, σ. 20. 
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βάρος του µικρο-επαγγελµατικού συνοικιακού κόσµου...»1638. 
Στην περίπτωση της Θράκης, τα στοιχεία της απογραφής των εµπορικών και 

παραγωγικών επιχειρήσεων (1930) είναι δηλωτικά της ενασχόλησης του 
προσφυγικού εργατικού δυναµικού σε µικρού µεγέθους –συνήθως οικογενειακές- 
µονάδες, το οποίο µεταπήδησε από άλλους κλάδους παραγωγής1639. Ειδικότερα, στον 
ν. Έβρου 986 µονάδες δραστηριοποιούνταν οικονοµικά ως επιχειρήσεις λιανικού 
εµπορίου, απασχολώντας 1.224 άτοµα. Το αντίστοιχο νούµερο για τον ν. Ροδόπης 
ανέρχεται σε 1.580 επιχειρήσεις και 1.991 άτοµα1640 (βλέπε Πίνακες 22-Α & 22-Β).  

Η παρούσα εξέλιξη αποτυπώθηκε χωρικά µε τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων 
στους αστικούς ιστούς και την επέκταση των εµπορικών/παραγωγικών περιοχών των 
θρακικών πόλεων. Η ζήτηση επαγγελµατικής στέγης καλύφθηκε µε την απόκτηση 
τόπων -κατάλληλων και µη για τη συγκεκριµένη χρήση- στις περιοχές όπου ήδη 
βρισκόταν συγκεντρωµένη η τοπική οικονοµία.  

Έτσι από τη µια νέοι τόποι προστέθηκαν στην αγορά της Κοµοτηνής 
επεκτείνοντας την επιφάνεια κάλυψης της, όπως οι οδοί και στα στενά στα πέριξ της. 
Από την άλλη υπάρχουσες περιοχές ενισχύθηκαν ακόµη περισσότερο όπως οι 
βασικές οδοί που οδηγούσαν στην συνοικία των Καπνεµπόρων στην Ξάνθη και στις 
εξόδους της πόλης1641. 

Εντός των προσφυγικών συνοικιών και εκτός των επιχειρήσεων για την 
παροχή προϊόντων καθηµερινής ανάγκης (όπως αρτοποιεία), οι προσφυγικές 
κατοικίες διέθεσαν ένα µέρος του ήδη περιορισµένου χώρου τους για την οικοτεχνική 
παραγωγή (όπως η κατασκευή ταπήτων)1642.  

Η παραπάνω χωρική κατανοµή αναφέρεται στην οικονοµική δραστηριότητα 
επιχειρήσεων εντός ιδιόκτητων ή σε ενοικιαζόµενων καταστηµάτων. Η κατάσταση 
διαφοροποιόταν για τον προσφυγικό πληθυσµό που δε διέθετε µόνιµη έδρα στην 
επιχείρηση του, όπως οι πωλητές µαναβικής και οπωρολαχανικών µε καρότσια. Τα 
δροµολόγια αυτών, εκτός της αγοράς και της περιοχής του παζαριού κατά την ηµέρα 
τέλεσης του, επεκτείνονταν στις περισσότερες τις συνοικίες των πόλεων. Στην ίδια 
κατηγορία εντάσσονται οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι πάσης φύσης χειρώνακτες.     

Ένα άλλο σηµαντικό µέγεθος του προσφυγικού πληθυσµού απασχολήθηκε 

                                                
1638 Αβραµίδης Δ. (22-03-1930), "Πρόσφυγες και Επαγγελµατικός Πληθωρισµός" Εργασία, 11, σ. 20. 
1639 Ρηγινός Μ. (1987), Παραγωγικές Δοµές και Εργατικά Ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936: Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία. Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 121. 
1640 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Απογραφή Βιοτεχνικών 
και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ενεργειθήσα κατά τον Σεπτέµβριο του 1930. Εν Αθήναι:  Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 4-5. 
1641 Επί της οδού Καβάλας (έξοδος της πόλης) και επί της ανατολικής πλευράς του παλιού µουσουλµανικού 
νεκροταφείου, το φθινόπωρο του 1922 η Γενική Διοίκηση Θράκης έδωσε άδεια για την εγκατάσταση 
παραπηγµάτων που θα στέγαζαν τις επιχειρήσεις των νεοεγκατεστηµένων µικρεµπόρων και χειροπρακτών. 
Κωνσταντινίδης Ν. Θ. (2005), Ξανά στο Φως: Αναδιφώντας τη Θράκη του Φωτίου Αποστολίδη, Ξάνθη: Τελεία & 
Παύλα, σσ. 191-192.  
1642 Mears E. (1929), Greece Today, the Aftermath of the Refugee Impact. Stanford & London: Stanford University 
Press & Oxford University Press, σ. 106, σ. 121. 
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στον δευτερογενή τοµέα παραγωγής και συγκεκριµένα στην επεξεργασία του καπνού. 
Συνολικά στην περιοχή της Ξάνθης αναφέρεται η εργασία 7.000 απασχολούµενων 
(ανεξαρτήτως εθνοτικού ανήκειν, γηγενών και προσφύγων) κατά τη διάρκεια του 
µεσοπολέµου1643. Σηµειώνεται ότι εκτός των εξειδικευµένων εργατικών χεριών, στην 
επεξεργασία και στην καλλιέργεια του καπνού απασχολούνταν µεγάλος αριθµός 
γυναικών και ανηλίκων  (στην Ξάνθη απασχολούνταν 6.030 παιδιά -4.313 αγόρια & 
1.717 κορίτσια- και στην Κοµοτηνή 1.473 παιδιά -1.057 αγόρια & 416 κορίτσια- 
κάτω των 10 ετών). Η παιδική και γυναικεία εργασία εξακολουθούσε να συνδέεται µε 
τις πρακτικές επιβίωσης των νοικοκυριών, και ιδίως των προσφυγικών λόγω των 
αυξηµένων αναγκών τους, σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας1644. Η απασχόληση στην 
καπνική οικονοµία υποστηριζόταν από ένα αρκετά ισχυρό συνδικαλιστικό κίνηµα και 
από µια προσπάθεια της Γενικής Διοίκησης Θράκης να χειραγωγήσει τη δράση του, 
όχι µε ιδιαίτερα πάντα επιτυχία1645.  

Ο καθαρά εργατικός χαρακτήρας της Ξάνθης και της Κοµοτηνής –σε 
µικρότερο βαθµό- τονίστηκε από την προσφυγική εγκατάσταση και ενέτεινε τις 
χωρικές εκφάνσεις του στην αστική εικόνα και σηµειολογία. Έτσι δεν ήταν µόνον η 
επέκταση της συνοικίας Χατζησταύρου στην Ξάνθη, µε τις προσφυγικές οικίες που 
οικοδοµήθηκαν  εντός της, αλλά και η δηµιουργία νέων τόπων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του διευρυµένου εργατικού δυναµικού (όπως οινοµαγειρεία και 
γραφεία συνδικαλιστικών οργάνων).   

Περισσότερο από αυτά, ήταν ο τρόπος µε τον οποίον γινόταν η αξιοποίηση 
του δηµοσίου χώρου από τους εργαζοµένους σε καθηµερινή βάση και σε ειδικές 
περιπτώσεις. Καθηµερινά οι οδοί που οδηγούσαν προς και από την περιοχή των 
καπνεργοστασίων γέµιζαν από τους/τις εργαζόµενους/ες οι οποίοι συνέρρεαν από τις 
περιοχές κατοικίας τους, αυξάνοντας τις ροές των µετακινήσεων εντός του οδικού 

                                                
1643 Λάµπρου Γ., Τζανίδης Μ. (1939), Τα Ανατολικά Καπνά, Καβάλα: Εµπορικόν Τυπογραφείον-Βιβλιοδετείον Ι. 
Πετροπούλου & Υιού, σ. 92, όπως παρατίθεται στο Dagkas Α. (2007), "Peasants and Workers in Tobacco 
Production in Greece, 19th and 20th Centuries: Social and Cultural Lives", Greek Research in Australia: 
Proceedings of the 6th Biennial International Conference of Greek Studies, Adelaide, Flinders University June 
2005: Flinders University Department of Languages-Modern Greek, σ. 317. 
1644 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας (1921), Έκθεσις του Προσωπικού Επιθ. Εργασίας επί της Εφαρµογής των 
Εργατικών Νόµων, Εν Αθήναις, σσ. 13-14, όπως παρατίθεται στο Ληξιουριώτης Γ. Δ. (1992), «Προστατευτικός 
Νοµοθετικός Παρεµβατισµός και η Εµφάνιση του Εργατικού Δικαίου στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Παιδικής 
Εργασίας», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. και Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, 
Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 205-223, σσ. 221-222· Αβδελά Ε. (1992), «Στοιχεία για την 
Εργασία των Γυναικών στο Μεσοπόλεµο: Όψεις και Θέσεις», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. και Χατζηιωσήφ Χ. 
(επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 193-204, σ. 
196· τα στοιχεία της παιδικής εργασίας προέρχονται από την απογραφή της Γ.Σ.Υ.Ε. του 1928, όπως παρατίθενται 
στο Λούκος (χ.η.), «Μικρές και Μεγάλες Πόλεις», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 130-155, σσ. 142-143. 
1645 Το 1930 οι αρχές προχώρησαν σε διάλυση του συνδικάτου καπνεργατών Άµυνα ενώ διατήρησαν σε 
λειτουργία το Πανεργατικό Κέντρο Ξάνθης και το Σωµατείο Συντηρητικών Καπνεργατών. Θρακική Στοά (1932), 
Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, σ. 267· αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Χατζηαναστασίου Τ. (χ.η.), Οµάδες Ένοπλης Αντίστασης στη Βουλγαρική Κατοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, 1941-1944. Συµβολή στην Ιστορία της Ελληνικής Εθνικής 
Αντίστασης. Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του 
Αίµου, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 27. 
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δικτύου της πόλεως. Το χωρικό αποτύπωµα αυτών εµφανιζόταν µέσω των 
προκηρύξεων στους δρόµους και στα πεζοδρόµια, στα συνθήµατα και στις αφίσες 
στους τοίχους και στα αναρτηµένα πανό. Σηµειολογικά η σπουδαιότερη επέµβαση 
του εργατικού δυναµικού ήταν η τοποθέτηση και λειτουργία, εκ µέρους των 
συνδικαλιστικών οργάνων το καλοκαίρι του 1927, ενός καµπαναριού που υπενθύµιζε 
την τήρηση του ωραρίου και δήλωνε τη δυναµική τους αντιπροσώπευση στην τοπική 
κοινωνία και οικονοµία1646.     

Εντονότερο ήταν το στίγµα του εργατικού δυναµικού των θρακικών πόλεων 
σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις περιόδους οι δηµόσιοι χώροι 
άλλαζαν την παραδοσιακή τους χρήση και συµβολικότητα και καταλαµβάνονταν 
προσωρινά από τους εργαζόµενους προς όφελος της αντίστασης ή των διεκδικήσεων 
τους1647.  

Τότε οι συνελεύσεις σε µεγάλες αίθουσες (π.χ. κινηµατογράφοι) και οι 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας από τις κεντρικές πλατείες των πόλεων κατευθύνονταν 
µέσω κεντρικών οδικών αρτηριών προς τις περιοχές συγκέντρωσης των παραγωγικών 
µονάδων. Στην Ξάνθη από την Πλατεία του Ρολογιού µέσω της σηµερινής οδού 
Καραολή κατευθύνονταν νότια προς τη συνοικία Χατζησταύρου για να εισχωρήσουν 
µέσω των οδών που οδηγούσαν στον Σ. Σ. Ξάνθης και στην Κοµοτηνή (σηµερινές 
οδοί Κονδύλη και Δηµοκρίτου, αντίστοιχα)1648. Στην έδρα της Γενικής Διοίκησης η 
λειτουργία των καπνεργοστασίων στην Πλατεία Βουλγαροκτόνου προσέδιδε στις 
συγκεντρώσεις µικρότερη χωρική κινητικότητα και µεγαλύτερη χρονική παρουσία 
στην καρδία του οικιστικού σχηµατισµού. 
 Η τοπική οικονοµία µεγάλωσε τον κύκλο των εργασιών της µε την ώθηση που 
της επέδωσε η προσφυγική παρουσία µέχρι και το 1929. Η διεθνής οικονοµική κρίση 
σκιαγράφησε τα αποτυπώµατα της τόσο στη λειτουργία όσο και στο τοπίο των 
θρακικών πόλεων. Έτσι αρκετές µικρού µεγέθους επιχειρήσεις (όπως, εµποροραφεία) 
που είχαν ξεκινήσει τις εργασίες τους µε τα χρηµατικά κεφάλαια της Ε.Τ.Ε. και τη 
συνδροµή της Ε.Α.Π. µειώσαν τα έσοδα τους και κατέληξαν στην χρεοκοπία, 
αδυνατώντας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους1649. Η διακοπή της λειτουργίας 
τους ελευθέρωσε τις µικρού µεγέθους επαγγελµατικές στέγες που κατείχαν, οι οποίες 
παρέµειναν διαθέσιµες µέχρι την ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας. Οι πρώην 

                                                
1646 Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία". Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελ. 
Βενιζέλος", Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σ. 73. 
1647 Pile S. (1997), "Introduction: Opposition, Political Identities and Space of Resistance" in Pile S., Keith M., 
(ed.), Geographies of Resistance, London, Routledge: 1-32, σσ. 14-16. 
1648 Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία". Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελ. 
Βενιζέλος", Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σ. 75. 
1649 Μαχαίρα Α. (χ.η.), «Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέµου», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 107-131, σ. 124.  
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ελεύθεροι επαγγελµατίες και χειρώνακτες στράφηκαν σε αναζήτηση άλλων 
απασχολήσεων και σε αρκετές περιπτώσεις εγκαταλείψαν ακόµη και τις αρχικές τους 
εγκαταστάσεις, µετακινούµενοι στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.  
 Χαρακτηριστική περίπτωση της χωρικής κινητικότητας των προσφυγικών 
νοικοκυριών θεωρείται η µετακίνηση των καπνεργατών από τις καπνουπόλεις στα 
τέλη της δεκαετίας του 1920. Στη Θράκη η υπερπαραγωγή του καπνού καθώς και οι 
διαρθρωτικές αλλαγές στην επεξεργασία του προϊόντος της επαρχίας Κοµοτηνής 
(διακοπή επεξεργασίας τόγκας και µετακίνηση κοµοτιναίων καπνεργατών στην 
Ξάνθη), δηµιούργησαν αυξηµένα ποσοστά ανεργίας στο εποχικό και κυρίως στο 
ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό. Τότε, τα θιγόµενα προσφυγικά νοικοκυριά 
αναζήτησαν διέξοδο στις περιοχές της υπαίθρου και υπέβαλλαν µαζικά οµαδικές 
αιτήσεις αγροτικής εγκατάστασης προς τις εποικιστικές αρχές1650.  
 Οι µεταβολές που υπέστη η οικονοµία των θρακικών πόλεων και συνακόλουθα 
το τοπίο τους από την προσφυγική εγκατάσταση επηρεάστηκαν από τις ενέργειες 
επαγγελµατικής αποκατάστασης εκ µέρους της Ε.Α.Π. και της Ε.Τ.Ε. καθώς και των 
ιδίων. Πέραν της επέκτασης του κύκλου εργασιών των παραγωγικών κλάδων και της 
αύξησης των παραγόµενων προϊόντων, διατηρήθηκαν σε ισχύ παραδοσιακές τεχνικές 
και λειτουργίες των µονάδων παραγωγής χωρίς αξιοσηµείωτες διαρθρωτικές αλλαγές. 
Αναπόφευκτα η θρακική αστική οικονοµία αναπροσαρµόστηκε στις ανάγκες της 
εποχής, ακολουθώντας τις τάσεις της εθνικής οικονοµίας, βασισµένη στην κύρια 
οικονοµική λειτουργία που κληρονόµησε από την οθωµανική περίοδο.  
 
Διαδροµές προς το εσωτερικό των αστικών ιστών της Κοµοτηνής και της Ξάνθης 

 
Προκειµένου να παρουσιαστούν εύληπτα όλα τα προαναφερόµενα 

επιχειρείται η εισχώρηση στο εσωτερικό των αστικών συνόλων της Ξάνθης της 
Κοµοτηνής σε µια διαδροµή από τις παρυφές προς το κέντρο του οικιστικού 
πλέγµατος. Η εικονογραφία του τοπίου τους δέχθηκε εκσυγχρονιστικές πιέσεις 
προσαρµογής στις απαιτήσεις της Κ.τ.Ε. για την προσφυγική εγκατάσταση και 
αποκατάσταση και στην ενοποίηση  της νέας περιφέρειας µε την υπόλοιπη 
επικράτεια. Παράλληλα η κατασκευή των προσφυγικών συνοικισµών και οι 
λειτουργιές και δοµές που εισήχθηκαν µετέβαλαν ριζικά την εικόνα του τοπίου που 
αντίκριζαν οι εισερχόµενοι/νες σε αυτούς, από τα αντίστοιχα βασικά σηµεία 
πρόσβασης.  

Και στις δύο περιπτώσεις νέα σηµεία πρόσβασης ή σύνδεσης µε το βασικό 

                                                
1650 Γενική Διοίκησις Θράκης (1937), "Τα Eπίσηµα Πρακτικά": Καπνική Σύσκεψις Καβάλλας, Καβάλα, 
Εµπορικόν Τυπογραφείον-Βιβλιοδετείον Ι. Πετροπούλου & Υιού, σ. 204· Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική 
Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της 
Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και 
Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 14.  
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δίκτυο δροµολογίων, τόσο στην Ξάνθη όσο και στην Κοµοτηνή, δε δηµιουργήθηκαν. 
Δεν συνέβη όµως το ίδιο µε τις δευτερεύουσες προσβάσεις και συνδέσεις των 
οικισµών, που αυξήθηκαν σε αριθµό, συνδέοντας τις νεότερες επεκτάσεις του 
οικιστικού ιστού µε την άµεση ενδοχώρα του. 

Στην περίπτωση της Κοµοτηνής, το νοτιοανατολικό, το νοτιοδυτικό και το 
δυτικό σηµείο πρόσβασης εντός του αστικού πλέγµατος και µε κατεύθυνση προς την 
κεντρική αγορά της εµπλουτίστηκαν από νέα χαρακτηριστικά (βλέπε Χάρτη 46)1651. 
Έτσι στην κατάληξη της διαδροµής από τη Μάκρη η δηµιουργία του προσφυγικού 
συνοικισµού του Αρµενιού, επέκτεινε το δοµηµένο χώρο προς το νότο. Οι 
εισερχόµενοι/ες στον οικισµό γρήγορα αντιλαµβάνονταν την εντατική και µαζική 
οικοδοµική προσπάθεια που συντελείτο στην πόλη. Αυτή τη φορά, η διασταύρωση 
των εισερχόµενων µε το οικιστικό απόθεµα της Κοµοτηνής γινόταν νωρίτερα, µιας 
και είχε προστεθεί ο προσφυγικός συνοικισµός στα δυτικά της πορείας. Η ανατολική 
πλευρά της πορείας εξακολουθούσε να παραµένει αδόµητη κατά πλειονότητα, µε 
µικρά και ελάχιστα κτίσµατα.  

Η πρόσβαση στην Κοµοτηνή από τον σιδηροδροµικό σταθµό της πόλης 
παρουσίαζε και σηµαντικές αλλαγές. Ο συνοικισµός του Σταθµού κάλυψε ουσιαστικά 
όλη την περιοχή εκατέρωθεν της διαδροµής προς το κέντρο. Ο εξαρχικός πληθυσµός 
που βρισκόταν εγκατεστηµένος στα ανατολικά, στην περιοχή Καβακλή, είχε 
αντικατασταθεί από ανατολικοθρακιώτες πρόσφυγες. Βορειότερα το νεκροταφείο του 
Αγ. Χαραλάµπους, στα δυτικά, είχε δώσει τη θέση του στο Εθνικό Στάδιο και στον 
ναό της Αγ. Σοφίας. Tο µουσουλµανικό νεκροταφείο στα ανατολικά είχε µετατραπεί 
σε χώρο πρασίνου (βλέπε κεφάλαιο 2.ii, infra), προτού η διαδροµή περάσει από τα 
Ταµπακαριά, διέσχιζε τη Γέφυρα των Γάλλων και κατέληγε στην απέναντι περιοχή 
του Μπουκλουτζά και από εκεί στην κεντρική αγορά. 

Παρόµοια είναι και η κατάσταση των κύριων εισόδων της πόλης από τα 
δυτικά. Οι προσφυγικοί συνοικισµοί της Ρέµβης και του Σταθµού είχαν προσδώσει 
µια εντελώς διαφορετική εικόνα, από αυτήν που διαµόρφωνε ο/η εκάστοτε 
εισερχόµενος/η, στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι οµοιόµορφες προσφυγικές οικίες στη 
βόρεια και στη νότια κοίτη του Μπουκλουτζά προσέδιδαν την αίσθηση µιας 
νεόδµητης πόλης, που στην πραγµατικότητα µετά το συγκεκριµένο νεόδµητο πέπλο, 
αποκάλυπτε την παραδοσιακή εικόνα της.    

Τα υπόλοιπα σηµεία εισόδου στην Κοµοτηνή κατά τη δεύτερη δεκαετία του 
20ού αιώνα δεν παρουσίαζαν εµφανείς αναµορφώσεις. Παρ’ όλα αυτά η εφαρµογή 
των αναγκαστικών συνοικήσεων µεταξύ προσφυγικών οικογενειών και µη 
ανταλλάξιµων κατοίκων αποκαλυπτόταν µοναχά από την παρουσία των γυναικών οι 
οποίες διέσχιζαν τους δρόµους των µουσουλµανικών µαχαλάδων χωρίς τη 
                                                
1651 Αδηµοσίευτη πτυχιακή εργασία, Κουτσούκος Β. (2000) Εθνοτικός Ανταγωνισµός και Χώρος στην 
Πολυπολιτισµική Κοµοτηνή, Τµήµα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Παράρτηµα, Χάρτης 9. 
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χαρακτηριστική ενδυµασία και την κάλυψη του κεφαλιού τους ή από τις φωνές του 
προσφυγόπαιδων που έπαιζαν στα µουσουλµανικά σχολεία.  

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονταν και όλοι οι σηµαντικοί σηµειολογικά 
τόποι (όπως κοινοτικά και θρησκευτικά κτίρια), που είχαν αποσπαστεί από τους µη 
ανταλλάξιµους κατοίκους και είχαν παραδοθεί προς αξιοποίηση των αναγκών της 
κυρίαρχης οµάδας. Διακριτό παράδειγµα αλλαγής, χρήσης και προπάντων 
σηµειολογίας, ήταν η νέα χρήση του διοικητηρίου. Η ανάρτηση της ελληνικής 
σηµαίας στο κτίριο αποτέλεσε το µοναδικό εµφανές συστατικό διαφοροποίησης των 
µουσουλµανικών µαχαλάδων της εποχής από τις αρχές του αιώνα. Η σηµαία ως 
σύµβολο της εθνικής διοίκησης υποδήλωνε ρητά τη νέα κυρίαρχη πολιτική εξουσία 
της περιοχής σε όλους τους διερχόµενους/ες όπου διαµέσων των µουσουλµανικών 
µαχαλάδων κατέληγαν στην κεντρική αγορά της πόλης. 

Αντίστοιχου ύφους και µεγέθους επεµβάσεις και αλλαγές παρατηρήθηκαν και 
στην Ξάνθη (βλέπε Χάρτη 47)1652. Ως µοναδική πρόσβαση στον οικισµό, που 
παρέµεινε αµετάβλητη, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που είχε ήδη από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, θεωρείται η είσοδος της πόλης από τα βόρεια, η προέκταση του 
δρόµου από τα ορεινά της Ροδόπης προς την Πλατεία του Ρολογιού.  

Ειδικότερα η ανατολική είσοδος της πόλης, η επέκταση του δροµολογίου από 
Κοµοτηνή µέσω Πολύανθου, προτού διασχίσει τον χείµαρρο της Ξάνθης, στα βόρειά 
της διασταυρωνόταν µε το Εθνικό Στάδιο του Ορφέα και µε τον παρακείµενο 
προσφυγικό συνοικισµό του Γυµναστηρίου. Στη συνέχεια η πορεία διατηρούσε την 
εικονογραφία και τις χρήσεις που είχαν ήδη παγιωθεί από τον προηγούµενο αιώνα.  

Κάτι ανάλογο παρατηρείτο και στο νοητό τρίγωνο που δηµιουργούσαν η 
νοτιοανατολική είσοδος από το λιµάνι της Βιστωνίδας, η νότια από τον 
σιδηροδροµικό σταθµό και η νοτιοδυτική από τη Χρυσούπολη και τους Τοξότες. 
Στην πρώτη περίπτωση και στις νοτιοδυτικές παρυφές του Ασσά Μαχαλά, είχε 
κατασκευαστεί ο προσφυγικός συνοικισµός Ασσά, στα βορειοανατολικά της πορείας 
προς το κέντρο της πόλης. Οι υπόλοιποι προσφυγικοί συνοικισµοί –Κυψέλη, 
Χηρήτικα, Τσιµεντένια και Αστικός- οικοδοµήθηκαν στα δυτικά της διαδροµής από 
τη Χρυσούπολη προς το κέντρο της.  

Τα µη οικοδοµηµένα οικόπεδα µεταξύ των καπναποθηκών και των 
καπνεργοστασίων καλύφθηκαν από προσφυγικές οικίες, δηµιουργώντας µια µίξη 
χρήσεων γης στις νότιες συνοικίες της Ξάνθης. Και στην περίπτωση της Ξάνθης η 
έντονη κατασκευαστική προσπάθεια προσέδιδε σε µια κατεξοχήν περιοχή 
οικονοµικής δραστηριότητας την εικόνα ενός εκτεταµένου εργοταξίου.  

Ο/η εισερχόµενος/η παρατηρούσε ιδίως στα δυτικά όρια του οικισµένου 
                                                
1652 Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Αργυροπούλου Μ., Μαυρίδου Α. & Χατζηαβραµίδου Μ. (2003-2004), 
Πολεοδοµική Εξέλιξη της Ξάνθης στον 20ο Αιώνα. Το Δίκτυο των Ελεύθερων Χώρων (Ερευνητική Εργασία), 
Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, σ. 43. 
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χώρου τις προσφυγικές οικίες από τη µία και από την άλλη πλευρά, τα µεγάλα κτίρια 
της καπνικής οικονοµίας και τις συχνές σηµειολογικές παρεµβάσεις του εργατικού 
κινήµατος (όπως αφίσες, συνθήµατα, πανό) στην περιοχή. Η διαδροµή από τον 
σιδηροδροµικό σταθµό, προτού ενωθεί µε τη διαδροµή από τη Βιστωνίδα, παρέµεινε 
κατά ένα µέρος αµετάβλητη. Εν συνεχεία, ελάχιστες ήταν οι αλλαγές που 
κατεγράφησαν στο υπόλοιπο της πορείας µέχρι το κέντρο της πόλης. Και σε αυτήν 
την περίπτωση, οι παροδικής διάρκειας αφανής επεµβάσεις (συνοικήσεις, επιτάξεις) 
εκδηλώθηκαν διαµέσων της καθηµερινότητας των κατοίκων.  

Γενικότερα οι αλλαγές στην τοπική εικονογραφία της Ξάνθης και της 
Κοµοτηνής λίγα χρόνια µετά την έναρξη της προσφυγικής εγκατάστασης 
διαµόρφωσαν µια νέα εικονογραφία. Τα νέα παράταιρα στοιχεία της δοµηµένο 
περιβάλλον και νεοεγκατεστηµένοι κάτοικοι έκαναν φανερή την παρουσία τους µε 
σαφείς παραποµπές στο οθωµανικό παρελθόν.  
 
1δ.iii) Η ύπαιθρος 

 
Αγροτικός χώρος, προσφυγική εγκατάσταση-αποκατάσταση και αποκατάσταση γηγενών ακτηµόνων 
 

Οι προσπάθειες ανασχηµατισµού της αστικής τοπιογραφίας δεν µπορούν σε 
θεωρηθούν ούτε ολοκληρωµένες, αλλά ούτε και εκτός του συνολικότερου 
αναµορφωτικού και εποικιστικού προγράµµατος της Θράκης. Πραγµατικά, οι δράσεις 
τους δηµιούργησαν δοµικές αναπλάσεις στον αγροτικό χώρο της περιφέρειας.  

Άλλωστε στην ύπαιθρο εντοπίζεται η εγκατάσταση και η αποκατάσταση της 
πλειονότητας του προσφυγικού πληθυσµού. Κατατοπιστικός της κατάστασης είναι ο 
σχετικός χάρτης της Ε.Α.Π. µε τη χωρική κατανοµή των προσφυγικών οικισµών 
(βλέπε Χάρτη 29)1653. Βάσει αυτού οι προσφυγικές συγκεντρώσεις στην ύπαιθρο της 
Θράκης χωροθετήθηκαν στις πεδινές περιοχές των νοµών Έβρου και Ροδόπης, και 
στις ορεινές περιοχές του νοµού Έβρου. Οι µοναδικές περιοχές που εξαιρέθηκαν, 
όπως προαναφέρθηκε, ήταν τα ορεινά των επαρχιών Ξάνθης και Κοµοτηνής όπου 
κατοικούσε ο ποµακικός πληθυσµός.  

Εκτός του χώρου παρουσίας των ποµάκων η ίδρυση προσφυγικών οικισµών 
γνώρισε αρκετές δυσκολίες στις παραµεθόριες ορεινές περιοχές των δύο νοµών. 
Πρόκειται για τρεις και 16 προσφυγικούς οικισµούς στους νοµούς Ροδόπης και 
Έβρου αντίστοιχα, οι οποίοι µέχρι και τα µέσα του 1929 είχαν παραµείνει σχεδόν 
έρηµοι1654. Βασική αιτία της κατάστασης, ήταν η παντελής απουσία υποδοµών όπως 

                                                
1653 Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (02-07-1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης. Εν Κοµοτηνή, 
Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Κλίµακα 1:125.000. 
1654 20η Έκθεση Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930) σ. 7 και 23η Τριµηνιαία Έκθεση 
σ. 6, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 
1923-1930", ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
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το οδικό δίκτυο και κυρίως η αδυναµία των ελληνικών άρχων να κατανοήσουν την 
ιδιαιτερότητα των συγκεκριµένων περιοχών και να εφαρµόσουν ένα ειδικά 
προσαρµοσµένο πλαίσιο δράσης1655.  

Γενικά οι προσφυγικοί οικισµοί ιδρύθηκαν κατά πλειονότητα εφαπτόµενοι σε 
υφιστάµενους αγροτικούς οικισµούς και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε αδόµητες 
περιοχές, γεννώντας τα µικτά χωριά της Θράκης. Ως παραδείγµατα αναφέρονται οι 
προσφυγικοί οικισµοί στα µουσουλµανικά και στα βουλγαρόφωνα (και στα 
χριστιανικά) χωριά της θρακικής υπαίθρου1656.  

Από τη χωροθέτηση των προσφυγικών οικισµών στην ύπαιθρο της Θράκης 
διαγράφεται η προσπάθεια των ελληνικών αρχών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις 
της Κ.τ.Ε. επί του θέµατος και κυρίως να προωθήσουν τον εποικισµό της 
νεοπροσαρτηθείσας περιφέρειας και την ενοποίηση της µε την εθνική επικράτεια. Η 
οικοδόµηση ενός προσφυγικού οικισµού σε έναν αγροτικό οικισµό άλλαξε την 
εθνοτική ισορροπία του υπέρ της κυρίαρχης οµάδας, αποδυνάµωσε τις 
µουσουλµανικές και τις βουλγαρόφωνες συγκεντρώσεις, αναµορφώνοντας αισθητά 
το τοπίο της θρακικής υπαίθρου.    

Η χωροθέτηση των αγροτικών προσφυγικών οικισµών πραγµατοποιήθηκε µε 
υπόδειξη της Γενικής Διοίκησης Θράκης και των εποικιστικών αρχών σε συνεργασία 
µε τη Διεύθυνση Αγροτικής Εγκατάστασης της Ε.Α.Π. Οι αρχικές προσπάθειες 
περίθαλψης του εισερχόµενου πληθυσµού σε πρόχειρες κατασκηνώσεις, σύντοµα 
αντικαταστάθηκαν από τις εργασίες οικοδόµησης των προσφυγικών οικηµάτων.    

Η διαδικασία κατασκευής των προσφυγικών οικισµών ήταν πανοµοιότυπη µε 
την οικοδοµική δραστηριότητα εντός των αστικών οικισµών. Αυτή τη φορά 
ανέλαβαν, όµως, αρκετά σηµαντικό έργο οι αξιωµατούχοι της Ύπατης Αρµοστίας για 
τους Πρόσφυγες της Κ.τ.Ε., ακόµα και πριν από την ίδρυση της Ε.Α.Π. Ως 
αντιπρόσωποι της στάλθηκαν ο βρετανός ύπατος αρµοστής (deputy high 
commissioner), στρατηγός George Procter, και ο αυστραλός µηχανικός του 
βρετανικού στρατού George Devine Treloar1657. Την οικοδόµηση των προσφυγικών 

                                                                                                                                       
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929]· Φ.Ε.Κ., 08-11-1927, αρ. φύλλου 242, 
Νοµοθετικό Διάταγµα περί τροποποιήσεως της από 5 Ιουλίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως «περί συστάσεως 
εποπτειών αποκαταστάσεως παραµεθόριων και ορεινών πληθυσµών νοµού Σερρών, Δράµας και Δυτικής 
Θράκης».  
1655 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 284-287. 
1656 Ενδεικτικά αναφέρεται η ίδρυση προσφυγικών οικισµών στα α) µουσουλµανικά χωριά Δικέλλα (επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως), Ασηµένιο (επ. Διδυµοτείχου), Γενισέα, Βέννα, Πολύσιτο (επ. Ξάνθης) και β) στα 
βουλγαρόφωνα χωριά Λοφάριο, Ίασµος, Ίµερος, Νέο Καβάκλιο (επ. Κοµοτηνής). 
1657 Με εντολή και υπό την επίβλεψη του Procter, σχεδιάστηκε η πρωταρχική εγκατάσταση περίπου 10.000 
προσφύγων από τις περιοχές ανατολικά του Έβρου, σε 15 οικισµούς περιµετρικά της Κοµοτηνής. Υπό τις 
διαταγές του Procter εργαζόταν και ο Treloar, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αποµάκρυνση των προσφύγων από 
τις περιοχές ανατολικά του Έβρου, την παροχή στέγης, τροφής και υγειονοµικής περίθαλψης καθώς την 
εγκατάσταση τους στη Θράκη. Η δραστηριότητά του στην περιοχή ξεκίνησε στα τέλη του 1922, µε τη σχεδίαση 
του πρώτου καταυλισµού προσφύγων στην Αλεξανδρούπολη, και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της 
εποικιστικής περιφέρειας Θράκης (το 1926 εγκατέλειψε το έργο του έπειτα από διαφωνίες µε µέλη της ελληνικής 
πολιτικής ηγεσίας). Η δράση των αξιωµατούχων της Κ.τ.Ε. ήταν τόσο εκτεταµένη, ώστε δύο προσφυγικοί 
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οικισµών, πριν από την ίδρυση της Ε.Α.Π. ανέλαβαν οι εθνικοί και τοπικοί φορείς 
του ελληνικού κράτους, όπως το Τ.Π.Π. και η Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης της 
Γενικής Διοίκησης1658. 

Οι εργασίες οικοδόµησης στη θρακική ύπαιθρο υλοποιήθηκαν σε γοργούς 
ρυθµούς. Μέχρι και τα τέλη του 1928, σε σύνολο 574 αγροτικών οικισµών στην 
εποικιστική περιφέρεια Θράκης, κατεγράφησαν 242 στους νοµούς Ροδόπης και 
Έβρου (η Ε.Α.Π. αναφέρει 582 και 243 οικισµούς, αντίστοιχα), που αντιστοιχούσαν 
σε 16.801 οικογένειες αγροτικά εγκατεστηµένων προσφύγων1659. Έναν σχεδόν χρόνο 
αργότερα (1929), το Γραφείο Στατιστικής του υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως δηµοσίευσε έναν συγκεντρωτικό πίνακα µε τις αποπερατωµένες και 
ανεγειρόµενες κατοικίες από την Ε.Α.Π. καθώς και, τις διανεµηµένες και αδιάθετες 
εκτάσεις, όπως και τις εκτάσεις που απαιτούνταν για τη στέγαση των προσφύγων 
στους διάφορους νοµούς του κράτους1660 (βλέπε Πίνακα 23).  

Στις επαρχίες των δύο νοµών η κατάσταση παρουσιάζονταν 
διαφοροποιηµένη. Στην περιοχή της Κοµοτηνής, στο Σουφλί, στο Διδυµότειχο, στις 
Φερρές, καθώς και σε ένα µέρος της περιοχής που δηλώνεται γενικόλογα ως 
Αλεξανδρούπολη δεν καταγράφηκε ανάγκη ανέγερσης επιπλέον προσφυγικών 
οικιών. Αντίθετα, στην Ξάνθη, στην Ν. Ορεστιάδα και στη Σαµοθράκη υπήρχαν 540 
άστεγες προσφυγικές οικογένειες και κατά συνέπεια η οικοδόµηση των προσφυγικών 
οικισµών δεν είχε ολοκληρωθεί. Η πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών καθώς και οι 

                                                                                                                                       
ονοµάστηκαν, προς τιµήν τους. Χαρακτηριστικά, το Κιρλίκ Κιρί (Kirlik-Kiri), αφού εποικίστηκε από 
Γκαγκαούζους, µετονοµάστηκε σε Θρυλόριο, από τον Treloar, και ο άλλο οικισµός µετονοµάστηκε από Κιλλίκ 
(Killik) σε (Μ)Πρόκτειο, και εν συνεχεία σε Ροδίτη, από τον Procter. Καθηµερινή Εφηµερίδα Κοµοτηνής, Ο 
Χρόνος, 18-07-2007, τίτλος άρθρου, «Προς Τιµή του Αρµοστή της Κοινωνίας των Εθνών οι Εκδηλώσεις του 
Θρυλόριου», http://www.xronos.gr/detail.php?ID=35938&phrase_id=123668, (23-10-2007, 08:25)· Gilchrist H., 
(1990), "Treloar, George Devine (1884-1980)" in Australian Dictionary of Biography, Volume 12, Carlton, 
Melbourne University Press: 255-256 http://adbonline.anu.edu.au/biogs/A120286b.htm, (18-03-2010, 10:55)· de 
Jong F. (1980), Names, Religious Denominations and Ethnicity of Settlements in Western Thrace: A Supplement to 
"Ortsnamenkonkordanz der Balkanhalbinsel", Leiden: Brill, σ. xvii· Wurfbain A. (1930), L’ Échange Gréco-
Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot, σ. 120· Nansen F. (1924), "Re-Making Greece", The Forum, 
LXXI(1), σσ. 20-21. 
1658 Η Ε.Α.Π. αναφέρει την τακτοποίηση του 50% των αγροτικά αποκατεστηµένων οικογενειών σε οικήµατα που 
κατασκεύασαν οι φορείς του ελληνικού δηµοσίου (1922-1924), καθώς επίσης και σε 3.200 περίπου οικήµατα που 
παρέµειναν κενά µετά την αποχώρηση µουσουλµάνων και βουλγαροφώνων γηγενών, έπειτα από σχετικές 
επισκευές. Ταυτόχρονα, ένα άλλο µέρος τους κατασκευάστηκε από την ιδιωτική προσφυγική πρωτοβουλία υπό 
την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Α.Π. µετά από σχετική οικονοµική επιχορήγηση και παροχή 
οικοδοµικών υλικών. 19η Έκθεση Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930) σ. 6, όπως 
παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-
1930", ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης· 
Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά 
Συσκέψεων, Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 87, Πόρισµα Συσκέψεως Βουλευτών-
Γερουσιαστών και Νοµαρχών Γενικής Διοικήσεως Θράκης Γενοµένης εν Κοµοτηνή την 14/15 Οκτωβρίου 1929 
υπό την Προεδρία του κ. Υπ. Γενικού Διοικητού Θράκης, 14/15-10-1929.  
1659 20η Έκθεση Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930) σ. 7, όπως παρατίθεται στο 
Πελαγίδης Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-1930", ΙΓ΄ 
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., 
Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων Στατιστικών των 
Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά Αναλύσεως και 
Επεξηγήσεων, συντάκτης: Πάλλης A.A  
1660 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Προνοίας Φ.132, 1928-1929/Έγγραφο 173/32, Ελληνική Δηµοκρατία, Υπ. 
Προνοίας και Αντιλήψεως, Γραφείο Στατιστικής, Αθήνα, 10-10-1929. 
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υπόλοιπες κατοικίες στον αγροτικό χώρο της Θράκης παρουσιάζονται αναλυτικά 
στην 27η τρίµηνη αναφορά της Ε.Α.Π. στα τέλη Αυγούστου του 1930. 
Αναλυτικότερα: 
  
Πίνακας 1δiii.39. Κατηγορίες προσφυγικών οικηµάτων στη θρακική ύπαιθρο (1930) 

Κατηγορίες Αγροτικών Οικιών Αριθµός Οικιών 
Οικίες Ανταλλάξιµων Μουσουλµάνων και Σλαβοφώνων  25.683 
Οικίες Κατασκευασµένες από την Ελληνική Κυβέρνηση (1922-1924) 3.174 
Οικίες Κατασκευασµένες από την Ε.Α.Π., µέσω της εταιρείας [D.H.T.G.- 
Sommerfeld Houses] 445 

Οικίες Κατασκευασµένες κατευθείαν από την Ε.Α.Π. (1925-1929) 10.982 
Οικίες που θα κατασκευαστούν από την Ε.Α.Π. 209 

Σύνολο Κατασκευασµένων Αγροτικών Οικιών 40.493 
Οικίες που χρειάζεται να κατασκευαστούν αλλά υπολείπονται πιστώσεων 3.300 
Πηγή: 27η Έκθεση Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930), σ. 10, όπως παρατίθεται στο 
Πελαγίδης Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-1930", ΙΓ΄ 
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  
Παρατήρηση: Οι κατηγορίες του πίνακα, παρουσιάζονται όπως αναγράφονται στο κείµενο του Πελαγίδη 

 
Τελικά µέχρι και τα µέσα του 1930 δεν είχε ακόµα ολοκληρωθεί η οικοδοµική 

δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές µεταξύ Νέστου και Έβρου, ενώ δεν είναι 
γνωστή µέχρι στιγµής η πορεία της ιδιωτικής κατασκευής των οικιών. Οι 
καθυστερήσεις οφείλονταν στις δυσκολίες που συναντούσε το εποικιστικό 
πρόγραµµα αναφορικά µε την αξιοποίηση των µουσουλµανικών ακινήτων, έπειτα 
από διαµαρτυρίες της τουρκικής αντιπροσωπείας (υπήρχαν ακόµα εκκρεµότητες 
διαιτησίας στη Μικτή Επιτροπή και στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή).  

Η µορφολογία των οικιστικών συνόλων εµπλουτίστηκε από τα νέα 
οικοδοµήµατα, µε σαφείς αρχιτεκτονικές επιρροές των χωρών της δυτικής Ευρώπης 
(κυρίως κατοικίες των βρετανικών προαστίων)1661. Όπως και κατά την προσφυγική 
εγκατάσταση στις πόλεις, το τοπίο των οικισµών της υπαίθρου παρουσίασε µια 
ασυνέχεια όταν πλησίον των παραδοσιακών οικηµάτων (πέτρινων ή χωµάτινων) 
προστέθηκαν τα τυποποιηµένα οικήµατα της γερµανικής D.H.T.G-Sommerfeld µε 
ξύλινους σκελετούς. Οι αγροτικοί οικισµοί απέκτησαν µια διττή όψη, το παλιό και το 
νέο κοµµάτι του οικιστικούς πλέγµατος.  

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι εργασίες δηµιουργίας προσφυγικής στέγης 
επενέβησαν δυναµικότερα και αποµάκρυναν ζωτικά στοιχεία της παραδοσιακής 
οικιστικής οργάνωσης της υπαίθρου. Ως τέτοια καταγράφεται η περίπτωση των 
προσφυγικών οικισµών που οικοδοµήθηκαν εντός των τσιφλικιών, όπου οι κατοικίες 
της Ε.Α.Π. (ένα κυρίως δωµάτιο και µια µικρή κουζίνα) αντικατέστησαν τις 
παραδοσιακές µονώροφες (ένα κυρίως δωµάτιο) εν σειρά οικίες των κολίγων, οι 

                                                
1661 Karakasidou A. (1997), Fields of Wheat, Hills of Blood. Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-
1990, Chicago & London: The University of Chicago Press, σσ. 138-140 (βλέπε σχετικές φωτογραφίες)· 
Καυκούλα Κ. (1997), «Μεταµορφώσεις του Αγροτικού Χώρου: Ο Εποικισµός της Ανατολικής Μακεδονίας κατά 
τις Πρώτες Δεκαετίες του Αιώνα», στο Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 259-300, σ. 274. 
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οποίες κατεδαφίστηκαν1662.  
Εκτός αυτών µια σειρά αλλαγών συµβολικού περιεχοµένου έλαβαν χώρα, 

ανάλογα µε το εθνοτικό ανήκειν των γηγενών κατοίκων του οικισµού. Έτσι η 
οικοδόµηση ενός χριστιανικού ναού σε έναν αµιγώς µουσουλµανικό οικισµό 
αυτοµάτως κατοχύρωσε την παρουσία των νέων κατοίκων οριοθετώντας την περιοχή 
εγκατάστασης τους. Αντίστοιχα, η κατάληψη ή η επίταξη ιδιωτικών, κοινοτικών και 
δηµόσιων τόπων (οικίες, σχολεία, τεµένη, ναοί) καθώς και η αναγκαστική συνοίκηση 
γηγενών και προσφύγων µετέβαλε χρήσεις, αποµάκρυνε παραδοσιακούς χρήστες και 
εισήγαγε νέους, ακόµη και προσωρινά.    

Όπως και στην περίπτωση των αστικών συνοικισµών, οι επεµβάσεις των 
εποικιστικών αρχών στο θέµα ενίσχυσης των κοινωνικών υποδοµών των 
προσφυγικών οικισµών ήταν περιορισµένες. Έτσι για παράδειγµα η Ε.Α.Π. λόγω 
οικονοµικών δυσχερειών δεν µπόρεσε να προχωρήσει στη δηµιουργία εκκλησιών και 
σχολείων. Παράλληλα προσέφερε δάνεια (µε κεφάλαια από την ενοικίαση 
κοινοτικών βοσκών) ή τη δυνατότητα χρήσης οικοδοµικών υλικών που περίσσεψαν, 
για την κατασκευή αυτών των κτιρίων από τις ίδιες τις προσφυγικές οµάδες1663. Σε 
κάποιες άλλες περιπτώσεις σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς από τον εξαρχικό 
πληθυσµό, οι θρησκευτικοί ναοί τους αυτοµάτως µετατράπηκαν -χωρίς ορατές 
επεµβάσεις- σε ορθόδοξους. 

Παράλληλα µε τις αναµορφώσεις των αγροτικών οικισµών έλαβε χώρα και 
µια ευρείας κλίµακας αλλαγή της θρακικής υπαίθρου, η οποία αποτέλεσε τον 
κατεξοχήν χώρο εφαρµογής της προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης. 
Πράγµατι, η ελληνική κυβέρνηση είχε κάθε λόγο να επικεντρώσει τις προσπάθειες 
της στον αγροτικό χώρο, δίνοντας µε τον τρόπο αυτόν λύση σε µια σειρά 
προβληµάτων. Συγκεκριµένα µέσω αυτής µπορούσε να επιτευχθεί η επανακατοίκηση 
ερειπωµένων περιοχών από τους πληθυσµούς που µετανάστευσαν ή αντηλλάγησαν, η 
απαραίτητη επαναλειτουργία της αγροτικής οικονοµίας και προπάντων η τήρηση των 
δεσµεύσεων προς την Κ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσµών. 
Συµπληρωµατικά επιτυγχανόταν η απασχόληση των νεοφερµένων -άνεργων κατά 
πλειονότητα- κατοίκων, ο περιορισµός των κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών 
και η θεµελίωση ισχυρών δεσµών των προσφύγων µε τη γη της περιοχής 
εγκατάστασής τους1664.  

                                                
1662 Aδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Yeager R. M. (1979), Refugee Settlement and Village Change in the 
District of Serres, Greece, 1912-1940, Department of Geography, Berkeley: University of California, σσ. 245-255. 
1663 Κρίµπας Β. Δ. (1999-2000), "Το Έργον της Αγροτικής Εγκαταστάσεως της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων", Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, σ. 256· Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek 
Refugees, London: Allen G & Unwin, σσ. 120-121.  
1664 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 97-110· Phillips A. (1989), “Employment as a Key to Settlement”, in Joly D. 
& Cohen R. (eds.), Reluctant Hosts: Europe and its Refugees, Aldershot: Gower, σ. 133 όπως παρατίθεται στην 
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Kritikos G. (2001), Greek Orthodox Refugees: Integration and the Making of 
a New Greek National Community (1923-1930), Dept. of History and Civilization, Florence: European University 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

497 

Στη Θράκη σε αντίθεση µε τις άλλες περιοχές της χώρας, η εξαίρεση της 
µουσουλµανικής κοινότητας από την ανταλλαγή των πληθυσµών επέφερε αυξηµένες 
απαιτήσεις αξιοποίησης του αποθέµατος γης για την οικοδόµηση των οικισµών και 
την αποκατάστασή τους. Χρησιµοποιήθηκαν λιβάδια, βοσκές, καλλιεργηµένη ή 
εκχερσωµένη γη, αποξηραµένες εκτάσεις γης και γης υπό αποξήρανση, περιοχές που 
βρίσκονταν υπό κίνδυνο πληµµύρας, όπως και γόνιµες, αλλά και εγκαταλελειµµένες 
περιοχές. Οι µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την προσφυγική 
αποκατάσταση ήταν σχεδόν ίσης έκτασης µε τις καλλιεργήσιµες1665.  

Σε κάθε προσφυγικό νοικοκυριό παραχωρήθηκε µια οικία για την 
εγκατάστασή του (και το οικόπεδο), καθώς και ένας αγροτικός κλήρος για 
εκµετάλλευση, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύθηκαν από συµπληρωµατική 
διανοµή. Αρχικά το νοικοκυριό κατείχε την επικαρπία αυτών (προσωρινοί τίτλοι 
ιδιοκτησίας) και εν συνεχεία, εφόσον αποπλήρωνε την αξίας τους (αρχικά στην 
Ε.Α.Π. και αργότερα στην Α.Τ.Ε.), αποκτούσε την κυριότητα τους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αυτών ήταν η πραγµατοποίηση της οριστικής διανοµής από τις αρµόδιες 
εποικιστικές αρχές από την Ε.Α.Π. και το υπουργείο Γεωργίας, µια διαδικασία µε 
µεγάλες καθυστερήσεις1666. 

Ποια ήταν, όµως, η έκταση του προσφυγικού κλήρου; Η παραχωρούµενη 
επιφάνεια ήταν µια συνάρτηση της γονιµότητας του εδάφους, της γεωµορφολογίας 
του, της ιδιαίτερης καλλιέργειας της περιοχής και των µελών του εκάστοτε 
νοικοκυριού. Η µέση έκταση  των προσφυγικών κλήρων στην περιφέρεια Ροδόπης 
ανερχόταν στα 35 στρ. περίπου και στην περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως στα 30 
στρέµµατα (περιφέρεια Καβάλας 15 στρ., περιφέρεια Σερρών και περιφέρεια Δράµας 
20 στρ.). Διαφορετικά στοιχεία επί του θέµατος παραθέτει ο Eddy για όλη την 
περιοχή της Θράκης (20 στρ. έως και 60 στρ.) και ο Νοταράς για την περιοχή του 
Έβρου (δεν υπερέβαινε τα 15 στρ.)1667.  
 

 
                                                                                                                                       
Institute, σ. 143· Morgenthau H. (1994), Η Αποστολή µου στην Αθήνα, 1922: το Έπος της Εγκατάστασης, 
Μετάφραση: Σ. Κασεσιάν,  Αθήνα: Τροχαλία, σ. 416. 
1665 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha: J. Perthes, σσ. 261-
262· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., 
σσ. 648-649· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. Γενική Στατιστική των εγκαταστάσεων της Ε.Α.Π. 
στις 31-05-1928. 
1666 Στην επαρχία Ξάνθης, µέχρι το 1930, είχε πραγµατοποιηθεί οριστική διανοµή µόνο σε 30 χωριά και το 1933 
ολοκληρώθηκε η οριστική αποκατάστασή τους. Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, 
Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 107. 
1667 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 300-301· Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: 
Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του 
Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της 
Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 35· Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. 
Γεωργίας Φ.127, 1930-1931/Έγγραφο 173/37, Απαντητικό Σηµείωµα για τον Πρόεδρο του Λαϊκού Κόµµατος, 
Αθήνα, 11-03-1931· Eddy C. B. (1931), Greece and the Greek Refugees, London: Allen G & Unwin, σσ. 110-111.  
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Φωτογραφία (σκαρίφηµα) 1δ.iii.29: Απόσπασµα διανοµή προσφυγικού κλήρου στην 
περιοχή Παπάς-Γερή της Χρύσας (πρώην µοναστηριακός αγρός) 

 
Πηγή: Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21, Απόσπασµα διανοµής 
Χρύσας, κλίµακα 1:5.000  
 
 Η διαφορετικότητα στο µέγεθος του διανεµηµένου κλήρου οφείλεται στην 
προσωρινότητα που παρουσίαζε το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης 
(εγκατάσταση σε συγκεκριµένο τόπο, διανοµή γαιών και ιδιοκτησιών), µέχρι και το 
1928, όπου αποφασίστηκε η απαγόρευση της µετακίνησης από τις αγροτικές προς τις 
αστικές προσφυγικές εγκαταστάσεις και αντίστροφα. Τα συχνότερα αίτια πρόκλησης 
ήταν η επανένωση προσφυγικών οικογενειών, η αδυναµία προσαρµογής στον 
αγροτικό τρόπο ζωής, η συνειδητή µετακίνηση προς την ύπαιθρο λόγω της 
γρηγορότερης και αρτιότερης αποκατάστασης σε παραγωγικές εργασίες και η 
απώλεια εργασίας όπως στα αστικά κέντρα µετά το 1929. Σηµειώνεται ότι η 
συγκεκριµένη απαγόρευση δεν εφαρµόστηκε ποτέ στην πράξη1668.  

                                                
1668 Clark B. (2006), Twice a Stranger. How Mass Expulsion Forged Modern Greece and Turkey, London: Granta 
Books, σ. 85· Kritikos G. (2000), "State Policy and Urban Employment of Refugees: The Greek Case (1923-
1930)", European Review of History-Revue Europèenne d' Histoire, 7(2), σσ. 191-192· Δρίτσα Μ. (1988), 
«Πολιτικές και Οικονοµικές Όψεις του Προσφυγικού Προβλήµατος», στο Συµπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 
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Επιπλέον εκδηλώθηκαν πιέσεις για την αύξηση των διανεµηµένων κλήρων µε 
την υιοθέτηση διαφόρων πρακτικών εκ µέρους των προσφυγικών οµάδων, όπως ο 
γάµος των µεγαλύτερων παιδιών µιας προσφυγικής οικογένειας και οι γάµοι 
προσφύγων γυναικών µε ακτήµονες γηγενείς άνδρες, µε δικαιώµατα επί της 
αγροτικής αποκατάστασης1669. Παρ’ όλα αυτά ένα µέρος των αναγκών για αύξηση 
των προς εκµετάλλευση κλήρων καλύφθηκε µέσω της αγοράς αγροτικής γης από 
γηγενείς ιδιοκτήτες (20%-25% των αποκατεστηµένων από την Ε.Α.Π. προσφυγικών 
νοικοκυριών κατέφυγαν στην περιγραφόµενη πρακτική). Οι εκτάσεις που 
αποκτήθηκαν βάσει αυτής της πρακτικής έφταναν τα 13.300 στρέµµατα µόνο για την 
περιοχή των γιακάδων της Ξάνθης1670. Παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα ενοικίασης 
προς καλλιέργεια ακόµη και καλλιεργούµενων εκτάσεων και ειδικότερα στην περιοχή 
της επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως1671.  
 Σε κάθε περίπτωση νέοι κλήροι εµφανίστηκαν στο αγροτικό τοπίο ενισχύοντας 
τη γεωργική παραγωγική τάξη της ελληνικής Θράκης, υπέρ των απαιτήσεων της 
Κ.τ.Ε. για µια παραγωγική αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσµών και 
προπάντων υπέρ του εποικισµού της θρακικής υπαίθρου. Δεν έλειψαν βέβαια και οι 
εντάσεις που σηµειώθηκαν µεταξύ γηγενών και προσφύγων, αναφορικά µε το ζήτηµα 
των διανοµών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καβάλας, όπου κατά τη 
διαδικασία διανοµής είχε καταγραφεί εµπλοκή βουλευτών του κόµµατος των 
Φιλελευθέρων υπέρ των οπαδών τους, κατάσταση που προσπάθησε να διορθώσει η 
επόµενη κυβέρνηση1672.  
 Μέρος της συνολικότερης αναµόρφωσης του αγροτικού τοπίου και κυρίως της 
ενοποίησης του µε την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια αποτελεί η εφαρµογή της 
αγροτικής µεταρρύθµισης. Με την ανταλλαγή των πληθυσµών διάφορες κατηγορίες 
γηγενών (ακτήµονες, άποροι και άστεγοι πολεµοπαθείς) άσκησαν πιέσεις για την 
αγροτική αποκατάστασή τους, θεωρώντας την προσφυγική παρουσία αιτία της µη 

                                                                                                                                       
Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου-Μουσείο Μπενάκη: 133-144, σ. 136· Ladas S. 
(1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 645· 
E.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων 
Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά 
Αναλύσεως και Επεξηγήσεων, συντάκτης: Α. Α. Πάλλης· Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι 
Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 9-57, σ. 22. 
1669 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, 
των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών 
κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", σ. 14·  
1670 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
111. 
1671 Β.τ.Β. εφηµερίδα Φάρος, αρ. φύλλου 30, ηµεροµηνία έκδοσης 01-11-1924, σ. 2· Β.τ.Β εφηµερίδα Φωνή της 
Θράκης, αρ. φύλλου 100, ηµεροµηνία έκδοσης 19-05-1929, σ. 3. 
1672 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 154-155· Seferiades S. (1999), "Small Rural Ownership, Subsistence 
Agricultural, and Peasant Protest in Interwar Greece: The Agrarian Question Recast", Journal of Modern Greek 
Studies 17, σσ. 287-289. 
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ικανοποίησης των απαιτήσεων τους1673. Για την επίτευξη των στόχων τους 
οργανώθηκαν σε 1.585 συνεταιρισµούς αποκατάστασης ακτηµόνων καλλιεργητών 
στο σύνολο της χώρας, µε επτά να δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θράκης1674. Η 
αποκατάσταση τους αξιοποίησε αποκλειστικά µουσουλµανικές περιουσίες, οι οποίες 
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά υπέρ της αγροτικής µεταρρύθµισης.  
 Η εφαρµογή της στη Θράκη –και στην Μακεδονία- έγινε σχετικά 
καθυστερηµένα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, υποδηλώνοντας τις 
προτεραιότητες των εποικιστικών αρχών1675. Οι αρχικοί ενδοιασµοί του υπ. Γεωργίας 
και της Γενικής Διοίκησης Θράκης για τα αποτελέσµατα που θα δηµιουργούσε η 
απαλλοτρίωση των µη ανταλλάξιµων περιουσιών στην τοπική αγορά ακινήτων και 
εφόσον εξαιρέθηκαν οι απαιτούµενες από την Ε.Α.Π. και την Ε.Τ.Ε. εκτάσεις, 
εξαφανίστηκαν όταν είχε ολοκληρωθεί ένα µεγάλο µέρος της αγροτικής προσφυγικής 
αποκατάστασης1676.  
 Ειδικότερα επί του ζητήµατος της αποκατάστασης των ακτηµόνων στη Θράκη 
σηµειώνεται ότι προς όφελός τους απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά 10 τσιφλίκια (σε 
τρία από αυτά δεν ιδρύθηκαν αναγκαστικοί συνεταιρισµοί ακτηµόνων), συνολικής 
έκτασης 9.690 στρ., από τα 45 τσιφλίκια που συνολικά απαλλοτριώθηκαν σύµφωνα 
µε τον αγροτικό νόµο και τα συνοδευτικά του διατάγµατα. Από αυτά τους 
παραδόθηκαν τελικά, µέχρι το 1938, 5.122 στρέµµατα. Συνολικά, για την αγροτική 
αποκατάσταση των γηγενών ακτηµόνων και των προσφύγων, διανεµήθηκαν 503.734 
στρ. καλλιεργούµενων ή καλλιεργήσιµων εκτάσεων µε αναλόγια 0,68% (3.426 στρ.) 
και 99,32% (500.308στρ.) αντίστοιχα (το χαµηλότερο ποσοστό στο σύνολο των 
περιφερειών της χώρας). Εξαίρεση αποτέλεσε η περιοχή του Γιακά της Ξάνθης όπου 
το 3% των διανεµηµένων κλήρων παραχωρήθηκε σε γηγενείς ακτήµονες µε τον µέσο 

                                                
1673 Kritikos G. (2005), "The Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in 
Greece, 1923-1930", Agricultural History, 79(3), σσ. 329-330· Karakasidou A. (1997), Fields of Wheat, Hills of 
Blood. Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990, Chicago & London: The University of Chicago 
Press, σσ. 152-157.  
1674 Ο κάθε οικισµός αντιστοιχούσε σε ένα προς απαλλοτρίωση αγρόκτηµα. Αβδελίδης Π. Σ. (1986), Το Aγροτικό 
Συνεταιριστικό Κίνηµα στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Δράση, Προβλήµατα και Προοπτικές Ανάπτυξης, 4η 
Έκδοση, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 131-132· Καραβίδας Κ. Δ. (1978), Τα Αγροτικά: Μελέτη Συγκριτική, Αθήνα: 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 156-157· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική 
Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 317.  
1675 Χατζηιωσήφ Χ. (χ.η.), «Το Προσφυγικό Σοκ, οι Σταθερές και οι Μεταβολές της Ελληνικής Οικονοµίας», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 
Β1: 9-57, σ. 14, σ. 23. 
1676 Voutira E. (1997), “Population Transfers and Resettlement Policies in Inter-War Europe: The Case of Asia 
Minor Refugees in Macedonia from an International and National Perspective”, in Mackridge P. & Yannakakis E. 
(eds.), Ourselves and Others: The Development of a Greek Macedonian Cultural Identity Since 1912, London, 
Berg: 111-132, σσ. 116-125· Φ.Ε.Κ., 27-03-1930, αρ. φύλλου 90, Νόµος 4494, Περί κυρώσεως του από 13 
Νοεµβρίου 1927 Ν.Δ. Περί κυρώσεως της από 2 Απριλίου 1926 συντακτικής αποφάσεως «περί κατοχυρώσεως 
των υπο ανταλλαξίµων Μουσουλµάνων εγκαταλειφθείσων εν Ελλάδι περιουσίων κτλ.»· Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο 
Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά Συσκέψεων, Βουλευτικό-
Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 87, Πόρισµα Συσκέψεως Βουλευτών-Γερουσιαστών και Νοµαρχών 
Γενικής Διοικήσεως Θράκης Γενοµένης εν Κοµοτηνή την 14/15 Οκτωβρίου 1929 υπό την Προεδρία του κ. Υπ. 
Γενικού Διοικητού Θράκης, 14/15-10-1929· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, 
Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Τµήµα Θ. Γ. Ταµείου, αρ. πρωτ. 29591, 04-03-1925, Αθήνα, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Γραφείο Γενικού Διευθυντή.  
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κλήρο να είναι περίπου 30% µεγαλύτερος από τη ανώτερη µέση αναλόγια των εν 
λόγω κλήρων1677.  

Από τα στοιχεία του Αλιβιζάτου διακρίνονται οι προτεραιότητες της 
ελληνικής κυβέρνησης και αποκαλύπτεται η επίκληση του αγροτικού νόµου προς 
όφελος της προσφυγικής αποκατάστασης. Μέσω αυτής της πρακτικής, εκδηλώθηκε η 
δυνατότητα αξιοποίησης ακόµη περισσότερων µουσουλµανικών περιουσιών 
(τσιφλίκια), περιορίζοντας τις διαµαρτυρίες των µη ανταλλάξιµων θρακιωτών και της 
τουρκικής αντιπροσωπείας.  

Πάντως ο περιορισµένος αυτός αριθµός στρεµµάτων που διανεµήθηκαν στους 
γηγενείς ακτήµονες δεν συµπεριέλαβε το σύνολο των καλλιεργητών της 
συγκεκριµένης κατηγορίας. Το παράδειγµα του χωριού Σέλερο ή Gökçeler, στην 
περιοχή του Γιακά της Ξάνθης, είναι αποκαλυπτικό: δεκαπέντε σχεδόν χρόνια µετά 
την εφαρµογή της αγροτικής µεταρρύθµισης στον οικισµό διαβιούσαν 44 οικογένειες 
ακτηµόνων, από τις οποίες οι 33 ήταν µουσουλµάνοι Αθίγγανοι. Από αυτές, πέντε 
οικογένειες κατείχαν ακίνητη περιουσία µεταξύ 150 στρ. έως και 300 
στρεµµάτων1678. Άρα ακόµα και η αποκατάσταση των γηγενών ακτηµόνων 
παρέκαµψε ένα κοµµάτι του πληθυσµού, του αθιγγανικού, συµπεριλαµβάνοντας 
αποκλειστικά τα µέλη της κυρίαρχης οµάδας. 

Η προσφυγική αποκατάσταση έλαβε χώρα ταυτόχρονα µε το έργο της 
εγκατάστασης, απαντώντας τα αιτήµατα της διεθνούς κοινότητας  για ενσωµάτωση 
του νεοφερµένου πληθυσµού. Η εφαρµογή του εποικιστικού προγράµµατος στον 
αγροτικό χώρο εργάστηκε υπέρ της οµογενοποίησης του µε τον υπόλοιπο εθνικό 
χώρο παράλληλα µε την προσπάθεια χωρικής αποδυνάµωσης της ισχυρότερης 
γηγενούς κοινότητας των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων πολιτών. 
 
Κυριότητα και χρήση των µουσουλµανικών περιουσιών της υπαίθρου  
 

Ο αρχικός σχεδιασµός των ελληνικών αρχών αποδεικνύεται ανεπαρκής και 
αργός για την ικανοποίηση των επιτακτικών αναγκών του προσφυγικού πληθυσµού, ο 
οποίος από την πρώτη κιόλας στιγµή αναλαµβάνει δράση για την επιβίωσή του. Έτσι 
προέβη σε αυθαίρετες καταλήψεις δηµόσιων και κυρίως ιδιωτικών και κοινοτικών 
περιουσιών, µε την ανοχή των τοπικών αρχών1679. Οι περιουσίες που καταλήφθηκαν 

                                                
1677 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
111· Αλιβιζάτος Μ. Β. (1938), Κράτος και Γεωργική Πολιτική, Αθήναι: Έκδοσις Υπουργείου Γεωργίας εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 446· Αλιβιζάτος Μ. Β. (1935), Η Μεταπολεµική Εξέλιξη της Ελληνικής Γεωργικής 
Οικονοµίας και η επ' Αυτής Επίδρασις της Αγροτικής Πολιτικής, Αθήναι, σσ. 28-43.  
1678 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
110. 
1679 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Οι κάτοικοι των 
συνοικισµών Σουνέ, Χουριέτ, Τζεµατίκ, Πουρναλίκ, Κυψέλης της Ξάνθης, [υπόµνηµα] 06-09-1930, προς: 
Υπουργό Γενικό Διοικητή Θράκης, Κοµοτηνή,  ηµεροµηνία παραλαβής 08-09-1930, αρ. πρωτ. 30869· Ι.Α.Υ.Ε. 
1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Τµήµα 
Θ. Γ. Ταµείου, αρ. πρωτ. 143182, Επείγον,09-12-1924, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα. 
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ήταν συνήθως καλλιεργήσιµες ή και εγκαταλελειµµένες εκτάσεις, βοσκοτόπια, 
δασικές περιοχές και εκτάσεις σε αγρανάπαυση παρακείµενες στις τοποθεσίες 
εγκατάστασης1680.  

Οι πρώτες καταλήψεις έγιναν εξίσου σε περιουσίες οµοεθνών και αλλοεθνών 
ιδιοκτητών. Αναπόφευκτα λόγω του µεγέθους της µουσουλµανικής και της 
βουλγαρόφωνης αγροτικής τάξης, οι καταλήψεις εµφάνισαν µια σχετική µονοµέρεια, 
ενώ στη συνέχεια οι περιουσίες των οµοεθνών επιστράφηκαν. Εκτός αυτών οι 
εποικιστικές αρχές προέβησαν σε επιτάξεις ακινήτων, τόσο αγροτεµαχίων όσο και 
οικιών ή δωµατίων (αναγκαστικές συνοικήσεις) για την αποκατάσταση και 
εγκατάσταση των προσφύγων αντίστοιχα, καθώς και σε επιτάξεις ειδών διατροφής 
και µέσων παραγωγής για την περίθαλψη τους1681. Αξιοσηµείωτη ήταν και η κατά 
πλειονότητα µετατροπή των καταλήψεων σε επιτάξεις µε διοικητικές πράξεις κατά 
την προσπάθεια να δοθεί νοµιµοφάνεια στην κατάσταση που εκδηλώθηκε κατά τους 
πρώτους µήνες της προσφυγικής παρουσίας. 

Αυτή ήταν η αφετηρία µιας κατάστασης που  επρόκειτο να αποτελέσει ένα 
διαρκές πεδίο συγκρούσεων µεταξύ των εποικιστικών αρχών, των µη ανταλλάξιµων 
κατοίκων της Θράκης και της Μικτής Επιτροπής. Για τη διευθέτηση της κατάστασης 
υπογράφηκαν διµερή κείµενα και αποφάσεις όπως η Συµφωνία των Αθηνών ή η υπ’ 
αρ. XVIII απόφαση της Μικτής Επιτροπής, τα οποία προέβλεπαν επιστροφές των 
ακινήτων ή καταβολή αποζηµιώσεων ή εξαγορά από τους νόµιµους ιδιοκτήτες, όπως 
προαναφέρθηκε.   

Η κατάσταση παρουσίαζε αρκετές οµοιότητες µε τις συνθήκες που είχαν 
δηµιουργηθεί εντός των αστικών κέντρων της Θράκης. Έτσι για παράδειγµα η 
εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας των αγροτικών προσφυγικών οικισµών 
συνδεόταν µε τις επιστροφές των υπό κατάληψη ή υπό επίταξη ιδιωτικών ή 
κοινοτικών περιουσιών. Τα στοιχεία που παραθέτει ο Ladas είναι κατατοπιστικά:    
 
 
 
Πίνακας 1δiii.40. Καταλήψεις, επιτάξεις µη ανταλλάξιµων περιουσιών στη θρακική 
ύπαιθρο  

Έτος Δωµάτια σε αγροτικές 
περιοχές 

Τζαµιά, σχολεία, και άλλες κοινοτικές  
περιουσίες σε αγροτικές περιοχές 

1923 8.243 127 
1925 3.043 42 
1926 1.217 12 

31-05-1927 227 7 
Πηγή: Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan 

                                                
1680 Schultze J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical 
Magazine, 53(2), σσ. 82-84· Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., 
Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.  
1681 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα. 
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Co., σσ. 519-520 
 

Πράγµατι από τον πίνακα γίνονται αντιληπτές η πορεία των οικοδοµικών 
εργασιών για την κατασκευή των προσφυγικών οικιών και οι επιστροφές ή εξαγορές 
των κατεχόµενων περιουσιών. Για τις αγροτικές περιοχές, διαφαίνεται η σχετική 
ολοκλήρωση του έργου της προσφυγικής εγκατάστασης όπως διαβεβαιώνει και ο 
Γενικός Διοικητής Θράκης, Ζαφειρόπουλος, και οι ενέργειες της Ε.Α.Π. για την 
ενίσχυση των προσφυγικών οικισµών που είχαν δηµιουργηθεί πριν την ίδρυση 
της1682.  

Παρόµοια ήταν και η κατάσταση µε τα αγροτεµάχια, ανεξάρτητου επιφάνειας, 
που κατέλαβαν τα προσφυγικά νοικοκυριά προς εκµετάλλευση. Μέχρι τα µέσα του 
1926, 22.159 στρ. µουσουλµανικών µικροϊδιοκτησιών αξιοποιούνταν παραγωγικά 
από τους πρόσφυγες. Αυτά δεν είχαν ακόµη εξαγοραστεί παρά την ύπαρξη 
προσφορών πώλησης εκ µέρους των ιδιοκτητών τους, λόγω καθυστέρησης 
αποστολής των πιστώσεων από το υπουργείο Γεωργίας προς την Γενική Διοίκηση 
Θράκης, όπως υποστήριζαν οι αρχές1683.  

Οι υπό κατάληψη γαίες µικρής επιφάνειας είχαν σαφώς περιοριστεί από το 
φθινόπωρο 1922 και επρόκειτο ακόµη να µειωθούν. Άλλωστε αποτέλεσαν τις 
µοναδικές µουσουλµανικές περιουσίες που επιστράφηκαν κατά πλειονότητα από τις 
εποικιστικές αρχές (τέλη 1924-αρχές 1925)1684. Η απόσπαση αυτών, ακόµη και η 
παροδική, κλόνισε την οικονοµική κατάσταση των ιδιοκτητών, προκαλώντας σε 
κάποιες περιπτώσεις την αποδηµία τους προς τη γειτονική Τουρκία, όπως 
προαναφέρθηκε1685.  

Την ίδια χρονική περίοδο ήρθε στην επιφάνεια ένα ακόµη ζήτηµα 
κατεχόµενων γαιών που είχε τις ρίζες του στην έναρξη της προσφυγικής 
αποκατάστασης και καταγράφεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνση Εποικισµού 
Θράκης1686. Πρόκειται για τις αγροτικές εκτάσεις 26 µουσουλµανικών χωριών, των 
οποίων ο πληθυσµός είχε δεχθεί πλήγµατα από τις βουλγαρικές δυνάµεις κατά την 

                                                
1682 Ι.Α.Υ.Ε. 1927-28, Β/28, αρ. πρωτ. 257, 18-04-1927, Κοµοτηνή, όπως παρατίθεται στο Φωτιάδης Κ. (1995), 
"Η Εγκατάσταση των Προσφύγων της Δ. Θράκης και η Συµβίωση των Χριστιανών και Μουσουλµάνων Ελλήνων, 
1919-1930", Ενδοχώρα, Ειδικό Τεύχος 2, σσ. 73-74· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, 
Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 642. 
1683 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 71· · 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 
M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. (1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). 
Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 199· Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, 
Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, 
προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. 
Δυτική Θράκη, Κατεχόµενα την 28-05-1925, χειρόγραφο σηµείωµα του Α. Α. Πάλλη. 
1684 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
1685 5η Τριµηνιαία Έκθεση Ε.Α.Π. [C.112 M.53 1925 II, Athens/25-02-1925], όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης Σ. 
(1997), Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ. 199. 
1686 Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Τµήµα Εγκατάστασης, Γραφείο Αγροτικής, αρ. εµπιστ. πρωτ. 266, Κοµοτηνή, 
21-08-1928, προς: Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα. 
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περίοδο 1912-1913. Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού αυτού µετακινήθηκε 
ανατολικά, για να επιστρέψει το 1920, νιώθοντας την ασφάλεια που ενέπνεε η 
ελληνική διοίκηση, και να εγκαταλείψει πάλι την περιοχή µετά το 1922, έως ότου οι 
αρχές να απαγορεύσουν τη διαφυγή του.  

Η κατάσταση µε τους οικισµούς των οποίων το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού εγκατέλειψε τη Θράκη, θεωρήθηκε ευκολότερη ως προς τη διαχείριση 
από τους κατοίκους των οικισµών που είχαν διασκορπιστεί στη θρακική ενδοχώρα. 
Οι γαίες των πρώτων θεωρήθηκαν εγκαταλελειµµένες, και ως τέτοιες καταλήφθηκαν 
από τις οικονοµικές εφορίες και παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Εποικισµού της 
Γενικής Διοίκησης. Το πρόβληµα για τις αρχές εντοπίστηκε στην άλλη περίπτωση, 
όταν οι εναποµείναντες κάτοικοι των χωριών που επιβίωσαν από τις διώξεις του 
βουλγαρικού στρατού και ανέλαβαν δράση για την υπεράσπιση των ιδιοκτησιακών 
τους δικαιωµάτων στις γαίες τις οποίες είχαν εγκαταλείψει στα χωριά καταγωγής 
τους. Στο σύνολο τους είχε προηγουµένως εγκατασταθεί προσφυγικός πληθυσµός1687.  

Όπως έχει προαναφερθεί, ένα σηµαντικό µέρος της θρακικής υπαίθρου και 
ιδιαίτερα οι πεδινές εκτάσεις καλυπτόταν από τις µεγάλης έκτασης ιδιοκτησίες, τα 
τσιφλίκια, τα οποία από την πρώτη στιγµή δέχθηκαν τις πιέσεις των προσπαθειών της 
προσφυγικής εγκατάστασης και αποκατάστασης. Μέχρι και τα τέλη της δεκατιάς του 
1920, από µια συνολική έκταση 476.191 στρεµµάτων, τσιφλικιών που εκτείνονταν σε 
εκτάσεις µεγαλύτερες των 300 στρεµµάτων, καταλήφθηκαν 287.723 στρέµµατα 
(60,4% αυτών) από τις εποικιστικές αρχές και την προσφυγική δραστηριότητα. Από 
αυτά τα 123.640 στρ. είχαν παρόντες ιδιοκτήτες στη Θράκη, τα 80.691 στρ. 
λογίστηκαν χωρίς ιδιοκτήτη και τα 83.392 στρ. θεωρήθηκαν ως εγκαταλελειµµένη 

                                                
1687 Ibid, Τα χωριά Χοτζά-Κιόι (Hoca-Köy), Ντουραλί-Κιόι (Duralı-Köy) ή Τουρλού-Κιόι (Türlü-Köy) ή Δωρικό, 
Βαχαδέρ-Βιράν (Vahader-Viran) ή Πατταρά και Καρά-Καγιά ή Μαυρόπετρα, που υπάγονταν στην επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως, ανέθεσαν στον δικηγόρο Ζήνωνα Λεφάκη την πώληση των περιουσιών τους. Η αρµόδια 
διεύθυνση βρέθηκε προς εκπλήξεως, µιας και δεν είχε υπολογίσει τις πιθανές αξιώσεις αποζηµίωσης που ήγειραν 
οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες, κατηγορώντας τον δικηγόρο για ίδιον συµφέρον µε την υπεράσπιση τους. Αυτός, από 
τη µεριά του, δήλωσε πως σκοπός των πελατών του δεν ήταν σε καµία περίπτωση η επιστροφή στους αρχικούς 
οικισµούς καταγωγής τους, αλλά η εξαγορά των ακίνητων περιουσιών τους από το ελληνικό δηµόσιο. 
Παράλληλα, οι αρχές προέβαλαν σηµαντικές διαφωνίες σχετικά µε τις επίµαχες εκτάσεις, ζητώντας µικρότερες 
επιφάνειες από αυτές που διεκδικούσαν οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες τους. Επί του θέµατος ο Δοµέστιχος αναφέρει 
µια σειρά διαβηµάτων που είχαν υποβάλει προς τη διεύθυνση, για την επιστροφή των περιουσιών τους, χωρίς 
όµως την προσδοκώµενη για αυτούς εξέλιξη. Ο διορισµός του Λεφάκη για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ήταν το 
τελευταίο βήµα στο οποίο µπορούσαν να προβούν οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες (ο Μαρ. Τοροσιάν, είναι ο µοναδικός 
δικηγόρος -µέλος µειονοτικής οµάδας- που δραστηριοποιείται στη Θράκη µεταξύ 1925-1930). Με την ανάθεση 
της υπόθεσης στον Λεφάκη ευελπιστούσαν να επιτύχουν τουλάχιστον την εξαγορά των περιουσιών τους, µε 
δεδοµένη την πορεία της προσφυγικής αποκατάστασης. Η έκβαση της υπόθεσης παραµένει άγνωστη, µε 
πιθανότερο το ενδεχόµενο εξαγοράς των κτηµάτων και την καταβολή ενός µικρού σχετικά χρηµατικού αντιτίµου 
από τις αρχές. Η πορεία των οικοδοµικών εργασιών και η διανοµή των γαιών στους πρόσφυγες κατέστησαν 
αδύνατη την επιστροφή τους. Από εκεί και πέρα, η διεύθυνση Εποικισµού χρησιµοποίησε διάφορες µεθόδους, 
καθυστερώντας τη διαδικασία διευθέτησης του ζητήµατος, ενώ παράλληλα συνεχιζόταν η οικοδόµηση των 
προσφυγικών οικισµών. Πάντως, ο Λεφάκης δεν εµφανίζεται να ασκεί το επάγγελµά του στη Θράκη το 1930 
καθώς οι αρχειακές και οι δευτερογενείς πηγές που εξετάσθηκαν δεν βρέθηκε κάποια διαφωτιστική πληροφορία. 
Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του Έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός, σσ. 998-1014, σσ. 1462-1481· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Τµήµα Εγκατάστασης, Γραφείο Αγροτικής, αρ. εµπιστ. πρωτ. 266, Κοµοτηνή, 
21-08-1928, προς: Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της 
Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: Ελληνική Διοίκησις, Β`: Ελληνικόν Κράτος, Γ`: Ελληνικόν Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1244. 
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γη, µε ιδιοκτήτες να έχουν αποδηµήσει στο εξωτερικό (µεγαλοκτηµατίες και κάτοχοι 
τσιφλικιών αποδηµούσαν ήδη από τον Μάιο του 1920)1688.  

Παρενθετικά σηµειώνεται πως αναφορικά µε τις εγκαταλελειµµένες 
περιουσίες, το φθινόπωρο του 1925, διακόπηκαν προσωρινά οι καταλήψεις τους µε 
εντολή της Διεύθυνσης Δηµόσιων Κτηµάτων του υπ. Γεωργίας (ακόµη, και αυτών 
των οποίων οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονταν ότι είχαν τουρκική υπηκοότητα), λόγω των 
προσπαθειών καταβολής των αποζηµιώσεων από την ελληνική και τουρκική πλευρά 
αντιστοίχως1689. Η κατάληψη νέων εγκαταλελειµµένων αγροκτηµάτων συνεχίστηκε 
σε µικρό χρονικό διάστηµα όταν οι ανάγκες ταχείας υλοποίησης του εποικιστικού 
προγράµµατος διέκοψαν τις εκατέρωθεν προσπάθειες διευθέτησης των 
αποζηµιώσεων. 

Με τον περιορισµό των µουσουλµανικών µεγαλοϊδιοκτησιών σε 188.468 
στρέµµατα ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο ο ρόλος του κράτους ως ρυθµιστικού 
παράγοντα κατανοµής της γης και των παραγωγικών δυνάµεων. Έγινε, λοιπόν, ένα 
ακόµη βήµα προς τον έλεγχο των µουσουλµάνων µεγαλοϊδιοκτητών που συχνά 
αναµιγνυόταν στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή της κοινότητάς τους. 
Ταυτόχρονα ενισχύθηκαν οι προσπάθειες αποµάκρυνσης δοµών του παρελθόντος από 
νέες συνδεόµενες µε τις αντίστοιχες δοµές στις άλλες ελληνικές περιφέρειες. Ένα 
τέτοιο υπόδειγµα είναι η αντικατάσταση της επίµορτης εργασίας και η µη 
προσαρµογή της παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς από τους µικροϊδιοκτήτες 
και την προσανατολισµένη παραγωγή στις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς.    

Η κατάσταση της αγροτικής τοπιογραφίας υπό τις διαµαρτυρίες των µη 
ανταλλάξιµων, υπό τις συνακόλουθες ενέργειες της τουρκικής αντιπροσωπείας στην 
Μικτή Επιτροπή και την εφαρµογή της αρχή της αµοιβαιότητας εκ µέρους της 
τουρκικής κυβέρνησης, ανάγκασαν τις εποικιστικές αρχές να επιστρέψουν µέρος των 
επιταγµένων και υπό κατάληξη ακινήτων. Η αναφορά του έλληνα αντιπροσώπου 
στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή εκθέτει ενδεικτικά την κατάσταση στις αρχές του 1925, 
µε την παρουσίαση των εκτάσεων που αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, από το 
σύνολο των επιταγµένων1690.  
 

Πίνακας 1δiii.41. Επιτάξεις, αποδόσεις, καταλήψεις και καλλιεργούµενες εκτάσεις 
από µη ανταλλάξιµους (1925) 

                                                
1688 Ουνσούνογλου Ι. (1997), "Κριτική στη Μειονοτική Εκπαίδευση. Η Ματιά του Μειονοτικού", Σύγχρονα 
Θέµατα, 63, σ. 61· Ladas S. (1932), The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The 
Macmillan Co., σ. 485.  
1689 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, 
Τµήµα Β΄, αρ. πρωτ. 131141, 13-10-1925, Αθήνα, προς: Γραφεία Ανταλλαγής· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη 
Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, [Υπ. Οικονοµικών, Οικονοµική Εφορία Διδυµοτείχου], αρ. πρωτ. 3048, 10-09-
1925, Διδυµότειχο, προς: Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Δηµοσίων Κτηµάτων· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη 
Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, αρ. πρωτ. 13525, 02-10-1925, Αθήνα, προς: 
Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής.  
1690 Για παράδειγµα στο Σουφλί και στη Συκαράγη, από τις αρχικά επιταγµένες εκτάσεις των 2.350 στρ., τα 1.800 
στρ. αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες και 550 στρ. παρέµειναν υπό προσφυγική χρήση. 
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 Επιταγµένες 
γαίες 

Αποδοθείσες 
γαίες 

Κατεχόµενες 
από 

πρόσφυγες 

Καλλιεργούµενες 
από τούρκους Παρατηρήσεις 

Κοµοτηνή Άγνωστο 55.000 25.000 400.000 - 

Διδυµότειχο 8.000 8.000 - Άγνωστο 
Στο Διδυµότειχο διατηρούνται 
5.831 στρ. τσιφλικιών µε την 
συγκατάθεση των ιδίων 

Νέα 
Ορεστιάδα 5.400 5.400 - Άγνωστο 

Στην Νέα Ορεστιάδα κατέχονται 
από τους πρόσφυγες µόνον 
εγκαταλελειµµένες γαίες  

Σουφλί και 
Συκαράγη 2.350 1.800 550 3.600 - 

Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 24-02-1925, αρ. πρωτ. 61, 
συντάκτης: Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής στην 9η Μικτή Υποεπιτροπή, προς: Ελληνική 
αντιπροσωπεία Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη 
Παρατήρηση: α) η ονοµατολογία του πίνακα ανήκει στο συντάκτη του εγγράφου, Φεραίο και β) οι 
αναγραφόµενες εκτάσεις αναφέρονται σε στρέµµατα 
 
 Ο πίνακας είναι δηλωτικός της πορείας των επιστροφών των µουσουλµανικών 
περιουσιών, όταν για παράδειγµα µόνο από τα 287.723 στρέµµατα των υπό 
κατάληψη τσιφλικιών αποδόθηκαν 70.200 στρέµµατα µουσουλµανικών περιουσιών 
όλων των κατηγοριών. Ακόµη περισσότερο περιγράφει την πραγµατική κατάσταση 
στο χώρο της υπαίθρου, δηλαδή την αδυναµία των αρχών να καταγράψουν µε 
ακρίβεια τη χρήση των µουσουλµανικών περιουσιών από τον προσφυγικό πληθυσµό. 
Έτσι, στην περιοχή της Κοµοτηνής παρουσιάζεται η πλήρη αδυναµία επιβολής των 
κρατικών µηχανισµών ελέγχου και καταγραφής.  

Οι απαιτήσεις της αποκατάστασης και της αναµόρφωσης του τοπίου δεν 
επέτρεπαν την επιστροφή του συνόλου των υπό κατάληξη και υπό επίταξη αγροτικών 
ιδιοκτησιών, αντιθέτως απαιτούσαν τη διατήρηση ή ακόµη και την επέκταση τους. Το 
µέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσµατικό, ιδίως 
στις περιπτώσεις των µεγάλων αγροκτηµάτων (τσιφλικιών), παρακάµπτοντας πολλές 
δυσκολίες και καθυστερήσεις.  

Ήδη από φθινόπωρο του 1923, ο Δοξιάδης, κατά την διάρκεια περιοδείας του 
στις Νέες Χώρες (Σεπτέµβριος 1923), ζήτησε από το υπουργείο Γεωργίας την 
απαλλοτρίωση 23 συνολικά τσιφλικιών (περιφέρεια Ροδόπης 18, περιφέρεια 
Διδυµοτείχου δύο και περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως τρία) για τις ανάγκες της 
αποκατάστασης των αγροτών προσφύγων1691. Η δήλωση του αποτελεί το εναρκτήριο 
λάκτισµα για την εφαρµογή του µέτρου στον αγροτικό χώρο της Θράκης.  

Η εφαρµογή του επί των αγροκτηµάτων ήταν συνάρτηση της εξέλιξης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και των διαιτητικών αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής. 
Έτσι οι εποικιστικές αρχές αµέσως µετά την υπογραφή της Συµφωνίας της Άγκυρας 
(Ιούνιος 1925) και βάσει των όρων της, προχώρησαν στην απαλλοτρίωση δύο 
τσιφλικιών στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αυξάνοντας την επιφάνεια των 
                                                
1691 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/3, Φικιώτης Δηµήτριος, Τµηµατάρχης του Υπ. 
Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως, Αθήνα, 25-09-1923, προς: την Αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα. 
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εκτάσεων που αξιοποιήθηκαν για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων1692. 
Χαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση του Κιρ-Τσιφλίκ (Νέο Καβάκλιο 

µετέπειτα Αίγειρος) στην περιφέρεια της Κοµοτηνής, αναφορικά µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης του ζητήµατος από τις αρχές της Θράκης. Συγκεκριµένα µέχρι τον 
Μάιο του 1920 το τσιφλίκι εµφανιζόταν ως ιδιοκτησία της οικογένειας Τελωνίδη, ο 
πληθυσµός του αποτελείτο από βουλγαρόφωνους γηγενείς επίµορτους καλλιεργητές. 
Αργότερα, µε τις εκτοπίσεις και τις πιέσεις µετανάστευσης των βουλγαροφώνων της 
Θράκης, χάθηκαν τα ίχνη των κατοίκων και δεν είναι ξεκάθαρο εάν παρέµειναν στο 
τσιφλίκι, εάν αποχώρησαν ή εάν εκδιώχθηκαν για τη Βουλγαρία.  

Το τσιφλίκι µε ενέργειες του εποικιστικού γραφείου Κοµοτηνής επιτάχθηκε 
κατά το ήµισυ για τις ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης. Στις 27-06-1925, 
στο πλαίσιο του διακανονισµού που υπεγράφη στην Άγκυρα, έγινε άρση της επίταξης 
του τσιφλικιού από διαµαρτυρίες των Χακή Χατζή Αχµέτ (Haki Hacı Ahmet) και 
Σαµπίτ Χατζή Ισµαήλ (Sabit Hacı İsmail). Aυτοί φέρονται –από το κείµενο- ως 
ιδιοκτήτες της έκτασης που είχε επιταχθεί1693. H οικογένεια Τελωνίδη διατήρησε το 
µερίδιο της (περίπου 18.000 στρ.) τουλάχιστον µέχρι και το 1950, χωρίς να είναι 
γνωστό εάν µέρος του καταλήφθηκε ή επιτάχθηκε ή αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες της 
αποκατάστασης1694.  

Τελικά όχι µόνο δεν επιστράφηκε η µουσουλµανική ιδιοκτησία, αλλά το 
εποικιστικό γραφείο Κοµοτηνής εγκατέστησε διπλάσιο ή και µεγαλύτερο αριθµό 
προσφύγων. Οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες αναφέρουν επίσης την παράνοµη έναρξη 
εργασιών για την ανέγερση δύο προσφυγικών οικισµών εντός της περιουσίας τους. 
Επίσης αναφέρουν, τη χορήγηση βοσκότοπων για τις ανάγκες των προσφυγικών 
κοπαδιών βοοειδών, στερώντας τις νοµές από τη διατροφή των δικών τους κοπαδιών 
βοοειδών και τη δυνατότητα καλλιέργειας. Το ύψος της ζηµιάς τους ανερχόταν, 
σύµφωνα µε υπολογισµούς τους, σε 1.000.000 δρχ. και, παρά την προηγούµενη 
διαµαρτυρία τους (21-09-1925), το ελληνικό δηµόσιο δεν προχώρησε στη λήψη 
κανενός µέτρου προστασίας της ιδιοκτησίας τους1695.      

Η απάντηση των αρχών δόθηκε µε την επιστολή του διευθυντή Εποικισµού 
του υπ. Γεωργίας, Π. Καραγκίνη, προς το υπουργείο Εξωτερικών. Η υπηρεσία 
βρισκόταν σε διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά του ιδανικού µεριδίου του Κιρ-
Τσιφλίκ από τους µουσουλµάνους µη ανταλλάξιµους ιδιοκτήτες του. Το υπουργείο 
                                                
1692 Πρόκειται για το τσιφλίκι στο χωριό Αριστηνό ή Μπέη-Κιόι (Bey-Köy) έκτασης 327 στρ. (απόφαση υπ’ αρ. 
8321/22-07-1925) και για το τσιφλίκι των αδελφών Φιµαρέλλη στο χωριό Άνθεια ή Χασχινλάρ (απόφαση υπ’ αρ. 
143133/22-12-1925), έκτασης 609 στρεµµάτων. Γ.A.K. Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 359/ Υπ. 
Γεωργίας, Γεωργική Περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως, Ορεστιάδα, 21-04-1931. 
1693 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Τηλεγράφηµα, Κοµοτηνή, αριθµός 
τηλεγραφήµατος 1815, 23-10-1925, (εχαρτοσηµάνθη), προς: Πρωθυπουργό, Υπουργούς Γεωργίας, Πρόνοιας, 
Γεωργίας, Οικονοµικών και Εξωτερικών, Αθήνα. 
1694 Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σ. 63. 
1695 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, τηλεγράφηµα, Κοµοτηνή, αριθµός 
τηλεγραφήµατος 2895, 27-10-1925, επείγον, προς: Πρωθυπουργό, Υπουργούς Γεωργίας, Προνοίας, Οικονοµίας 
και Εξωτερικών (εχαρτοσηµάνθη πενταπολλαπλούν). 
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δεν επρόκειτο όµως να προχωρήσει στην αγορά του, από τη στιγµή που οι ιδιοκτήτες 
του δεν επεδείκνυαν µια λογική υποχώρηση στο αιτούµενο χρηµατικό ποσό, ώστε οι 
συνοµιλίες να καταλήξουν στον επιθυµητό για τις αρχές διακανονισµό1696.  

Οι µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να προβούν σε πώληση της 
έκτασης που κατείχαν έπειτα από τη δραστηριότητα των εποικιστικών αρχών και την 
απόφαση τους να προχωρήσουν σε αξιοποίηση του µεγαλύτερου τµήµατος του 
µεριδίου τους. Οι ζηµιές που οι Χακή Χατζή Αχµέτ και Σαµπίτ Χατζή Ισµαήλ 
αναφέρουν και η οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών δεν άφηναν κανένα 
απολύτως περιθώριο για επιστροφή της περιουσίας τους και αποµάκρυνση των 
προσφύγων. Από εκεί και πέρα, η εξαγορά της ιδιοκτησίας τους θεωρείται δεδοµένη, 
µε βάση τα στοιχεία της σχετικής αλληλογραφίας. 

Η πορεία των απαλλοτριώσεων στη θρακική ύπαιθρο συνοψίζεται στον 
πίνακα του Γραφείου Στατιστικής του υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως (βλέπε 
Πίνακα 23). Αυτός αναφέρεται στις εκτάσεις που είχαν απαλλοτριωθεί από την 
Ε.Α.Π. και το υπουργείο και σε όσες απαιτούνταν ακόµη για την αποκατάσταση των 
υπόλοιπων ακτηµόνων προσφύγων ή για την ενίσχυση των ήδη κληρούχων1697. Οι 
περισσότερες απαλλοτριωµένες εκτάσεις εµφανίζονται στον νόµο Ροδόπης και 
συγκεκριµένα στην περιοχή της Κοµοτηνής, µε 946.560 στρέµµατα, για να 
ακολουθήσουν η περιοχή της Αλεξανδρούπολης µε 178.083 στρέµµατα, η περιοχή 
της Ξάνθης µε 157.840 στρέµµατα και τέλος η περιοχή του Διδυµοτείχου µε 75.293 
στρέµµατα. Συνολικά οι απαλλοτριωµένες εκτάσεις και στους δύο νοµούς ανέρχονται 
σε 1.356.776 στρέµµατα µε 118.795 στρέµµατα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης 
να παραµένουν υπό κρατική κυριότητα, χωρίς να έχουν ακόµα διανεµηθεί στους 
δικαιούχους.  

Οι απαλλοτριωµένες εκτάσεις δεν επαρκούσαν, και τρεις περιοχές, αυτές της 
Αλεξανδρούπολης, της Σαµοθράκης και της Ν. Ορεστιάδας είχαν ανάγκη επιπλέον 
35.000 στρέµµατα έκταση για την ολοκλήρωση της προγραµµατισµένης διανοµής, 
όπως και η περιοχή της Ξάνθης, που είχε ανάγκη επιπλέον 50.000 στρεµµάτων. Άρα, 
η αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων συνέχιζε να γίνεται µε αυξητικούς 
ρυθµούς, αποσπώντας ακόµα περισσότερες εκτάσεις από το κτηµατικό απόθεµα της 
περιοχής. 

Σε διάστηµα µιας σχεδόν δεκαετίας και υπό τις επιταγές της Ε.Α.Π. και των 
φορέων του εποικισµού οι πεδινές και οι ηµιορεινές περιοχές της υπαίθρου είχαν 
δεχθεί την εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσµού αλλά και την αποκατάσταση 
του σε παραγωγικές δραστηριότητες. Οι αρχικές καταλήψεις από τον προσφυγικό 
πληθυσµό, νοµιµοποιήθηκαν από τις αρχές ως επιτάξεις και ολοκληρώθηκαν από τις 
                                                
1696 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη, Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, 
Τµήµα Θ.Γ.Τ., αρ. πρωτ. 148204, 27-11-1925, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄ Πολιτικό. 
1697 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Προνοίας Φ.132, 1928-1929/Έγγραφο 173/32, Ελληνική Δηµοκρατία, Υπ. 
Προνοίας και Αντιλήψεως, Γραφείο Στατιστικής, Αθήνα, 10-10-1929. 
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εξαγορές και κυρίως από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. 
 
Διαρθρωτικά έργα και χωρικές επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας  

 
Το µεγάλο µέγεθος του προς αποκατάσταση πληθυσµού, το πεπερασµένο των 

ικανών προς αξιοποίηση εκτάσεων, οι απαιτήσεις της εθνικής οικονοµίας και η 
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των αγροτικών πληθυσµών 
επέβαλαν σηµαντικά διαρθρωτικά έργα στο τοπίο της υπαίθρου.   

Ειδικότερα όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή του θρακικού ανάγλυφου, 
στην ύπαιθρο, εκτός των λιµνών και των µόνιµων ελών, έρρεαν αρκετοί χείµαρροι 
και ρυάκια που κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στέρευαν και δηµιουργούσαν 
βαλτώδεις εκτάσεις -εστίες µεταδοτικών ασθενειών (φυµατίωση, τριταίος, τυφοειδής 
και παρατυφοειδής πυρετός, δυσεντερία)1698. Οι συνθήκες διαβίωσης, ο 
παρατεταµένος υποσιτισµός, η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων εντός των 
οικιστικών συνόλων καθώς και η υπερβολική καχυποψία των προσφύγων απέναντι 
στις ελληνικές υγειονοµικές υπηρεσίες γιγάντωσαν το πρόβληµα1699.   

Ο Schultze χαρακτηρίζει τον ελώδη πυρετό ως τη σπουδαιότερη αιτία 
αποτυχίας «…εποικισµού…» της περιοχής1700. Η θνησιµότητα από την ασθένεια, στις 
τάξεις των προσφύγων ήταν υψηλή και παρουσίαζε µεταβολές από περιοχή σε 
περιοχή. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά την αναλογική θνησιµότητα 
στη Θράκη από ελονοσία σε 100 θανάτους κάθε αιτίας για την περίοδο 1921-1935. 

 
Πίνακας 1δiii.42. Θνησιµότητα από ελονοσία σε 100 θανάτους (1921-1935) 

Νοµός Αναλογία Θανάτων 
Ροδόπης 11,2 
Έβρου 5,4 
Καβάλας 7,8 

Πηγή: Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, 
Αθήναι: "Πυρσός", σ. 67 
 

 Παράλληλα µε τις ενέργειες επέκτασης των προς διανοµή εδαφών, την 
ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας και τον ανασχηµατισµό του τοπίου, για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος, ελήφθη µια σειρά µέτρων µε σκοπό την εξάλειψη 
των γενεσιουργών αιτιών του. Τέτοιες θεωρούνταν όλα τα υδραυλικά έργα που 
                                                
1698 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 79-80· Κυρκούδης Θ. (1996), Ιστορία της 
Φαρµακευτικής στη Θράκη. Αλεξανδρούπολη: Φαρµακευτικός Σύλλογος Έβρου, 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/farmaka/index.html, (05-01-2008, 12:34)· Ladas S. (1932), The Exchange of 
Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York: The Macmillan Co., σ. 682. 
1699 Kitromilides P. & Alexandris A. (1985), "Ethnic Survival, Nationalism and Forced Migration. The Historical 
Demography of the Greek Community of Asia Minor at the Close of Ottoman Era", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 5, σ. 34· Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: 
Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: "Πυρσός", σ. 58· Schultze J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace 
and Macedonia", Scottish Geographical Magazine, 53(2), σ. 88.  
1700 Schultze J. H. (1937), "Greek Frontier Colonisation in Thrace and Macedonia", Scottish Geographical 
Magazine, 53(2), σ. 88. 
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πραγµατοποιήθηκαν στη Θράκη από τους αντίστοιχους φορείς τοπικής δράσης όπως 
το Ειδικό Ταµείο Υδραυλικών και Εξυγιαντικών Έργων Κοµοτηνής, ο Αναγκαστικός 
Συνεταιρισµός Έγγειων Βελτιώσεων Πεδιάδας Ξάνθης ή το Ταµείο Πεδινών 
Κοινοτήτων Ξάνθης και όχι από το ίδιο τον κρατικό µηχανισµό, όπως έγινε στις 
πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας1701.  

Ο φορέας που δραστηριοποιήθηκε στις πεδινές εκτάσεις της Κοµοτηνής 
εντόπισε τις προσπάθειες του στη διευθέτηση της ροής των τοπικών χειµάρρων (Πος-
Πος, Ντελή Ιµπραήµ και Μπουκλουτζά) και την αποστράγγιση των ελών της 
περιοχής. Το 1936 έγινε η πρώτη προσπάθεια αποξήρανσης του µεγαλύτερου έλους 
στην πεδιάδα της Κοµοτηνής, του έλους Πος-Πος η έκταση του οποίου είχε 
περιοριστεί στα 600 στρ. µετά τη δηµιουργία του πάρκου αναψυχής Χίλια Δένδρα 
(1931). Όµως, οι σφοδρές βροχοπτώσεις του ίδιου έτους πληµµύρισαν την περιοχή, 
καταστρέφοντας οποιαδήποτε έργα είχαν υλοποιηθεί για την αποξήρανση του. Η 
αποστράγγιση του δοκιµάστηκε ξανά µε την επέκταση των εργασιών και στα άλλα 
µικρότερης έκτασης έλη της περιοχής1702.  

Στην περιοχή της Ξάνθης και µετά τις καταστροφικές πληµµύρες του 1928 και 
–πολύ περισσότερο- αυτές του 1934, περίπου 40.000 στρ. απαλλάχθηκαν οριστικά 
από τις επιπτώσεις των έντονων εποχικών βροχοπτώσεων και, παράλληλα, περίπου 
60.000 στρ. που προηγουµένως δεν καλλιεργούνταν και αποτελούσαν ελώδεις 
εκτάσεις ή πληµµυρισµένες, αποδόθηκαν για καλλιέργεια. Η προς εξυγίανση περιοχή 
περιελάµβανε όλη την πεδιάδα νότια της πόλης, από τη Βιστωνίδα µέχρι και τις 
εκβολές του Νέστου καθώς και εργασίες διευθέτησης του χειµάρρου της Ξάνθης, 
µετά από τεχνική µελέτη του υπ. Γεωργίας1703. Εργασίες έλαβαν, επίσης, χώρα και 
στα έλη που υπήρχαν σε µικρή απόσταση από το οικιστικό σύνολο της Ξάνθης1704. 

Τελικά, τα εγγειοβελτιωτικά έργα στον αγροτικό χώρο συνεχίστηκαν και εν 
ολοκληρωθούν αρκετά χρόνια αργότερα κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν 
οι προσπάθειες της µεσοπολεµικής περιόδου ανακόπηκαν από τις πολεµικές 
συγκρούσεις των περιόδων 1940-1945 και 1946-19491705. Παρόµοια ήταν και η 
κατάσταση και στη µεγαλύτερη σε επιφάνεια πεδινή έκταση της χώρας, στη 

                                                
1701 Παπαδόπουλος  Γ. Ε., Σαλάπας Κ. Χ. (1978), Γεωργία και Εγγειοβελτιωτικά Έργα της Ελλάδος Αθήνα: 
Υπουργείο Γεωργίας και Ελληνική Επιτροπή Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων, σσ. 40-41. 
1702 Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: 
"Πυρσός", σ. 146. 
1703 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
35· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ34/Υ5/Φ93: Υπουργείο Γεωργίας, Δ.Τ.Ε., Τµήµα Γεωργικής Υδραυλικής, 06-06-1934, 
Περίµετρος Εκτελέσεως Έργων Πεδιάδος Ξάνθης, Κλίµαξ 1:100.000· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ63/Φ.2143: Πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης [Αναγκαστικού Συνεταιρισµού Έγγειων Βελτιώσεων Πεδιάδας Ξάνθης], 24-03-1934.  
1704 Σφάγγος Ι. Κ., Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέµησις, Αθήναι: 
"Πυρσός", σ. 162· (1962), Ο Νοµός Ξάνθης και τα Προβλήµατα του, Ξάνθη: Εκδόσεις Νοµαρχίας Ξάνθης, σσ. 
124-138 & σσ. 163-164.  
1705 Παπαδόπουλος  Γ. Ε., Σαλάπας Κ. Χ. (1978), Γεωργία και Εγγειοβελτιωτικά Έργα της Ελλάδος Αθήνα: 
Υπουργείο Γεωργίας και Ελληνική Επιτροπή Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων, σσ. 40-44. 
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Θεσσαλία1706. 

Φωτογραφία (σκαρίφηµα) 1δ.iii.30: Περίµετρος εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών έργων 
πεδιάδας Ξάνθης (Ιούνιος 1934) 

Πηγή: Μ.Ι.Ε.Τ. Αρχείο Ε.Τ.Ε./Α1/Σ34/Υ5/Φ93: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τµήµα Γεωργικής 
Υδραυλικής, Αθήνα, 06-06-1934, «Περίµετρος Εκτέλεσης Έργων Πεδιάδος Ξάνθης», Κλίµακα 1:100.000 

 
Η µαζικότερη και µε άµεσα αποτελέσµατα για τις κυβερνητικές βλέψεις 

επέµβαση στη θρακική ενδοχώρα έλαβε χώρα στα µέσα της δεκαετίας του 1930 από 
το µεταξικό καθεστώς. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης διοίκησης και ενώ οι 
αναµορφωτικές επεµβάσεις στον χώρο παρουσίασαν µια σχετική ύφεση, οι 
προσπάθειες ελέγχου και διαχείρισής του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
στρατιωτικού κατεστηµένου, εντάθηκαν. 

Τα µέτρα που ελήφθησαν δεν αφορούσαν αποκλειστικά την περιοχή των 
βορειοανατολικών συνόρων, αλλά το σύνολο των βορείων εδαφών των Νέων 
Χωρών. Εκεί όπως προαναφέρθηκε µε την εφαρµογή του αναγκαστικού νόµου 376 
του 1936 δηµιουργήθηκε η ονοµαζόµενη Επιτηρούµενη Ζώνη, η οποία θα 

                                                
1706 Sivignon M. (1992), Θεσσαλία: Γεωγραφική Ανάλυση µιας Ελληνικής Περιφέρειας, Μετάφραση: Γ. 
Αναστασοπούλου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Αγροτικής Τραπέζης, σσ. 340-344.  
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λειτουργήσει µέχρι και το 1995 (17-05-1995). Ήδη, από την προηγούµενη δεκαετία 
και µετά την περιοδεία του Μιχαλακόπουλου (1929) και την έκδοση νόµου 4124 (23-
04-1929), οι παραµεθόριες περιοχές της Θράκης αποτελούσαν περιοχή δικαιοδοσίας 
της Εποπτείας Παραµεθόριων Περιοχών Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης, την οποία 
αναλάµβαναν ανώτατα στελέχη του ελληνικού στρατού1707 (βλέπε Χάρτη 53). 

Σύµφωνα µε τον Yiftachel η χάραξη εσωτερικών συνόρων υιοθετείται ως 
πρακτική στις περιπτώσεις όπου η εθνοτική διαφορετικότητα των κατοίκων µιας 
ευαίσθητης για τα εθνικά δεδοµένα περιοχής, απειλεί την εδαφική συνεκτικότητα του 
έθνους-κράτους και, κατά συνέπεια, εµποδίζει την αποτελεσµατικότητα 
ενσωµάτωσής της στον εθνικό κορµό. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντίδραση των 
κρατικών θεσµών εκδηλώνεται µε την πλήρη άγνοια της παρουσίας τους ή µε τη 
θεώρηση και αντιµετώπισή τους ως µέρους µιας εχθρικής συνοριακής περιοχής που 
προκαλεί τριγµούς στην εδραίωση της εθνικής εξουσίας1708. Έτσι για το ελληνικό 
κράτος, η έντονη παρουσία τους συνδέθηκε µε την εν δυνάµει αµφισβήτηση του 
εδαφικού καθεστώτος της χώρας από ενδεχόµενες συνεργασίες τους µε τα γειτονικά 
βαλκανικά κράτη.  

Η επιτηρούµενη ζώνη που χαράχθηκε, ακολούθησε µια πορεία παράλληλη µε 
τη βόρεια συνοριακή γραµµή του ελληνικού κράτους, σε µια περιοχή που ξεκινούσε 
από τη βόρεια Κέρκυρα και κατέληγε στον Έβρο. Το πλάτος της ζώνης κυµαινόταν 
από 15 έως 45 χιλιόµετρα. Ο σχεδιασµός, ο έλεγχος και η διαχείριση της περιοχής 
γίνονταν από την πενταµελή Επιτροπή Στρατιωτικής Ασφάλειας, µε επικεφαλής τους 
νοµάρχες των περιοχών και αντιπροσώπους των αστυνοµικών και στρατιωτικών 
υπηρεσιών1709. Η ζώνη ελεγχόταν από τις δυνάµεις του ελληνικού στρατού µέχρι και 
το 1970, δηµιουργώντας συνεχώς προβλήµατα στην καθηµερινή µετακίνηση των 
κατοίκων εντός και εκτός τη ζώνης στην εργασία τους και κυρίως στην εκµετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων εντός της. Το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της δεν 
ακολουθούσε το αντίστοιχο της υπόλοιπης χώρας, αντιθέτως δε εφαρµόστηκε αυτό 
που προβλεπόταν στις στρατιωτικά διοικούµενες περιοχές1710. 

Στη Θράκη η επιτηρούµενη ζώνη περιελάµβανε τις περιοχές που βρίσκονταν 
βόρεια της νοητής γραµµής την οποία σχηµάτιζαν οι οικισµοί Ίµερα, Πετροχώρι, 
Μορσύνη, Χρύσα, Ξάνθη, Κιµµέρια, Σέλερο, Φίλια και Σήµαντρα (επαρχία Ξάνθης), 
Αµαξάδες, Κοπτερό, Ίασµος, Σώστης, Ασώµατος, Σύµβολα, Καρυδιά, Κάλχας, 
Γρατινή, Φίλλυρα, Αρριανά (επαρχίας Κοµοτηνής), Κάµπος, Μέγα και Μικρό 
                                                
1707 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 287-288· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: 
Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, στο http://alex.eled.duth.gr, (23-10-2004, 15:07).  
1708 Yiftachel O. (1996), "The Internal Frontier: Territorial Control and Ethnic Relations in Israel", Regional 
Studies, 30(5), σσ. 495-496. 
1709 Αλιβιζάτος Ν. (1995), Οι Πολιτικοί Θεσµοί σε Κρίση, 1922-1974, Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 430. 
1710 Κωστόπουλος Τ. (2009), Το ¨Μακεδονικό¨ της Θράκης. Κρατικοί Σχεδιασµοί για τους Ποµάκους (1956-2008), 
Αθήνα: Βιβλιόραµα, σσ. 28-29· Lambrianidis L. (2001), ""Internal Frontiers" as a Hindrance to Development", 
European Planning Studies, 9(1), σ. 85, σσ. 91-93.  
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Δερείο, Πρωτοκκλήσι (επαρχίας Σουφλίου), Βρυσικά, Ευγενικό, Αµπελάκια, Βάλτος, 
Ρύζια και Καστανιές (επαρχία Διδυµοτείχου). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, 
στην περιοχή της Ξάνθης και στα νοτιοδυτικά της, περιλαµβάνονταν και µικτοί 
οικισµοί, µέχρι και την δεκαετία του 1970. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι οικισµοί του 
Καρυόφωτου, του Δαφνώνα, της Σταυρούπολης, του Γέρακα ή Ατµατζελή (Atmaceli) 
και του Κοµνηνού1711. 
 

 
 
Για τις αρχές το ζητούµενου του έλεγχου της εθνοτικής διαφορετικότητας 

στην περιοχή της Θράκης, τουλάχιστον στα ορεινά της, είχε δροµολογηθεί. Η 
εφαρµογή της δεν φαίνεται να ερχόταν σε σύγκρουση µε τη Συνθήκη της Λωζάνης 
και τις άλλες διµερείς συµφωνίες που είχαν συναφθεί µε την Τουρκία και τη 
Βουλγαρία. Για άλλη µια φορά ο χώρος µέσω των εσωτερικών συνόρων 
επιστρατεύτηκε ως εργαλείο επίτευξης µιας αποτελεσµατικότερης γεωγραφικής 
διαχείρισης των πληθυσµών της επικράτειας, ικανοποιώντας τα αιτήµατα δόµησης 
και λειτουργίας του ελληνικού έθνους-κράτους1712. 

Επί του θέµατος ο Αλιβιζάτος αναφέρει, ότι οι επιτηρούµενες ζώνες ή οι 
αµυντικές περιοχές ήταν δευτερεύουσας σηµασίας, µιας και δεν µπορούσαν να 
θεωρηθούν αποκοµµένες από τη δράση και τις ανεξέλεγκτα υπέρογκες αρµοδιότητες 

                                                
1711 Lambrianidis L. (1999), "The Impact of the Military Surveillance Zone on the Greek Side of the Bulgarian-
Greek Borderlands", Boundary and Security Bulletin, 7(2), σ. 86. 
1712 Yiftachel O. (1996), "The Internal Frontier: Territorial Control and Ethnic Relations in Israel", Regional 
Studies, 30(5), σ. 496. 
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των δηµόσιων αρχών στον αστυνοµικό τοµέα της µεταξικής περιόδου1713. Σε κάθε 
περίπτωση και ενόσω, η επιτηρούµενη ζώνη ήταν σε ισχύ σε όλο το µήκος των 
βορείων συνόρων της χώρας δυσχέραινε την ενοποίηση των Νέων Χωρών µε την 
υπόλοιπη χώρα µε ορατές συνέπειες στην καθηµερινότητα των περιοχών.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και µια σειρά άλλων µέτρων που εφάρµοσε η 
µεταξική διακυβέρνηση. Από την πρώτη στιγµή εκδήλωσε τη στάση της απέναντι 
στους πολίτες εκτός των ορίων της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Έτσι ο εν 
αποστρατεία ανώτατος αξιωµατικός του ελληνικού στρατού, Γ. Φεσσόπουλος, ως 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Αµύνης και Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, συνέταξε µια αναλυτική έκθεση (03-09-1936) για την κατάσταση στην Β. 
Ελλάδα (µετέπειτα περιοχή της επιτηρούµενης ζώνης)1714.  

Το νέο καθεστώς προκειµένου να εργαστεί αποτελεσµατικότερα για την 
ικανοποίηση των στόχων του εισήγαγε τον αποδοτικότερο έλεγχο των τοπικών 
φορέων αυτοδιοίκησης. Έτσι το 1938 ήρθε η σειρά των τοπικών δηµοτικών και 
κοινοτικών συµβουλίων να διαλυθούν, «…λόγω ραθυµίας…» ή για «...λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος...», και τη θέση των εκλεγµένων µελών ανέλαβε µια 
διορισµένη διοικούσα επιτροπή1715. Τα επιλεγµένα µέλη των κοινοτικών και 
δηµοτικών συµβουλίων φρόντισαν την πλήρη ταύτιση των θέσεων και κυρίως των 
έργων τους µε τις προσταγές της µεταξικής διοίκησης. Ακόµα και η αντιπροσώπευση 
των µη ανταλλάξιµων κατοίκων της Θράκης σε αυτά γινόταν προσεχτικά και εντός 
του πλαισίου συνεργασίας των αρχών µε ισχυρά µέλη της κοινότητας. 

Με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και κυρίως µε τη θέσπιση της επιτηρούµενης 
ζώνης και των άλλων διοικητικών µέτρων εκδηλώθηκε µε τον δυναµικότερο τρόπο η 
πρόθεση του ελληνικού έθνους-κράτους να ελέγξει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο 
το χώρο του θρακικού τοπίου. Βέβαια η προσπάθεια ενοποίησης της Θράκης µε την 
ελληνική επικράτεια µέσω της προσφυγικής αποκατάστασης κλονίστηκε από τη 
δηµιουργία µιας υπό-περιφέρειας εντός της ήδη υπάρχουσας.  
 

                                                
1713 Αλιβιζάτος Ν. (1995), Οι Πολιτικοί Θεσµοί σε Κρίση, 1922-1974, Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 431. 
1714 Σκορδύλης Κ. (1994), "Μειονότητες και Προπαγάνδα στη Βόρειο Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεµο: Μια 
Έκθεση του Γ. Θ. Φεσσόπουλου", Ιστώρ, 7, σσ. 56-84. 
1715 Φ.Ε.Κ. 01-12-1938, αρ. φύλλου 453, Διάταγµα «περί διαλύσεως του κοινοτικού συµβουλίου Κοτύλης του 
Νοµού Ροδόπης και διορισµού διοικούσης επιτροπής»· Φ.Ε.Κ. 26-11-1938, αρ. φύλλου 442, Διάταγµα «περί 
διαλύσεως των κοινοτικών συµβουλίων Τοξοτών, Αρριανών και Πασχαλιάς του Ν. Ροδόπης και διορισµού 
διοικούσων επιτροπών»· Φ.Ε.Κ. 21-10-1938, αρ. φύλλου 388, Διάταγµα «Περί διαλύσεως του Κοινοτικού 
Συµβουλίου Αβδήρων του Ν. Ροδόπης και του διορισµού διοικούσας επιτροπής»· Φ.Ε.Κ., 15-09-1938, αρ. 
φύλλου 334, Διάταγµα «Περί διαλύσεως το Δηµ. Συµβουλίου Ξάνθης και διορισµού διοικούσης επιτροπής»· 
Φ.Ε.Κ. 12-09-1938, αρ. φύλλου 325, Διάταγµα «περί διαλύσεως του Κοινοτικού Συµβουλίου Ιάσµου του Ν. 
Ροδόπης και διορισµού Διοικούσης Επιτροπής»· Φ.Ε.Κ., 28-07-1938, αρ. φύλλου 275, Διάταγµα «Περί διαλύσεως 
του Δηµ. Συµβουλίου Κοµοτηναίων του Ν. Ροδόπης και διορισµού διοικούσης επιτροπής»· Φ.Ε.Κ. 31-05-1938, 
αρ. φύλλου 208, Διάταγµα «περί διαλύσεως του Κοινοτικού Συµβουλίου Χιονίστρας του Ν. Ροδόπης και 
διορισµού Επιτροπής»· Φ.Ε.Κ. 31-05-1938, αρ. φύλλου 207, Διάταγµα «περί διαλύσεως του Κοινοτ. Συµβουλίου 
Κιµµερίων του Νοµού Ροδόπης και διορισµού διοικούσης Επιτροπής». 
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Ανακατατάξεις στην αγροτική οικονοµία: καπνά και ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία  
 

Ο εποικισµός της υπαίθρου και η προσφυγική αποκατάσταση εγκαινιάσαν µια 
σειρά αλλαγών στη θρακική αγροτική οικονοµία του µεσοπολέµου. Για τη 
διερεύνηση αυτών εξετάζονται τα παραδείγµατα της καπνοκαλλιέργειας και της ηµι-
νοµαδικής κτηνοτροφίας µετά την εφαρµογή του εποικιστικού προγράµµατος. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε αισθητά στο 
σύνολο της Θράκης, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Κ.τ.Ε. και τις κυβερνητικές 
προσδοκίες για αύξηση της παραγωγής σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες της χώρας, για 
απασχόληση των προσφυγικών οµάδων, για διεύρυνση της παραγωγής καθώς και για 
αναµόρφωση του παραδοσιακού τοπίου µε την επέκταση των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων (βλέπε Διάγραµµα 12)1716.  

Από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας αναφορικά κατά τη χρονική περίοδο 
1922-1938, πληροφορούµαστε τη συνολική πορεία της τοπικής αγροτικής 
οικονοµίας, η οποία δεν µπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά από την αντίστοιχη εθνική 
της µεσοπολεµικής περιόδου και εκτός των ευρύτερων µεταβολών της. Βέβαια, µια 
σειρά παραµέτρων χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψιν, προκειµένου να γίνεται κατανοητή 
η εικόνα της: α) η έλλειψη καταγραφής επιφανειών υπό αγρανάπαυση από την 
Γ.Σ.Υ.Ε., β) η πανελλήνια τάση µείωσης των στρεµµατικών αποδόσεων (1914-1931), 
η οποία ακολουθείται από µια έντονη ανοδική πορεία κατά τη δεκαετία του 1930 και 
γ) η επέκταση της αγροτικής παραγωγής1717.   

Πραγµατικά οι καλλιεργούµενες επιφάνειες στους νοµούς της Θράκης 
παρουσιάζουν µια ανοδική πορεία (1922-1938), µε εξαίρεση τα έτη 1923 και 1929 
(βλέπε Διαγράµµατα 13)1718. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο Ευελπίδης, η 
επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων στη Θράκη ανήλθε στα 1.001 τ.χλµ. 
παρουσιάζοντας σε δύο περίπου δεκαετίες τη µεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο 
µεταβολή, 138,9% (1922-722τ.χλµ., 1929-1.153,5 τ.χλµ., 1939-1.723 τ.χλµ.)1719. Η 
άνοδος των καλλιεργούµενων επιφανειών καταγράφηκε στο σύνολο των Νέων 

                                                
171619η Τριµηνιαία Έκθεση της Ε.Α.Π. (1η...27η, Φεβρ. 1924-Αύγ. 1930) σ. 19, όπως παρατίθεται στο Πελαγίδης 
Σ. (1992), "Προβλήµατα Προσφυγικής Αποκατάστασης στη Δυτική Θράκη, 1923-1930", ΙΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό 
Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης· Mears E. (1929), Greece Today, the 
Aftermath of the Refugee Impact. Stanford & London: Stanford University Press & Oxford University Press, σσ. 
79-81· Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Α.Α. Πάλλη Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των Κυριότερων 
Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν Αποκατάστασιν µετά 
Αναλύσεως και Επεξηγήσεων, συντάκτης: Α. Α. Πάλλης.  
1717 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 212-213. 
1718 Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα 
στοιχεία προέρχονται από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας της Γ.Σ.Υ.Ε. (1922-1938), όπως έχουν επεξεργαστεί 
στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), 
Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 206  
1719 Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται οι αγραναπαύσεις και οι δενδροφυτείες. Ευελπίδης, Χ. (1944), Η Γεωργία 
της Ελλάδος: Οικονοµική και Κοινωνική Άποψις. Αθήναι:  Εκδόσεις "Ο Λόγος", σ. 19. 
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Χωρών  λόγω της παραγωγικής αποκατάστασης των προσφύγων.  
Η αύξηση των καλλιεργούµενων στρεµµάτων δεν µπορεί να δικαιολογηθεί 

αποκλειστικά από τη συµµετοχή των αγροτικών προσφυγικών νοικοκυριών στην 
καλλιεργητική οικονοµία της Θράκης. Αυτά κατέγραψαν µια αύξηση της τάξης των 
48.004 ατόµων, µεταξύ των απογραφών του 1920 και του 1928. Για τη σωστή 
προσέγγιση του φαινοµένου αυτού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ο συνολικός πληθυσµός 
των αστικών και ηµιαστικών νοικοκυριών που απασχολείτο µε την καλλιέργεια 
αγροτικών ειδών παραγωγής1720 (βλέπε κεφάλαιο 1δ.ii, supra). Επιπροσθέτως, η 
ξαφνική αύξηση του πληθυσµού της Θράκης τη στιγµή που οι ανάγκες διατροφής δεν 
καλύπτονταν από την τοπική παραγωγή, προώθησε την υιοθέτηση µιας 
συστηµατικότερης καλλιέργειας ακόµα και των γαιών που προηγουµένως δεν 
αξιοποιούνταν1721. 

Πιο αναλυτικά η Γεωργική και Κτηνοτροφική Απογραφή του 1929 είναι 
ενδεικτική τόσο για το είδος των καλλιεργειών όσο και για τις επιφάνειες που η κάθε 
µία αξιοποιούσε. Επιπροσθέτως, δηµοσιεύονται στοιχεία για τις διαθέσιµες και µη 
διαθέσιµες εκτάσεις της περιφέρειας, που µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε µια 
µελλοντική επέκταση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, επιταχύνοντας ακόµα 
περισσότερο την αναµόρφωση του τοπίου (βλέπε Πίνακα 24)1722.      

Σε όλη την περίοδο τα δηµητριακά (χωρίς αγρανάπαυση) αποδεικνύονται η 
επικρατέστερη και η πλέον εκτεταµένη καλλιέργεια της Θράκης, αναλογικά µε την 
επιφάνεια των υπολοίπων καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Η ίδια πορεία καταγράφεται 
και στο σύνολο της χώρας, και πάλι όµως η παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των εγχώριων αναγκών (κατά την περίοδο 1923-1927, το 58% των εθνικών αναγκών 
για δηµητριακά καλύπτονταν από εισαγόµενα προϊόντα)1723. Στη συνέχεια, 
βρίσκονται τα αρωµατικά και βιοµηχανικά προϊόντα, µε τον ν. Ροδόπης να διατηρεί 
σε όλη την περίοδο την πρωτοπορία συγκριτικά µε τον ν. Έβρου, λόγω της ένταξης 
των καπνών στα βιοµηχανικά φυτά. 

Ανάλογα είναι και τα ευρήµατα για την εξέλιξη των στρεµµατικών 
αποδόσεων των παραπάνω καλλιεργειών, στο σύνολο της Θράκης (βλέπε 
Διαγράµµατα 14)1724. Αυτά εκφράζουν την τάση και τις διακυµάνσεις των αποδόσεων 
                                                
1720 Κιόχος Π. (1981), Στατιστική Ανάλυση του Δηµογραφικού Προβλήµατος της Ελλάδος από το 1920 Μέχρι το 
1971, Αθήνα: Εκδόσεις Καραµπελόπουλος, σσ. 190-199. 
1721 Boserup E. (1965), The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change Under 
Population Pressure, London: G. Allen & Unwin, σ. 39. 
1722 Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα 
στοιχεία προέρχονται: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), 
Γεωργική και Kτηνοτροφική Απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929. Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, όπως 
έχουν επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος. 
1723 Slabey Roucek S. J. (1935), "Economic Geography of Greece", Economic Geography 11(1), σ. 94. 
1724 Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα 
στοιχεία προέρχονται από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας της Γ.Σ.Υ.Ε. (1922-1938), όπως έχουν επεξεργαστεί 
στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος. 
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στο σύνολο της χώρας (1922-1931 µείωση, 1931-1938 αύξηση). Βέβαια οι 
συγκεκριµένες αποδόσεις, µαζί µε τις αντίστοιχες της Μακεδονίας καταγράφονται ως 
οι υψηλότερες στο σύνολο της χώρας. Φαίνεται τελικά πως οι διαρθρωτικές αλλαγές 
της θρακικής οικονοµίας µέσω της λειτουργίας φορέων, όπως το Γεωργικό 
Επιµελητήριο Θράκης (1931), απέδωσαν καρπούς µέσω της εισαγωγής νέων µεθόδων 
γεωργικής εκµετάλλευσης και καλλιεργειών (υβρίδια). Άλλωστε η συγκεκριµένη 
εξέλιξη παρουσιάστηκε στην αγροτική επικράτεια της χώρας, ως συνέπεια των 
διαρθρωτικών και εκσυγχρονιστικών αλλαγών που εισήχθησαν από την κεντρική 
διοίκηση1725.  

Αναφορικά µε την καλλιέργεια και παραγωγή καπνού –το επικερδέστερο 
προϊόν της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας του µεσοπολέµου- άµεσα αποφασίστηκε 
η εγκατάσταση προσφυγικών οµάδων που στις πατρίδες τους ήταν εξοικειωµένοι µε 
την καπνοκαλλιέργεια και έτσι αναιρέθηκαν οι αρχικοί ενδοιασµοί της ελληνικής 
πλευράς για τη µη ανταλλαξιµότητα των µουσουλµάνων καπνοκαλλιεργητών των 
περιοχών Καβάλας και Δράµας (την θέση τους έλαβαν καπνοκαλλιεργητές από την 
Σαµψούντα)1726.  

Για την περιοχή της Ξάνθης ο Δοξιάδης αξίωσε την απαλλοτρίωση 
καλλιεργούµενων κτηµάτων καπνού µεταξύ 30 και 50 στρεµµάτων και τη χορήγηση 
πίστωσης από την Ε.Τ.Ε., λόγω της ανάγκης εγκατάστασης 500 οικογενειών 
καπνοκαλλιεργητών που παρέµεναν εντός της πόλης1727. Οι έµπειροι καλλιεργητές 
προέρχονται από την καπνοπαραγωγική περιοχή του Αϊδινίου και εγκαταστάθηκαν 
στην εύφορη περιοχή του Πρώτου Γιακά της Ξάνθης, και συγκεκριµένα στη Χρύσα, 
διασπώντας την τοπική ισχυρή µουσουλµανική καπνοπαραγωγική οµάδα1728.  

Η συµµετοχή των προσφύγων και ιδίως των παραδοσιακών 
καπνοκαλλιεργητών προσέφερε σηµαντική βοήθεια στη θρακική καπνική οικονοµία 
µέσω της εισαγωγής νέων ποικιλιών καπνού, όπως η Σαµψούν1729. Κυρίως, όµως, 
ήταν η αδιάκοπη ενασχόληση τους µε µια καλλιέργεια που ήδη γνώριζαν, η 

                                                
1725 Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σσ. 321-322· Μισεντζής Α. Ι. (1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: 
Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 16:39)· Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική 
Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, 
Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 216. 
1726 Ι.Α.Υ.Ε. Φ. Κ.τ.Ε. 1924/ΑΡ/16, πρόταση του τέως βουλευτή Πρωτόπαπα, Ν. Υόρκη, 13-03-1924, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, όπως παρατίθεται στο Τσιτσελίκης Κ. (2006), «Μουσουλµανικές Κοινότητες στην 
Ελλάδα πριν και µετά το 1923: Δικαιϊκές Συνέχειες και Ιδεολογικές Ασυνέπειες», στο Τσιτσελίκης Κ. (επιµ.), Η 
Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσµών. Πτυχές µιας Εθνικής Σύγκρουσης, Αθήνα: Κριτική: 15-39, σ. 27· Clark B. 
(2006) Twice a Stranger. How Mass Expulsion Forged Modern Greece and Turkey, London: Granta Books, σ. 78· 
Slabey Roucek S. J. (1935), "Economic Geography of Greece", Economic Geography 11(1), σ. 95.  
1727 Μ. Μ. Αρχείο Α. Δοξιάδη Φάκελος 3, αρ. εγγράφου 256/3, Φικιώτης Δηµήτριος, Τµηµατάρχης του Υπ. 
Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως, Αθήνα, 25-09-1923, προς: την Αντιπροσωπεία της Κοινωνίας των Εθνών, 
Αθήνα. 
1728 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 
47-49. 
1729 Μάντζαρης Α. Ι. (1934), Τα Καπνά µας (Εσωτερική Κατανάλωσις): Μονοπόλιον; Ελευθέρα Βιοµηχανία; 
Αθήναι, σ. 65. 
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εκπλήρωση της αξίωσης για διεύρυνση της παραγωγής και κατά συνέπεια η ενίσχυση 
της τοπικής και της εθνικής οικονοµίας.  

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα δεδοµένα άλλαξαν, ακολουθώντας τις 
παραπάνω κατευθύνσεις (βλέπε Πίνακα 25). Η καπνοπαραγωγή, οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις καθώς και οι απασχολούµενοι στον κλάδο πολλαπλασιάστηκαν σε µια 
πενταετία. Από το σύνολο των 20 οικισµών που συνιστούσαν την καπνοπαραγωγική 
περιοχή της υποδιοίκησης Ξάνθης, την περίοδο 1925-1926, απασχολούνταν 8.843 
καλλιεργητές (γηγενείς και πρόσφυγες) και καλλιεργούσαν 57.358 στρέµµατα τα 
οποία απέδιδαν 3.267.828 οκάδες καπνού. Η αντίστοιχη παραγόµενη ποσότητα για 
την επαρχία Κοµοτηνής ανήλθε σε 1.409.677 οκάδες1730.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παραγόµενο προϊόν αναφορικά µε τη εθνοτική 
διάκριση των καπνοκαλλιεργητών, όπως αποκαλύπτει µια αναφορά του αναπληρωτή 
Γενικού Διοικητή Θράκης. Από την αναφορά στην περιφέρεια Ξάνθης κατά την 
καλλιεργητική χρονιά 1921-1922, παρήχθη από τους µουσουλµάνους 
καπνοκαλλιεργητές ποσότητα 751.650 οκάδων. Το 1922-1923 η παραγόµενη 
ποσότητα αυξήθηκε σε 972.600 οκάδες και την επόµενη καλλιεργητική χρονιά (1923-
1924) ανήλθε σε 1.262.000 οκάδες. Η αναφορά συνεχίζει µε την ποσότητα του 
καπνού που παρήχθη από γηγενείς (µουσουλµάνοι καλλιεργητές) και πρόσφυγες στην 
περιοχή, η οποία έφτασε τις 2.996.083 οκάδες (1924-1925)1731. 

Από τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να υπολογίσουµε κατά προσέγγιση την 
εθνοτική κατανοµή των καπνοκαλλιεργητών, τουλάχιστον για την περιοχή της 
Ξάνθης (1925-1926). Η διαφορά µεταξύ των στοιχείων που δηµοσίευσε η τοπική 
εφορία και των ποσοτήτων που παρήχθησαν από τους µη ανταλλάξιµους ανέρχεται 
σε 2.005.828 οκάδες. Από αυτές ένα µέρος παρήχθη από προσφυγικές µονάδες και 
ένα άλλο από τις καπνικές εταιρείες, όπως η Gering Tobacco Company, που διέθεταν 
ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εγκατάστασης και 
αποκατάστασης1732. Η µουσουλµανική κυριαρχία στην καπνοκαλλιέργεια 
εξακολούθησε να υφίσταται, παρά τη συνεχώς αυξανόµενη διείσδυση των 
προσφυγικών πληθυσµών στο χώρο.  

Τα στοιχεία της αγροτικής απογραφής του 1929 παρουσιάζουν µια καθαρή, 
συνολική εικόνα των καλλιεργούµενων εκτάσεων καπνού, της παραγωγικότητας, των 
παραγόµενων ποσοτήτων και της αξίας του προϊόντος κατά την απογραφή:  

 
 
                                                
1730 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878. Tome 2: Cartes, Documents, Fiches Statistiques, Bibliographie, Départment de Géographie, Paris: 
Université de Paris X-Nanterre, πίνακες Χ: 1, 2, 3· Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: 
Ελληνική Διοίκησις, Β`: Ελληνικόν Κράτος, Γ`: Ελληνικόν Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1243.  
1731 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Α., Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. 
πρωτ. 13748, Κοµοτηνή, 02-06-1926, επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄, Πολιτικό, Αθήνα.   
1732 Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σ. 63. 
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Πίνακας 1δiii.43. Καπνοπαραγωγή Θράκης (1929) 

Καπνοπαραγωγή 1929 Έκταση 
(στρ.) 

Μέση 
Παραγωγή 
(Kgr/στρ.) 

Ολική 
Παραγωγή 

(Μετρ. 
Στατ.) 

Μέση Αξία 
(Δρχ./Μετρ. 
Στατ.) 

Ολική Αξία 
(Δρχ.) 

Ε
πα
ρχ
ίε
ς 

Αλεξανδρουπόλεως 5.118 41,83 2.141 1.770,65 3.790.968 
Διδυµοτείχου 4.163 59,16 2.463 1.643,18 4.047.152 
Νέας Ορεστιάδος 1.639 36,18 593 1.382,46 819.797 
Σαµοθράκης 260 47,69 124 1.951,01 241.925 
Σουφλίου 3.537 48,40 1.712 2.035,35 3.484.513 
Κοµοτηνής 18.140 58,79 10.664 3.564,98 38.016.959 
Ξάνθης 64.381 56,44 36.336 4.893,83 177.822.264 
Σαπών 7.405 52,40 3.880 2.198,34 8.529.550 

Νοµοί Έβρου 14.717 47,79 7.033 1.760,89 12.384.355 
Ροδόπης 89.926 56,58 50.880 4.409,76 224.368.773 

Σύνολο Θράκης 104.643 55,34 57.913 4.088,08 236.753.128 
Πηγή: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα 
στοιχεία προέρχονται: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), 
Γεωργική και Kτηνοτροφική Απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929. Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 
Παρατήρηση: Τα στοιχεία παρατίθενται όπως έχουν επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω 
προγράµµατος 
 

Βάσει αυτών επιβεβαιώνεται η πρωτοκαθεδρία της επαρχίας Ξάνθης στην 
παραγωγή καπνού, την οποία ακολουθούν οι επαρχίες Κοµοτηνής και Σαπών. Η 
συµµετοχή των επαρχιών του έτερου νοµού είναι αρκετά περιορισµένη, τόσο 
αναφορικά µε τον όγκο της παραγωγής όσο και µε βάση τη συνολική του αξία. 
Αναµφίβολα η κατάσταση είναι διαφορετική συγκριτικά µε την παραγωγικότητα ανά 
στρέµµα, όπου περιοχές παραδοσιακής καπνοκαλλιέργειας, όπως το Διδυµότειχο, 
υπερέχουν ακόµη και της ίδιας της Ξάνθης.  

Σε ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο η καπνοκαλλιέργεια ήταν µια 
απασχόληση εντάσεως εργασίας που απορροφούσε την πλεονάζουσα οικογενειακή 
εργασία και απέδιδε µεγάλης χρηµατικής αξίας προϊόν ανά καλλιεργούµενο στρέµµα, 
σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες1733. Για παράδειγµα ήταν αποδοτικότερη οικονοµικά 
η εργασία ενός νοικοκυριού στην επαρχία της Ξάνθης το οποίο απασχολείτο µε την 
κερδοφόρα καπνοκαλλιέργεια, από ό,τι ενός άλλου στην επαρχία Νέας Ορεστιάδας, 
το οποίο απασχολείτο µε τη λιγότερο επικερδή καλλιέργεια δηµητριακών, όταν και τα 
δύο επιδίδονταν στην καλλιέργεια ίδιας έκτασης1734.  

Άµεση συνέπεια της µεταβαλλόµενης καλλιέργειας του καπνού ήταν και η 
αξία των καπνοχώραφων της Θράκης, που ανήκαν κατά κύριο λόγο στους µη 
ανταλλάξιµους γηγενείς. Η τιµή πώλησης του καλλιεργούµενου προϊόντος σε µια 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή αντιστοιχούσε στο χρηµατικό αντίτιµο εξαγοράς ή 
απαλλοτρίωσης της αγροτικής ακίνητης περιουσίας από τις εποικιστικές αρχές, όπως 
όριζε το άρθρο 3 του ψηφίσµατος της Δ΄ Συντακτικής Συνελεύσεως του 1924. 
                                                
1733 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 220, σ. 224. 
1734 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 312-313. 
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Στο παράδειγµα των καπνοχώραφων, µια προσεκτική παρακολούθηση των 
εγχώριων τιµών πώλησης του προϊόντος από τις επιτροπές αποζηµίωσης ήταν ικανή 
να επιτρέψει την αγορά µουσουλµανικών κτηµάτων σε χαµηλότερη τιµή. Στις 
εκτάσεις που κατέλαβαν οι πρόσφυγες ή επιτάχθηκαν από τις αρχές ανήκαν 
καπνοκαλλιέργειες µουσουλµάνων ιδιοκτητών που εν συνεχεία εξαγοράστηκαν. Είναι 
λογική η απουσία διαρκούς ελέγχου της τιµής πώλησης των καπνοχώραφων, όπως 
συνέβη µετά την απαγόρευση αποδηµίας των µουσουλµάνων ανατολικά του Έβρου 
και την ανατίµηση του καπνού όταν η αξία της γης αυξήθηκε πάνω από τις 500 
δραχµές ανά στρέµµα, παρά τις ελπίδες των αρχών για συµφέρουσα εξαγορά της1735. 

Σε γενικές γραµµές οι καλλιεργητές (γηγενείς και πρόσφυγες) ήταν πολλές 
φορές αδύναµοι στην υποστήριξη των αγροτικών εισοδηµάτων τους, τα οποία 
σηµείωσαν κατακόρυφη πτώση1736. Τα ισχυρότερα µέλη της τοπικής οικονοµίας 
εµφανίζονταν ως βασικοί ανταγωνιστές τους και τροφοδότες τους ταυτόχρονα. 
Χαρακτηριστικό της σχέσης αλληλεξάρτησης που είχε δοµηθεί, ήταν η κατά 
πλειονότητα προσφυγή των καπνοκαλλιεργητών σε δανεισµό -µε αρκετά υψηλούς 
τόκους- από ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες της τοπικής οικονοµίας (κάλυψη 
75% των αναγκών τους), σε σχέση µε τον τραπεζικό δανεισµό (25%)1737. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση αντιστρεφόταν όταν οι µουσουλµάνοι 
συγκεντρώνονταν υπό την ασπίδα των αγροτικών συνεταιρισµών (κατά πλειονότητα 
πιστωτικών), προκειµένου να διασφαλίσουν δανειοδοτήσεις µε τόκους χαµηλότερους 
από αυτούς των τοκιστών1738. Γρήγορα ο θεσµός -εισήχθη κατά την περίοδο της 
Ελληνικής Διοίκησης Θράκης- µέσω προτροπών της Ε.Α.Π., επεκτάθηκε και προς 
στον προσφυγικό πληθυσµό, ισχυροποιώντας την θέση τους στην τοπική 
οικονοµία1739.   

                                                
1735 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
116. 
1736 Κωστής K. (1987), Αγροτική Οικονοµία και Γεωργική Τράπεζα: Όψεις της Ελληνικής Οικονοµίας στο 
Μεσοπόλεµο (1919-1928). Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 134-138.  
1737 Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 59. Για τους µουσουλµάνους καπνοπαραγωγούς της Κοµοτηνής παρατίθεται το 
παρακάτω παράδειγµα: αυτοί αντιµετώπιζαν πρόσθετες δυσκολίες, όταν ο διευθυντής του τοπικού 
υποκαταστήµατος της Ε.Τ.Ε., µέσω στενής συνεργασίας και εύνοιας µε δύο καπνεµπορικούς οίκους της πόλης 
(Καζές Σαµουήλ, Πολυδωρόπουλος & Δάσα Μαΐρ και Μιλτιάδης Δεϊρµεντζόγλου & Κων. Ιωαννίδης), ζήτησε 
άµεση εξόφληση των οφειλών τους προς την τράπεζα. Εν συνεχεία, οι αντιπρόσωποι των παραπάνω οίκων 
προσέφεραν αρκετά χαµηλές τιµές για την αγορά των καπνών τους σχετικά µε αυτές που προσέφεραν οι 
υπόλοιποι. Ο εκβιασµός των καπνεµπόρων µε τη συνέργεια της τράπεζας και οι αδικοπραγίες εις βάρος των 
µουσουλµάνων κατοίκων από οµάδες του ελληνικού στρατού και του προσφυγικού κόσµου προκάλεσαν ανησυχία 
και φόβο στους θιγόµενους. Αρκετοί προσπάθησαν να εκποιήσουν, ανεξαρτήτως οικονοµικού τιµήµατος, την 
περιουσία τους και να αποδηµήσουν από τη Θράκη. Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα 
Επιθεωρήσεως, Επιθεωρητής: Σ. Καραπάνος, Αθήνα, 15-09-1923, προς: τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας 
Ελλάδος, Αθήνα. 
1738 Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν 
Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 312· Antoniades A. (1922), Le Development Èconomique de la Thrace: La Passè, Le 
Prèsent, L' Avenir, Athens: Imprimerle TYPOS: Kimon J. Theodoropoulos, σσ. 96-97.  
1739 Κοινωνία των Εθνών (1997), Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα, Πρώτη Έκδοση, Γενεύη 1926, 
Μετάφραση: Φ. Βεϊνόγλου & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα: Τροχαλία, σσ. 91-95· Χαριτάκης Γ., Μικελής Ν., Καλλιαβάς 
Α. Γ. (1939), Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος 1929-1937. Εν Αθήναις εκ Πυρσού Α.Ε., σ. 313· Μισεντζής Α. Ι. 
(1934), Γενικός Οδηγός Νοµού Ροδόπης, Κοµοτηνή: Εκδότις Α. Ι. Μισεντζής, στο 
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Όµως η πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας µετά την κρίση του 1929 ήταν 
πλέον ορατή σε όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας1740. Με την παράλληλη 
καπνική κρίση το ελληνικό κράτος προχώρησε στην ψήφιση του νόµου για τον 
περιορισµό των καλλιεργήσιµων εκτάσεων καπνού, νόµος 4660, δηµιουργώντας 
κύµα αποδηµίας των αστικά αποκατεστηµένων καπνοκαλλιεργητών (βλέπε 
προηγούµενο κεφάλαιο, supra)1741.  

Οι συνέπειες της κρίσης και της λήψης νέων µέτρων δεν παρατηρούνται 
αποκλειστικά στην καπνοκαλλιέργεια. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στην επαρχία 
Κοµοτηνής η καλλιέργεια αραβόσιτου παρουσίαζε µείωση κατά 44%, του καπνού 
κατά 15% και του βαµβακιού κατά 45%, εν αντιθέσει µε τα όσπρια, τον κέγχρο, τα 
γεώµηλα και τη βρώµη, που παρουσίασαν ανοδική εξέλιξη. Αντίστοιχα στην επαρχία 
Ξάνθης, οι υπόλοιπες καλλιέργειες είχαν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση µε το 1930, 
λόγω των εκχερσώσεων για την καλλιέργεια µεγαλύτερων εκτάσεων δηµητριακών 
αντί καπνού1742. Πάντως οι καλλιεργούµενες εκτάσεις καπνού στη Θράκη 
περιορίστηκαν κατά 12.000 στρέµµατα περίπου (1929-1939) αλλά το παραγόµενο 
προϊόν παρέµεινε σχετικά σταθερό1743.  

Το παράδειγµα της καπνοκαλλιέργειας και των συναφών καταστάσεων για τη 
θρακική οικονοµία και τους καλλιεργητές, χρησιµοποιήθηκε ενδεικτικά. Aντίστοιχες 
καταστάσεις εκδηλώθηκαν και σε άλλους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας και 
ιδίως σε αυτούς που παραδοσιακά απασχολούνταν µη ανταλλάξιµοι µουσουλµάνοι 
και παραµένοντες βουλγαρόφωνοι. Η περίπτωση της καπνοκαλλιέργειας παρουσιάζει 
την κυβερνητική επιχείρηση διείσδυσης των µελών της κυρίαρχης οµάδας σε µια 
οικονοµικά προσοδοφόρα καλλιέργεια που µέχρι τότε κυριαρχούνταν από τους 
µουσουλµάνους καλλιεργητές, όπως αυτή καλύφθηκε από τις επιταγές της διεθνούς 
κοινότητας µέσω της Ε.Α.Π. και των προσπαθειών εναρµόνισης της τοπικής 
αγροτικής οικονοµίας µε την αντίστοιχη εθνική.  

Το δεύτερο αναπόσπαστο κοµµάτι της αγροτικής οικονοµίας είναι η 
κτηνοτροφία, ηµι-νοµαδική και σταβλισµένη, καθώς και τα προϊόντα της. Η Ε.Α.Π. 
και οι ελληνικές εποικιστικές αρχές δεν προώθησαν τη συστηµατική ενασχόληση των 
προσφύγων µε την κτηνοτροφία, παρά τις αυξηµένες εισαγωγές νωπού κρέατος. 
Αντίθετα η γεωργική αποκατάσταση και η αγροτική µεταρρύθµιση άσκησαν 

                                                                                                                                       
http://alex.eled.duth.gr/odigos_34/index.htm & http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Odigos_Xanthis/, (30-05-2007, 
16:39).  
1740 Mazower M. (1989), «Οικονοµική Πολιτική στην Ελλάδα, 1932-1936», στο Μαυρογορδάτος Γ. Θ. & 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις 
Κρήτης: 171-181, σσ. 177-178. 
1741 Γενική Διοίκησις Θράκης (1937),"Τα Eπίσηµα Πρακτικά", Καπνική Σύσκεψις Καβάλλας, Καβάλα, Εµπορικόν 
Τυπογραφείον-Βιβλιοδετείον Ι. Πετροπούλου & Υιού, σ. 70· Φ.Ε.Κ., 08-05-1930, αρ. φύλλου 145, Νόµος 4660 
περί απαγορεύσεως καλλιέργειας καπνού εις ακατάλληλα εδάφη.  
1742 Αθανασιάδου Θ. Δ. (1931), Ηµερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος Α, Δράµα: Τυπογραφείον 
Κυριαζοπούλου-Πεντζίκη, σ. 216. 
1743 Ευελπίδης, Χ. (1944), Η Γεωργία της Ελλάδος: Οικονοµική και Κοινωνική Άποψις. Αθήναι:  Εκδόσεις "Ο 
Λόγος", σ. 54. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

522 

περιοριστικές πιέσεις στην κτηνοτροφία και ιδίως στην ηµι-νοµαδική 
κτηνοτροφία1744.  

Κατά τη δεκαετία του 1920 η κτηνοτροφική παραγωγή παρουσίαζε σχετική 
µείωση αναφορικά µε την προηγούµενη δεκαετία και µια επιλογή προς τη 
σταβλισµένη κτηνοτροφία. Και εδώ, όπως και στη γεωργία, µε το πέρασµα στη νέα 
δεκαετία, η κτηνοτροφία εκδήλωσε µια δυναµικότερη παρουσία στην ελληνική 
αγροτική οικονοµία. Πράγµατι σηµειώθηκε µια αύξηση του αριθµού των ζώων µέσω 
της εντατικοποίησης των τεχνικών εκτροφής τους και πιθανότατα µια αύξηση της 
απόδοσης των ίδιων των ζώων1745.    

Αναλυτικότερα η κατάσταση της κτηνοτροφίας στη Θράκη υπάκουε τις 
γενικότερες τάσεις του κλάδου, µε τον ν. Ροδόπης να συγκεντρώνει µεγαλύτερο 
αριθµό ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, γουρούνια και βουβάλια) από αυτόν του ν. 
Έβρου. Με το πέρασµα στη δεκαετία του 1930, η εκτροφή τους επεκτάθηκε ακόµη 
περισσότερο (βλέπε Διαγράµµατα 15)1746. Την ίδια περίοδο έκτος της αύξησης των 
στρεµµάτων µε ζωοτροφικές καλλιέργειες και των αντίστοιχων αποδόσεών τους, η 
θρακική κτηνοτροφία δέχθηκε σηµαντική ώθηση µε τη δηµιουργία του 
Κτηνοτροφικού Σταθµού Κοµοτηνής, που στόχευε στη βελτίωση των εγχώριων ειδών 
και στην εισαγωγή νέων αποδοτικότερων1747.  

Ανάλογη της εκτροφής του ζωϊκού κεφαλαίου της παραπάνω κατηγορίας ήταν 
και η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων της περιόδου. Την ίδια περίοδο σε 
πανελλαδικό επίπεδο η παραγωγή κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων 
αυξανόταν διαρκώς, όπως και η ζήτησή τους. Στις περιπτώσεις του τυριού και του 
βουτύρου, επιτεύχθηκε σηµαντική µείωση των εισαγόµενων ποσοτήτων, όχι όµως και 
του κρέατος1748. Στη Θράκη η παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων ακολούθησε 
την τάση της εθνικής παραγωγής, εκδηλώνοντας όµως τοπικές ιδιαιτερότητες.  

Η κατάσταση ήταν διαφορετική αναφορικά µε τη ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία 
(βλέπε µεθεπόµενο υποκεφάλαιο, infra). Σύντοµα εκδηλώθηκαν συγκρούσεις µεταξύ 
σαρακατσάνων και τοπικών κοινωνιών1749. Αυτές εντοπίστηκαν στο ζήτηµα της 

                                                
1744 Slabey Roucek S. J. (1935), "Economic Geography of Greece", Economic Geography 11(1), σ. 98. 
1745 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 216-219. 
1746 Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα 
στοιχεία προέρχονται από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας της Γ.Σ.Υ.Ε. (1922-1938), όπως έχουν επεξεργαστεί 
στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος.  
1747 Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, στο http://alex.eled.duth.gr/, (23-10-2004, 15:07). 
1748 Κίννας Κ., Μουσµούτης Ν. (1940), Το Κτηνοτροφικό Ζήτηµα της Ελλάδος (Εισήγηση στο ΑΟΣ). Αθήναι:  
"Στάµπα", σσ. 77-78, σσ. 107-109, όπως παρατίθεται στο Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο 
Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 
Β1: 189-249, σ. 218. 
1749 Aδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Greque Depuis 
1878: Tome 1: Texte, Départment de Géographie, Paris: Université de Paris X-Nanterre, σ. 280· Μ. Μ. Αρχείο Ε. 
Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της Μουσουλµανικής Μειονότητας 
Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [12-07-1929].  
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αλλαγής χρήσης των βοσκών σε καλλιεργούµενες εκτάσεις (προσφυγική 
αποκατάσταση) που παραδοσιακά εκµεταλλευόταν η ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία1750. 
Επιπλέον, επί των περισσότερων βοσκότοπων, τους οποίους διαχειριζόταν η Ε.Α.Π., 
η Ε.Τ.Ε., η Α.Τ.Ε., η Διοίκηση Δηµόσιων Κτηµάτων και το υπουργείο Γεωργίας, 
είχαν αποσπασθεί εκτάσεις για την οικοδόµηση των προσφυγικών οικισµών. 
Ταυτοχρόνως εκφράστηκε η προτίµηση παραχώρησης των διαθέσιµων βοσκότοπων 
στην εδραία κτηνοτροφία, αφαιρώντας τους στην ουσία το δικαίωµα ενοικίασης 
αυτών στους νοµάδες1751. Την ίδια περίοδο ο θεσµός της Αεροπορικής Άµυνας 
δέσµευσε δηµόσια βοσκοτόπια για την ικανοποίηση των λειτουργιών του, χωρίς στην 
ουσία να προβεί στην αξιοποίηση τους (εξαίρεσε από τη χρησικτησία τα δηµόσια 
κτήµατα)1752.   

Επιπροσθέτως, οι εντάσεις τροφοδοτούνταν από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 
(1919-1925, 1930-1941) για το ενοικιοστάσιο των βοσκών (υποχρέωση του ιδιοκτήτη 
να επανα-εκµισθώσει την έκταση) και το θεµιτό µίσθωµα τους (διατίµηση της 
µίσθωσης των βοσκών). Βάσει αυτών, οι νοµάδες καταλάµβαναν βοσκές χωρίς την 
κατ’ ανάγκη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη -όπως όριζαν οι ρυθµίσεις για το 
ενοικιοστάσιο- και κατέβαλαν ένα χαµηλό µίσθωµα (παρά τον περιορισµό των 
βοσκότοπων σε ολόκληρη την επικράτεια), το οποίο δεν αντιστοιχούσε στο εισόδηµα 
που θα εξασφάλιζαν από τη γεωργική εκµετάλλευση της ίδιας έκτασης. Η απροθυµία 
εκµίσθωσης εκδηλωνόταν µε διαµαρτυρίες και αντιδράσεις των κατοίκων του 
οικισµού και την απαλλαγή της βοσκής την επόµενη χρονιά από την παρουσία των 
ηµι-νοµάδων κτηνοτρόφων1753. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που υπέστη η θρακική οικονοµία από το εποικιστικό 
πρόγραµµα δεν υποστήριξαν την ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία. Έτσι για παράδειγµα η 
διάσπαση των τσιφλικιών σε µικρότερες ιδιοκτησίες και ο περιορισµός των υπό 
αγρανάπαυση κτηµάτων περιόρισε τις παραδοσιακά βοσκήσιµες επιφάνειες των 
χειµαδιών και µακροχρόνια άσκησε πίεση για αναπροσαρµογή των τσελιγκάτων στη 

                                                
1750 Xαρακτηριστικά παραδείγµατα θεωρούνται οι εκτάσεις που εκµεταλλευόταν η νοµαδική κτηνοτροφία στα 
Ίµερα ή Σαλτικλή (Saltıklı), στο Πετροχώρι ή Καγιαλάρ (Kayalar) και στην Μάνδρα. Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι 
Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 115. 
1751 Κοντογιώργη Ε. (2003), «Οι Πρόσφυγες: Η Αποκατάσταση», στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιµ.), Ιστορία του 
Νέου Ελληνισµού, 1770-2000. Ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940: Από την Αβασίλευτη Δηµοκρατία ως τη Δικτατορία της 
4ης Αυγούστου, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, VII: 101-118, σ. 110· Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών 
Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Σκορδάκης Α. Χαράλαµπος, Δικηγόρος, Θεµιστοκλέους 11, 
Αθήνα, Αίτηση Σκορδάκη Χ. Α. πληρεξούσιου δικηγόρου των Συνεταιρισµών Εξαγοράς Βοσκών των 
Κτηνοτρόφων Σκηνιτών Σαρακατσάνων Μακεδονίας-Θράκης, 11-09-1934, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα 
Τουρκίας, Αθήνα·  
1752 Φ.Ε.Κ., 29-12-1938, αρ. 488, Αναγκαστικός Νόµος περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων· Φ.Ε.Κ., 22-
04/16-05-1926, αρ. 155, Νοµοθετικό Διάταγµα περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων του δηµοσίου της 
αεροπορικής αµύνης.  
1753 Καραβίδας Κ. Δ. (1978), Τα Αγροτικά: Μελέτη Συγκριτική, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 80-
82· Γ.A.K., Κ.Υπ/ Αρχείο Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σωφρόνιου/Φάκελος 85γ, Β΄ Αποστολή, Πρακτικά 
Συσκέψεων, Βουλευτικό-Προσφυγικό Θράκης, αρ. εγγράφου α/α 87, Πόρισµα Συσκέψεως Βουλευτών-
Γερουσιαστών και Νοµαρχών Γενικής Διοικήσεως Θράκης Γενοµένης εν Κοµοτηνή την 14/15 Οκτωβρίου 1929 
υπό την Προεδρία του κ. Υπ. Γενικού Διοικητού Θράκης, 14/15-10-1929.   
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νέα πραγµατικότητα1754. 
Επί του θέµατος ο Αλτσιτζόγλου αναφέρει πως σε διάστηµα µίας 

δεκαπενταετίας (1922-1937), από τα 220.000 στρέµµατα των δηµόσιων βοσκών, το 
µεγαλύτερο µέρος τους ενοικιαζόταν κατά βάσει σε γηγενείς εδραίους 
κτηνοτρόφους1755. Βέβαια δεν έλειψαν οι περιορισµένες σε έκταση παράνοµες 
ενοικιάσεις των ακαλλιέργητων προσφυγικών κλήρων µε υψηλά µισθώµατα1756.  

Αποτέλεσµα αυτών ήταν ο περιορισµός του κύκλου της ηµι-νοµαδικής 
κτηνοτροφίας και η κατά διαστήµατα εισαγωγή της εκτροφής των κοπαδιών από 
καλλιεργούµενες ζωοτροφές σε στάβλους. Η προώθηση της γεωργικής παραγωγής 
στη µεσοπολεµική αγροτική οικονοµία πίεσε τη ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία να 
µετασχηµατίσει τις παραδοσιακές δοµές της και τα µέλη της να στραφούν και σε 
άλλες δραστηριότητες, όπως  η γεωργία και το εµπόριο1757. 

Η µείωση των βοσκήσιµων εκτάσεων για χρήση από τη ηµι-νοµαδική 
κτηνοτροφία δηµιούργησε και µια σειρά άλλων προβληµάτων µε έντονο χωρικό 
χαρακτήρα στο τοπίο της υπαίθρου. Άµεση ήταν η µείωση των εισοδηµάτων που 
προέρχονταν από τη ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία, ιδίως στις ορεινές περιοχές. Η 
κατάσταση για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών επιδεινώθηκε από την απουσία, 
πλέον, του συµπληρωµατικού εισοδήµατος που εξοικονοµούσαν µε την εποχική 
απασχόληση στα τσιφλίκια1758. Για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, η λύση 
βρέθηκε στην επέκταση καλλιεργειών σε γαίες εντελώς ακατάλληλες και χαµηλής 
αποδοτικότητας1759.     

Οι προαναφερθείσες αλλαγές από το φθινόπωρο του 1922 και έπειτα 
αναδιαµόρφωσαν και ενδυνάµωσαν την τοπική αγροτική οικονοµία σύµφωνα µε τις 
επιταγές του εθνικού κράτους και της συγκυρίας της περιόδου. Έτσι από τη µια έγινε 
µια προσπάθεια απάντησης των αιτηµάτων της προσφυγικής αποκατάστασης και από 
την άλλη επιχειρήθηκε η αποµάκρυνση των δοµών και των λειτουργιών του 
παρελθόντος.  

                                                
1754 Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εδραίοι κτηνοτρόφοι ενίσχυσαν τη θέση τους και προέβησαν την ενοικίαση 
µεγάλου χρονικού διαστήµατος βοσκών. Ως τέτοιο αναφέρεται το παράδειγµα της κοινοτικής βοσκής της 
Λευκόπετρας ή Σαχάρ-Καγιά (Sahar-Kağia), όπου κτηνοτρόφος -κάτοικος της Ξάνθης και µέλος της κυρίαρχης 
οµάδας- βοσκούσε 600 περίπου αιγοπρόβατα (η προτίµηση των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων ή 
παραµενόντων βουλγαρόφωνων ιδιοκτητών, ήταν δυνατό να περιόριζε το ενδεχόµενο απόσπασης των 
βοσκότοπων για τις ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης µέσω της αδιάλειπτης χρήσης τους και παράλληλα 
να εξασφάλιζε το επιθυµητό µίσθωµα). Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Τµήµα Εγκατάστασης, Γραφείο 
Αγροτικής, αρ. εµπιστ. πρωτ. 266, Κοµοτηνή, 21-08-1928, προς: Υπ. Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα. 
1755 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
115. 
1756 Καραβίδας Κ. Δ. (1978), Τα Αγροτικά: Μελέτη Συγκριτική, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 75. 
1757 Ibid, σσ. 105-106. 
1758 Κωστής K. (1987), Αγροτική Οικονοµία και Γεωργική Τράπεζα: Όψεις της Ελληνικής Οικονοµίας στο 
Μεσοπόλεµο (1919-1928). Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 131-133. 
1759 Κωστής Κ. (1992). Αγροτική Μεταρρύθµιση και Οικονοµική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-1940. Στο 
Μαυρογορδάτος Θ. Γ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.) "Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός". Ηράκλειο, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 149-157, σσ. 151-152. 
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Το τοπίο της οθωµανικής υπαίθρου χώρας µε τις µεγάλες αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις (τσιφλίκια) στα πεδινά και γόνιµα εδάφη, όπου κυριαρχούσαν η 
µουσουλµανική ιδιοκτησία, η ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία σε εκτάσεις υπό 
αγρανάπαυση, η ντάµκα στην καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων και η σαφής 
διάκριση των δασικών εκτάσεων και λιβαδιών, σταδιακά και συστηµατικά ατονούσε. 
Η αποδιάρθρωση αυτών οδήγησε σε ένα νέο αγροτικό τοπίο όπου κυριαρχούσε η 
σαφώς µικρότερη ιδιοκτησία, η αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργητικών 
συστηµάτων µε νέα, η αλλαγή των χρήσεων της γης, η ενίσχυση µιας οµάδας που 
µέχρι και την προηγούµενη δεκαετία διαδραµάτιζε έναν δευτερεύοντα ρόλο στην 
αγροτική οικονοµία και τέλος ο µετασχηµατισµός της ηµι-νοµαδικής κτηνοτροφίας.  
 
Η ανάδυση της µικροϊδιοκτησίας   
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του εποικιστικού προγράµµατος 
των επιχειρήσεων αναµόρφωσης της αγροτικής τοπιογραφίας είναι η διάσπαση των 
µεγάλων αγροκτηµάτων (τσιφλίκια) και η ανάδυση της µικροϊδιοκτησίας. Η 
ανάπτυξη µικροϊδιοκτησιάς στη Θράκη συνδέθηκε µε τα αποτελέσµατα της 
αγροτικής µεταρρύθµισης όπως συνέβη και στις υπόλοιπες περιοχές της Παλιάς 
Ελλάδας.  

Για την κεντρική διοίκηση η κατάτµηση του αγροτικού χώρου σε µικρούς 
κλήρους και η διανοµή τους σε πρόσφυγες και ακτήµονες ήταν ικανή να περιορίσει 
και να ελέγξει τις αντιδράσεις τους. Ήδη η Ρωσική Επανάσταση του 1917 είχε 
θορυβήσει τον πολιτικό και οικονοµικό κόσµο της χώρας, που συνέδεσε τη διανοµή 
γης µε την αποφυγή ενδεχόµενης σύµπραξης των αγροτικών και µικροαστικών 
στρωµάτων1760. Την ίδια θέση εξέφραζαν και ανώτερα στελέχη της Ε.Α.Π., 
θεωρώντας την αναδιανοµή της γης ως µέσο εθνικής ενσωµάτωσης της περιφέρειας, 
κοινωνικής ευρυθµίας και επίτευξης της πολιτικής ισορροπίας της χώρας1761.  

Στην περίπτωση της Θράκης και της γειτονικής Αν. Μακεδονίας η κατάσταση 
απαιτούσε προσεκτικότερους χειρισµούς. Εκεί η παρουσία ριζοσπαστικών 
αντιδράσεων των νεο-εγκατεστηµένων πληθυσµών, ιδίως σε συνεργασία µε το 
καπνεργατικό κίνηµα, ήταν ικανή να προκαλέσει τριγµούς στο οικοδόµηµα του 
εποικισµού1762. Οι αντιδράσεις δεν έλειψαν βέβαια από τις περιοχές των Σερρών, της 
Δράµας (1927-1934) και του Σουφλίου (Ιούνιος, Ιούλιος 1936) όπου εκδηλώθηκαν 
                                                
1760 Δρίτσα Μ. (1997), «Το Πρόγραµµα Εθνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και οι Πρόσφυγες του 1922», στο 
(επιµ.), Ο Ξεριζωµός και η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 217-229, σσ. 223-224.  
1761 Howland P. (July 1926), "Greece and Her Refugees", Foreign Affairs, 4(4), σ. 463, όπως παρατίθεται στο 
Kritikos G. (2005), "The Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in 
Greece, 1923-1930", Agricultural History, 79(3), σ. 337. 
1762 Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη µετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήµατος στον 
Δοµηµένο Χώρο και στην Κοινωνία". Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδοµικές Πολιτικές και 
Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελ. 
Βενιζέλος", Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σ. 73. 
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µαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις1763. 
Πάντως ο µετασχηµατισµός των αγροτικών ιδιοκτησιών έλαβε χώρα και σε 

διάστηµα µικρότερο της δεκαετίας οι επιθυµητές αλλαγές καταγράφηκαν. Η 
Γεωργική και Κτηνοτροφική Απογραφή του 1929 επιβεβαιώνει τον µετασχηµατισµό 
της υπαίθρου:  
 
Πίνακας 1δiii.44. Αριθµός και µέγεθος αγροτικών ιδιοκτησιών (1929)    

Αριθµός Δηλώσαντων 
Καλλιεργητών 

1 έως 70 
στρέµµατα 

71 έως 200 
στρέµµατα 

201 έως 50.000 
στρέµµατα 

Νοµός Έβρου 20.831 1.545 91 
Νοµός Ροδόπης 24.737 1.011 123 

Σύνολο Θράκης 45.568 2.556 214 
Πηγή: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία 
της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα στοιχεία 
προέρχονται: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Γεωργική και 
Κτηνοτροφική Απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929. Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, όπως έχουν 
επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος 
 

Συγκεκριµένα το πλήθος των καλλιεργητών (94,2%) δήλωσε στην 
κατοχή/ιδιοκτησία του καλλιεργούµενες εκτάσεις από ένα 1-70 στρέµµατα. Ένα 
µικρότερο µέρος του (5,2%) δήλωσε στην κατοχή του εκτάσεις 71-200 στρεµµάτων. 
Τέλος καταγράφεται µια µειοψηφία (0,4%), η οποία  διαθέτει εκτάσεις 201-50.000 
στρεµµάτων (αναλυτικότερα βλέπε Πίνακα 26). Την επόµενη δεκαετία µε τη 
πραγµατοποίηση νέων διανοµών γης και τη συµπληρώσεων υφιστάµενων, η µεγάλης 
έκτασης αγροτικές ιδιοκτησίες περιορίστηκαν αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
εξαλείφθηκαν. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει ο Αλτσιτζόγλου: 
 
Πίνακας 1δiii.45. Αριθµός µεγάλων ιδιοκτησιών (1940-1941) 

Αριθµός Ιδιοκτησιών Επιφάνεια Ιδιοκτησιών (στρ.) 
3 3.000 έως 4.000 
2 2.000 έως 3.000 
2 1.000 έως 2.000 
5 300 έως 1.000 

50 (περίπου) 100 έως 300 
Υπολειπόµενη έκταση 

καλλιεργούµενων εκτάσεων 1 έως 5 µέχρι και έως 100 

Πηγή: Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 
σ. 107 
Παρατήρηση: Οι κατηγορίες των ιδιοκτησιών παρουσιάζονται όπως παρατίθενται από τον 
Αλτσιτζόγλου 

Πάντως οι ανισότητες στην κατοχή γεωργικών κλήρων εξακολούθησαν να 
υφίστανται αναλλοίωτες -στις Νέες Χώρες- ακόµη και µεταπολεµικά, λόγω της 
οικονοµικής και της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή1764. 

                                                
1763 Seferiades S. (1999), "Small Rural Ownership, Subsistence Agricultural, and Peasant Protest in Interwar 
Greece: The Agrarian Question Recast", Journal of Modern Greek Studies 17, σσ. 312-320. 
1764 Seferiades S. (1999), "Small Rural Ownership, Subsistence Agricultural, and Peasant Protest in Interwar 
Greece: The Agrarian Question Recast", Journal of Modern Greek Studies 17, σσ. 289-290. 
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Συγκεκριµένα στην περιοχή της Καβάλας, είχε καταγραφεί ανάµιξη βουλευτών υπέρ 
της διατήρησης των µεγάλων περιουσιών των εκάστοτε υποστηρικτών τους1765. Με 
επιφύλαξη σηµειώνονται οι γεωπονικοί κλήροι (αγροτεµάχια µεγάλης επιφάνειας, 
ιδιοκτησίας του δηµοσίου), µια πρότυπη εκµετάλλευση για την εφαρµογή των 
εκσυγχρονιστικών κατευθύνσεων που επιθυµούσε να εφαρµόσει το κράτος στη 
γεωργία. Τη διαχείριση τους ανέλαβαν αποκλειστικά πολίτες από τις εκτός των Νέων 
Χωρών περιοχές. Σύντοµα οι γεωπονικοί κλήροι πέρασαν στην ιδιοκτησία τους1766.  

Τα προαναφερθέντα δεν εκδηλώθηκαν αποκλειστικά στη θρακική περίπτωση, 
αντίστοιχες δοµές παρατηρήθηκαν σε όλη την επικράτεια. Συνολικά η διανοµή των 
αγροτικών κλήρων και η αλλαγή του αγροτικού τοπίου προς όφελος των µικρών 
ιδιοκτησιών θεωρήθηκαν -από τους Δρίτσα, Kritikos και Kontogiorgi- άκρως 
επιτυχηµένες από την άποψη της ιδιοκτησιακής οµοιοµορφίας και της κατοχής 
αγροτικής ιδιοκτησίας από το σύνολο των καλλιεργητών1767. Επιπλέον, για τον 
Mavrogordatos, οι διανοµές των εδαφών σε γηγενείς και πρόσφυγες έγιναν δίκαια και 
εξασφάλισαν στους δικαιούχους ένα ελάχιστο εισόδηµα για την επιβίωσή τους1768.  

Βέβαια, όπως επισηµαίνεται από τον Χατζηιωσήφ, την ίδια περίοδο 
παρατηρείται µια επιτάχυνση της φθοράς της µικρής ιδιοκτησίας, που συντελέστηκε 
από τις κυβερνήσεις της βενιζελικής παράταξης1769. Η αδυναµία ορισµένων 
αγροτικών νοικοκυριών απέναντι στις απαιτήσεις του τραπεζικού δανεισµού, των 
τοκιστών ή και των χονδρεµπόρων, οι ζηµιές της παραγωγής από τα καιρικά 
φαινόµενα, καθώς και οι αδυναµία εκµετάλλευσης των ίδιων των αγροτεµαχίων στις 
περιπτώσεις των µουσουλµάνων και των βουλγαρόφωνων καλλιεργητών 
συνετέλεσαν σε µια πραγµατική µείωση της µικροϊδιοκτησίας. 

Εν κατακλείδι σε µια περίοδο µικρότερη των δύο δεκαετιών η ύπαιθρος της 
Θράκης είχε αλλάξει άρδην την εικόνα της και τη δοµή της. Μια σειρά 
χαρακτηριστικών είχε περιορισθεί ή και σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανιστεί, 

                                                
1765 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930, Oxford: Clarendon Press, σσ. 154-155· Seferiades S. (1999), "Small Rural Ownership, Subsistence 
Agricultural, and Peasant Protest in Interwar Greece: The Agrarian Question Recast", Journal of Modern Greek 
Studies 17, σσ. 287-289. 
1766 Λαφαζάνη Δ. (1997), "Μικτά Χωριά του Κάτω Στρυµόνα: Εθνότητα, Κοινότητα και Εντοπιότητα", Σύγχρονα 
Θέµατα, 63, σ. 107· Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σ. 197. Στην περιοχή 
εντοπίστηκαν δύο κρατικά αγροκτήµατα που διαχειριζόταν η Γεωργική Υπηρεσία Ροδόπης το α) Κρατικό 
Αγρόκτηµα Πετεινού και το β) Κρατικό Αγρόκτηµα Σαπών, όπως αναφέρει λεύκωµα της εποχής. Πανελλήνιος 
Γεωργική Έκθεσις Αθηνών (1937), Λεύκωµα Θράκης, Αθήνα: Πυρσός, σ. 102, σ. 108. 
1767 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 298-299· Kritikos G. (2005), "The Agricultural Settlement of Refugees: A 
Source of Productive Work and Stability in Greece, 1923-1930", Agricultural History, 79(3), σ. 337· Δρίστα Μ. 
(1997). Το Πρόγραµµα Εθνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και οι Πρόσφυγες του 1922. Στο (Eπιµ.) "Ο Ξεριζωµός και 
η Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα". Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 
Γενικής Παιδείας: 217-229, σσ.223-224.  
1768 Mavrogordatos T. G. (1983), The Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-
1936, Los Angeles: University of California Press, σσ. 156-163. 
1769 Χατζηιωσήφ Χ. (1993), Η Γηραιά Σελήνη: Η Βιοµηχανία στην Ελληνική Οικονοµία 1830-1940, Αθήνα: 
Θεµέλιο, σ. 68. 
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ταυτόχρονα µε την εισαγωγή νέων. Η προσφυγική αποκατάσταση, και σε µικρότερο 
βαθµό η εφαρµογή της αγροτικής µεταρρύθµισης, είχαν αποδειχθεί ο καταλύτης των 
κυβερνητικών επιθυµιών για την αναµόρφωση του θρακικού τοπίου. 
 
Σαρακατσάνοι: αναπροσαρµογές της ηµι-νοµαδικής κτηνοτροφίας 
 

Σύµφωνα µε όσα έχουν περιγραφεί παραπάνω η ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία 
βίωσε εξίσου τις επιπτώσεις της προσφυγικής αποκατάστασης, την προσπάθεια 
αναδιοργάνωσης της θρακικής επικράτειας υπέρ της δόµησης του ελληνικού εθνικού 
χώρου. Έτσι, επιβλήθηκαν ριζικές αλλαγές, οι οποίες µετέβαλαν τα παραδοσιακά 
δίκτυα µετακινήσεων τους, τον τρόπο ζωής τους και καθώς και την παρουσία τους 
στη θρακική κοινωνία.  

Οι πρώτες πιέσεις εκδηλώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920, παρά το 
γεγονός ότι η Συνθήκης του Νεϊγύ διευκόλυνε τη µετακίνηση των ηµι-νοµαδικών 
πληθυσµών µεταξύ των βουλγαρικών και ελληνικών εδαφών. Η ουσιαστική αλλαγή 
παρουσιάστηκε µετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης και συγκεκριµένα το 
1924. Τότε τα περισσότερα τσελιγκάτα που παραδοσιακά µετακινούνταν στον Αίµο ή 
στη βουλγαρική Ροδόπη προς τις πεδιάδες της Αν. Ρωµυλίας και του Εύξεινου 
Πόντου, αφού επέστρεψαν στα ελληνικά εδάφη, περιορίστηκαν στην Μακεδονία και 
Θράκη1770.  

Ο Γενικός Επιθεωρητής Γεωργίας, Δ. Συράκης, αναφέρει τη µεταφορά και την 
εγκατάσταση της στρατιάς της Θράκης στον Έβρο και τη συνακόλουθη απαγόρευση 
µετακίνησης των τσελιγκάτων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της ως τη 
µοναδική αιτία διακοπής των ηµι-νοµαδικών µετακινήσεων εκτός της ελληνικής 
επικράτειας. Η απαγόρευση αφορούσε ολόκληρη την περιοχή των βορείων συνόρων, 
ενώ επέτρεψε µοναχά τη µετακίνηση ορισµένων τσελιγκάτων προς την Σερβία. Ο 
ίδιος καταγράφει για τη χειµερινή περίοδο 1922-1923 την παρουσία 699 οικογενειών 
σαρακατσάνων, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 31 τσελιγκάτα µε 157.000 περίπου 
αιγοπρόβατα. Ας σηµειωθεί ότι στα τσελιγκάτα που παρέµειναν εντός της 
βουλγαρικής επικράτειας δίνονταν ετήσια άδεια διαχείµανσης, περιορισµένου 
αριθµού αιγοπροβάτων, στις πεδιάδες της Κοµοτηνής και της Ξάνθης1771.  

                                                
1770 Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α΄, Μέρος Α΄, Αθήνα, (σσ. κζ’-κη’)· Cvijic C. (1918), La 
Péninsule Balkanique: Géographie Humaine, avec 31 Cartes et Croquis dans le Texte et 9 Cartes hors Texte, 
Paris: Armand Colin, σσ. 177-184, ο Cvijic αναφέρει αρωµούνους (βλάχους) νοµάδες και όχι σαρακατσάνους.  
1771 Τα τσελιγκάτα Β. Κουτάβα, Ν. Κοψίδα, Γ. Τσιλιγκρίδη µετακινούνταν προς την πεδιάδα ανατολικά του 
Έβρου ποταµού. Μαυρογιάννης Δ. (1998), Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας: Καταγραφή Οικογενειών, Νοικοκυριών και Επαγγελµάτων, Αθήνα: Δωδώνη, σσ. 271-280· 
Καραβίδας Κ. Δ. (1978), Τα Αγροτικά: Μελέτη Συγκριτική, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 83-84· 
Συράκης Ι. Δ. (1925), "Η Νοµαδική Κτηνοτροφία εν Ελλάδι" Δελτίον Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, ΙΒ΄, σσ. 
750-777, όπως παρατίθεται στο Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α΄, Μέρος Α΄, Αθήνα, σσ. λ΄-
λα΄· Γεωργάκα Δ. Ι. (1945-46), "Περί των Σαρακατσάνων της Θράκης", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και 
Γλωσσικού Θησαυρού, 12, σ. 66· Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη 
(Διάβαση Έβρου). Legation Royale Hellènique, 14-10-1936, αρ. πρωτ. 68, Άγκυρα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα· Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 1  

529 

Ένα µέρος των σαρακατσαναίϊκων τσελιγκάτων φάνηκε να προσαρµόζεται 
άµεσα στην κατάσταση που δηµιούργησε η χάραξη των συνόρων µεταξύ των 
βαλκανικών κρατών, καλύπτοντας τη λειτουργία τους υπό την ασπίδα του 
ενοικιοστασίου των βοσκών1772. Με την αδρανοποίηση των παραπάνω ρυθµίσεων 
(1925-1930) τα µέλη του νέου τσελιγκάτου –όπως και άλλα σε διάφορα µέρη της 
Μακεδονίας και της Θράκης- οργανώθηκαν σε συνεταιρισµό εξαγοράς βοσκότοπων, 
διασφάλισαν τα βοσκοτόπια, ανέκοψαν την πορεία µείωσης του αριθµού των 
εκτρεφόµενων ζώων τους και στράφηκαν ταυτόχρονα προς την καλλιέργεια της 
γης1773.  

Εκτός αυτών σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως στην περιοχή του Σουφλίου, 
οι ηµι-νοµάδες κτηνοτρόφοι κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις εγκαταλελειµµένες 
βοσκές των µη ανταλλάξιµων που αποδήµησαν για την Τουρκία. Οι εκτάσεις αυτές 
δεν καταλήφθηκαν από την τοπική Οικονοµική Εφορία και κατά συνέπεια δεν 
παραχωρήθηκαν στις εποικιστικές αρχές για τις ανάγκες της προσφυγικής 
εγκατάστασης και αποκατάστασης. Η χρήση των παραπάνω εκτάσεων συνάντησε τις 
έντονες αντιδράσεις των µουσουλµάνων κατοίκων της περιοχής1774. 

 Η άµεση εδραίωση των σαρακατσάνων δεν εκδηλώθηκε από όλα τα 
τσελιγκάτα της Θράκης. Η πλειονότητα τους στράφηκε στην αναπροσαρµογή του 
εποχικού δικτύου µετακινήσεων εντός του περιορισµένου πλέον εθνικού χώρου. Τους 
χειµερινούς µήνες µετακινούνταν προς τις πεδινές περιοχές της δυτικής όχθης του 
Έβρου ποταµού και προς τα πεδινά των πεδιάδων της Κοµοτηνής και της Ξάνθης. 
Αντίστοιχα, κατά τους καλοκαιρινούς µετακινούνταν προς τις ηµιορεινές και ορεινές 
περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης µέχρι την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας 
(ανατολικότερο άκρο) και το Τσάλ-Ντάγ (σηµερινά Όρη Λεκάνης) µεταξύ Δράµας-
Καβάλας (δυτικότερο άκρο). Οι µετακινήσεις αυτές διατηρήθηκαν τουλάχιστον µέχρι 
και τη δεκαετία του 1950, όπως τις κατέγραψε η Α. Χατζηµιχάλη1775 (βλέπε Χάρτη 
54).  

Ο περιορισµός των µετακινήσεων και η στενότητα των βοσκότοπων 

                                                                                                                                       
Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Αίτηση αρχιποιµένων κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων 
(Σκηνίτων) 1) Χαράλαµπου Κοτσογιάννη κάτοικου Μαρώνειας, 2) Ζάρα Στέργιου, 3) Απόστολου Κουστογιάννη, 
4) Χρήστου Κονιάκου, 5) Βασίλειου Τσιλιγκίρη κάτοικου Παλλαδίου, 6) Νικολάου Πιστόλα, κατοίκου Ιάννας 
Αλεξ/ως, 7) Δηµητρίου Παχούµη κατοίκου Φερών, 8) Ιωάννου Γεωργαντά κατοίκου Συκκαράγης, 9) Χρήστου 
Σκεύου κατοίκου Νίψας Αλεξ/ως περί [δυσανάγνωστο] 10.000-15.000 προβάτων εις Αν. Θράκη Τουρκίας, 19-11-
1935, Κοµοτηνή.  
1772 Για παράδειγµα στην Πεσσάνη της κοινότητας Δαδιάς (επαρχία Σουφλίου), το τσελιγκάτο των Κουτλαίων 
ενώθηκε µε το τσελιγκάτο των Νατσαίων (συνολικά 70 οικογένειες, περίπου 12.000 αιγοπρόβατα και 150 άλογα) 
και βάσει των ρυθµίσεων του ενοικιοστασίου κατέλαβε µια έκταση συνεχόµενων καλοκαιρινών και χειµερινών 
βοσκότοπων και καλλιεργειών (1922). Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α΄, Μέρος Α΄, Αθήνα, σ. 
µσ΄. 
1773 Κωστής Κ. (1992), Αγροτική Μεταρρύθµιση και Οικονοµική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-1940. Στο 
Μαυρογορδάτος Θ. Γ. & Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.) "Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός". Ηράκλειο, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης: 149-157, σ. 151. 
1774 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [18-07-1929]. 
1775 Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α΄, Μέρος Α΄, Αθήνα, σ. 80, Παράρτηµα-Πίνακας αρ. 32.  
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αναπότρεπτα γέννησαν πιέσεις διάσπασης των τσελιγκάτων χωρίς όµως να µειωθεί ο 
αριθµός των κοπαδιών τους. Έτσι, τουλάχιστον µεταπολεµικά σε ολόκληρη την 
περιοχή µεταξύ των ποταµών Νέστου και Έβρου καταγράφηκαν 37 τσελιγκάτα, 
δηλαδή 8 περισσότερα µε 180.000 αιγοπρόβατα (23.000 περισσότερα) περίπου 
(βλέπε Πίνακα 27)1776.  

Τα προβλήµατα της ηµι-νοµαδικής καθώς και της εδραίας κτηνοτροφίας 
συνέχισαν να υφίστανται και η ενεργοποίηση των παραδοσιακών δικτύων 
µετακίνησης διαφαινόταν ικανή να προσφέρει την επιθυµητή λύση. Ο συνωστισµός 
των κοπαδιών σε βοσκές όπου εκτρέφονταν και κοπάδια εδραίων κτηνοτρόφων 
απαιτούσε ακόµη και εποχική αραίωση τους. Επιπλέον, οι τσιφλικάδες στα ανατολικά 
του Έβρου βιώνοντας την απουσία των τσελιγκάτων κατά τους χειµερινούς µήνες 
επιθυµούσαν επαναλειτουργία του παραδοσιακού δικτύου1777.  

Τελικά η προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του προ της χάραξης των 
συνόρων δικτύου εκδηλώθηκε στα τέλη του 1932 µε αίτηµα των τσελιγκάτων για 
διαχείµανση των κοπαδιών τους ανατολικά του ποταµού, όπου οι δυναµικότητα των 
πεδινών εκτάσεων ήταν πολλαπλάσια των αντίστοιχων δυτικά1778. Οι τουρκικές αρχές 
αρχικά συµφώνησαν, εκφράζοντας κάποιες αµφιβολίες, αλλά µετά από δύο 
αποτυχηµένες προσπάθειες διέλευσης από τα τσελιγκάτα της ελληνικής Θράκης, το 
ζήτηµα έκλεισε τον Οκτώβριο του 1936, µε την οριστική άρνηση τους1779. 
Αντιστοίχως περιορίστηκαν και οι µετακινήσεις των σαρακατσαναίϊκων τσελιγκάτων 
της Βουλγαρίας. 

Αυτή αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια αναγέννησης των δικτύων της 
ηµι-νοµαδικής κτηνοτροφίας. Δύο σχεδόν χρόνια αργότερα επιβλήθηκε και ο 
θεσµικός περιορισµός τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Με τον αναγκαστικό 
νόµο 1332 του 1938, οι ηµι-νοµαδικοί πληθυσµοί υποχρεώθηκαν να εγγραφούν στα 

                                                
1776 Ibid.  
1777 Τον χειµώνα του 1929-30 οι σαρακατσάνοι του Ανά-Κιόι Τσιφλίκ/Γλυφάδα Κοµοτηνής δέχθηκαν πρόσκληση 
από τούρκους τσιφλικάδες στα ανατολικά της όχθης του Έβρου. Καραβίδας K. Δ. (1978), Αγροτικά. Μελέτη 
Συγκριτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 83-84· Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση 
Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Επιτροπή Κτηνοτρόφων Σκηνιτών Περιφέρειας 
Ξάνθης, τηλεγράφηµα, 15-09-1934, 11:35 π.µ. προς, Πρωθυπουργό, Υπουργό Εξωτερικών, Εσωτερικών και 
Γεωργίας.  
1778 Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Ελληνική 
Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Τµήµα Απαλλαγής, 16-
01-1933, αρ. πρωτ. 143999, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Ι, Αθήνα. 
1779 Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Αίτηση 
αρχιποιµένων κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων (Σκηνίτων) 1) Χαράλαµπου Κοτσογιάννη κάτοικου Μαρώνειας, 2) 
Ζάρα Στέργιου, 3) Απόστολου Κουστογιάννη, 4) Χρήστου Κονιάκου, 5) Βασίλειου Τσιλιγκίρη κάτοικου 
Παλλαδίου, 6) Νικολάου Πιστόλα, κατοίκου Ιάννας Αλεξ/ως, 7) Δηµητρίου Παχούµη κατοίκου Φερών, 8) 
Ιωάννου Γεωργαντά κατοίκου Συκκαράγης, 9) Χρήστου Σκεύου κατοίκου Νίψας Αλεξ/ως περί [δυσανάγνωστο] 
10.000-15.000 προβάτων εις Αν. Θράκη Τουρκίας, 19-11-1935, Κοµοτηνή· Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση 
Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Legation Royale Hellènique, 14-10-1936, αρ. 
πρωτ. 68, Άγκυρα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση Έβρου). Γενική Διοίκηση 
Θράκης, τηλεγράφηµα, 23-10-1933, Κοµοτηνή, Εξαιρετικά Επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.  
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δηµοτολόγια των περιοχών που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι1780.  
 
Πίνακας 1δiii.46. Μεσοπολεµικές εγκαταστάσεις σαρακατσάνων στη θρακική 
ύπαιθρο 

α/
α Επαρχία 

Ονοµασία 
Οικισµού 

Εγκατάστασης 

Χρονολογία 
Εγκατάστασης 

Εγκατάσταση 
επί Τσιφλικιού 

Διανοµή 
Κλήρου 

(στρ./ 
οικογένεια) 

Παρατηρήσεις 

1 Αλεξανδρούπολης Άβαντας 1922-1966     Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός  

2 Αλεξανδρούπολης Μέλια 1927   28  Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

3 Αλεξανδρούπολης Νίψα 1925, 1943   15  Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

4 Αλεξανδρούπολης Λουτρά 1925, 1946   άγνωστη  Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

5 Διδυµοτείχου Κόρυµβος 1929      Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

6 Διδυµοτείχου Αισύµη 1924-1947   18 
Παραχωρήθηκε χέρσα γη σε αρκετές 
οικογένειες. Στον αρχικό οικισµό 
ιδρύθηκε και προσφυγικός οικισµός 

7 Σουφλίου Πεσσάνη 1922     

Ενοποιήθηκαν δύο τσελιγκάτα 
κατέχοντας µεγάλη έκταση συνεχόµενων 
χειµερινών και καλοκαιρινών 
βοσκότοπων. Στον οικισµό το 1923 δεν 
οικοδοµήθηκε προσφυγικός οικισµός, 
έγινε χρήση του υφιστάµενου οικιστικού 
πλέγµατος 

8 Κοµοτηνής  Ασκητές 1925      Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

9 Κοµοτηνής  Γλυκονέρι 1925, 1944      Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

10 Κοµοτηνής  Γλυφάδα 1923-1928 Ανά-Κιόι (;)   
Αρχικά εγκαταστάθηκαν σε τσιφλίκια 
των όµορων περιοχών, πιθανότατα στο 
Ανά- Κιόι Τσιφλίκ  

11 Κοµοτηνής  Διαλαµπή 1918-1920, 
1948+ 

Μπαλαµπάν- 
Κιόι Τσιφλίκ   

Την περίοδο 1918-1920 εγκαταστάθηκε 
µέρος (1/3) του πληθυσµού, η 
εγκατάσταση τους (2/3) ολοκληρώθηκε 
από το 1948 και έπειτα 

12 Κοµοτηνής  Ίασµος 1920, 1964      Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

13 Κοµοτηνής  Παγούρια 1922, 1928, 
1955   άγνωστη 

Παραχωρήθηκε κλήρος σε λίγους. Στον 
αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

14 Κοµοτηνής  Παλλάδιο 1938-1951       

15 Κοµοτηνής  Πόρπη 1924   30 
Ο κλήρος τους παραχωρήθηκε αρκετά 
αργότερα, το 1950. Στον αρχικό οικισµό 
ιδρύθηκε και προσφυγικός οικισµός 

16 Σαππών  Πρωτάτο       Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

17 Κοµοτηνής  Σάλπη 1931-1953       

18 Κοµοτηνής  Ήπιο 1925, 1950      

19 Ξάνθης Γενισέα 1929   άγνωστη  Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

20 Ξάνθης Μάνδρα 1919, 1927 

Τσικούρ 
Τσιφλίκ και 
Σαρµασίκ 
Τσιφλίκ 

  

Το 1919 εγκαταστάθηκε το 1/2 του 
πληθυσµού και το 1927 το υπόλοιπο 1/2 
του συνολικού πληθυσµού των 
σαρακατσάνων. Στον αρχικό οικισµό 
ιδρύθηκε και προσφυγικός οικισµός 

21 Ξάνθης Πολύσιτος 1932 Κιζιλτζά-Κιόι 
Τσιφλίκ     Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 

προσφυγικός οικισµός 

                                                
1780 Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α΄, Μέρος Β΄, Αθήνα, σ. 15· Φ.Ε.Κ., 03/04-05-1938, αρ. 
φύλλου 184, Αναγκαστικός Νόµος περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων.  
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22 Ξάνθης Πετροχώρι 1928 Καγιαλάρ 
Τσιφλίκ    Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 

προσφυγικός οικισµός 

23 Ξάνθης Κοσµητή 1932, 1936, 
1954      Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 

προσφυγικός οικισµός 

24 Ξάνθης Ποταµιά 1919 Τσεπέλ 
Τσιφλίκ  20 

 Στον οικισµό το 1923 δεν οικοδοµήθηκε 
προσφυγικός οικισµός, έγινε χρήση του 
υφιστάµενου οικιστικού πλέγµατος 

25 Ξάνθης Δέκαρχο 1920-1960 Μπέη-ον-
Μπασή Τσιφλίκ   

Το 1922 κατοικούσαν σε καλύβια κοντά 
στον οικισµό, το 1960 εγκαταστάθηκαν 
µόνιµα εντός του. Τα καλοκαίρια 
µετακινούνταν στο Χαϊντού της Δράµας. 
Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

26 Ξάνθης Μάγγανα 1922 

Μπουγιούκ 
Οσµανλή ή 
Οτµανλή 
Τσιφλίκ  

   Στον αρχικό οικισµό ιδρύθηκε και 
προσφυγικός οικισµός 

Πηγή: Μαυρογιάννης Δ. (1998), Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας: 
Καταγραφή Οικογενειών, Νοικοκυριών και Επαγγελµάτων, Αθήνα: Δωδώνη, σσ. 23-11· Επιτροπή Αποκατάστασης 
Προσφύγων (02-07-1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, Εν Κοµοτηνή, Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης: 
1:125.000 
Παρατήρηση: Aναλυτικότερος πίνακας των σαρακατσαναίϊκων εγκαταστάσεων στη Θράκη βρίσκεται στο 
Παράρτηµα Πινάκων: Πίνακας 28 
 

Το πλήθος των τσελιγκάτων εγγράφηκε στους 26 οικισµούς που είχε 
εγκατασταθεί µε το σφράγισµα των συνόρων και µόνο η περίπτωση της 
εγκατάστασης στο Παλλάδιο της Κοµοτηνής καταγράφεται χρονολογικά µετά την 
εφαρµογή του νόµου 1332. Πρόκειται για τους οικισµούς που γειτνίαζαν ή κατείχαν 
τις βοσκήσιµες εκτάσεις των κοπαδιών τους (18 περιπτώσεις) καθώς και για τα 
πρώην τσιφλίκια (οκτώ περιπτώσεις) όπου εκµεταλλευόταν τις περιοχές υπό 
αγρανάπαυση πριν το 1922. Στο πλήθος των περιπτώσεων οι εγκαταστάσεις των 
σαρακατσάνων πραγµατοποιήθηκαν σε οικιστικά σύνολα όπου λάµβανε χώρα και η 
αγροτική εγκατάσταση των προσφύγων µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις στην 
Πεσσάνη και στην Ποτάµια.  

Η εγκατάσταση τους δεν καταγράφεται εντός τους δοµηµένου οικιστικού 
πλέγµατος, αλλά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας. Τα τσελιγκάτα δεν 
εγκατέλειψαν το παραδοσιακό τρόπο κατοικίας τους τα βεργόπλεχτα καλύβια, 
τουλάχιστον µέχρι και τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες όπως στο Δέκαρχο. Έτσι 
οι αγροτικοί οικισµοί δε δέχτηκαν πιέσεις διεύρυνσης, µιας και οι νοµαδικές 
συγκεντρώσεις συνέχισαν να αναπτύσσονται σε απόσταση από τον οικισµένο χώρο 
τους. Διοικητικά υπάγονταν στον πλησιέστερο οικισµό και σε µονάχα δύο 
περιπτώσεις, κατά την απογραφή του 1928 (κοινότητα Μεταξάδων-επαρχία 
Διδυµοτείχου και κοινότητα Καρυόφυτου-επαρχία Ξάνθης), εµφανίζονται ως 
αυτόνοµοι οικισµοί µε την ονοµασία Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων, η.   

Με την εγγραφή τους στα δηµοτολόγια απέκτησαν άµεσα το δικαίωµα χρήσης 
των βοσκότοπων εντός των ορίων της αντίστοιχης κοινότητας. Ορισµένοι νοµάδες 
εγγράφηκαν σε δύο διαφορετικά δηµοτολόγια, στα θερινά και στα χειµερινά χειµαδιά 
τους εξασφαλίζοντας περισσότερες εκτάσεις γης για τα κοπάδια τους. Kάποιοι άλλοι, 
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ισχυρότεροι, κατόρθωσαν να αποκτήσουν βοσκότοπους και γη, παρά την έλλειψη 
πρόβλεψης για το συγκεκριµένο ζήτηµα εκ µέρους του αγροτικού νόµου1781. 

Οι εποικιστικές αρχές σε ορισµένες περιπτώσεις µερίµνησαν για τη χορήγηση 
κλήρου προς τους ηµι-νοµάδες κτηνοτρόφους, τους οποίους αξιοποίησαν ως 
βοσκότοπους. Από τη διανοµή δεν ευεργετήθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις αλλά οι 
οκτώ από τις 26 συνολικά (τα δεδοµένα παρατίθενται µε κάθε επιφύλαξη µιας και δεν 
έχουν επαληθευθεί από άλλη πηγή). Σε αυτές ο κλήρος, όπως και ο αντίστοιχος 
προσφυγικός, ποίκιλε ανάλογα µε την περιοχή από 18 έως και 30 στρ./οικογένεια. Οι 
δικαιούχοι παραλάµβαναν τους τίτλους ιδιοκτησίας όταν αποπλήρωσαν την αξία του 
κλήρου στις εποικιστικές αρχές. Πάντως η ενασχόληση των σαρακατσάνων µε τις 
γεωργικές καλλιέργειες αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στις µεταπολεµικές δεκαετίες.  

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και υπό τις επιταγές της κεντρικής διοίκησης ο 
ηµι-νοµαδικός πληθυσµός βίωσε τον περιορισµό των δικτύων εποχικής µετακίνησης 
του, την αναγκαστική εγκατάσταση του σε µια περιοχή, την έναρξη ενασχόλησης του 
µε τις γεωργικές εργασίες και τις πιέσεις µιας συνολικότερης αναπροσαρµογής των 
λειτουργικών δοµών του (π.χ. διάσπαση τσελιγκάτου). Οι προαναφερόµενες αλλαγές 
συµπληρώθηκαν από µια σειρά άλλων (απασχόληση και σε άλλους κλάδους της 
οικονοµίας, µετανάστευση προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, µετακίνηση προς τα 
αστικά κέντρα της χώρας) κατά την περίοδο 1950-1980, σηµατοδοτώντας τον 
δραστικό περιορισµό της νοµαδικής κτηνοτροφίας1782.   

Για τις εποικιστικές αρχές και την κεντρική διοίκηση είχε δροµολογηθεί πλέον 
η προσπάθεια αποµάκρυνσης των δοµών του οθωµανικού παρελθόντος και 
προσανατολισµού των λειτουργιών της τοπικής οικονοµίας στην ελληνική ενδοχώρα. 
Η ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία αδύναµη απέναντι στις επιταγές του εποικισµού της 
Θράκης προσαρµόστηκε σταδιακά στις λειτουργίες της νεοπροσαρτηθείσας 
περιφέρειας.  

                                                
1781 Πετµεζάς Σ. Δ. (χ.η.), «Αγροτική Οικονοµία», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Β1: 189-249, σσ. 216-217. 
1782 Μαυρογιάννης Δ. (1998), Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας: 
Καταγραφή Οικογενειών, Νοικοκυριών και Επαγγελµάτων, Αθήνα: Δωδώνη, σσ. 23-115.  
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2) Επιλεγµένες µελέτες περιπτώσεων 
 
 Στα κοµµάτια που ακολουθούν, γίνεται µια προσπάθεια διερεύνησης κάποιων 
ολοκληρωµένων µελετών περιπτώσεων. Αυτά λαµβάνουν χώρα σε µια χρονική 
περίοδο που έχει την αφετηρία της στο φθινόπωρο του 1922, µέχρι και τους πρώτους 
µήνες της διακυβέρνησης του Μεταξά. Διαµέσων αυτών, παρουσιάζονται οι µορφές 
εκδήλωσης του χωρικού ανταγωνισµού µεταξύ της κυρίαρχης και των µειονοτικών 
εθνοτικών οµάδων, ιδίως των µη ανταλλάξιµων κατοίκων και παράλληλα εκτίθενται 
οι πρακτικές ελέγχου και διαχείρισης του χώρου και του τόπου για τις ανάγκες του 
εποικισµού και της χωρικής ενσωµάτωσης της Θράκης. 
 
2.i) Τα µουσουλµανικά νεκροταφεία εντός του πολεοδοµικού ιστού της Κοµοτηνής 

  
Η παρουσία των προσφύγων έδωσε τη δυνατότητα ανανέωσης της θρακικής 

τοπιογραφίας µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο. Οι αλλαγές που επήλθαν στο τοπίο των 
πόλεων συµπεριέλαβαν κάθε πιθανό συστατικό µέρος του. Ένα από αυτά ήταν και οι 
τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα τα τεµένη και οι χώροι ταφής. 
 Αναπόφευκτα η κοινότητα των µουσουλµάνων βίωσε περισσότερο έντονα το 
πρόβληµα από οποιαδήποτε άλλη, παρά το διεθνές καθεστώς προστασίας της. Όπως 
προαναφέρθηκε, αρκετοί θρησκευτικοί χώροι, και συγκεκριµένα, τεµένη, 
καταλήφθηκαν για την ικανοποίηση των πρώτων στεγαστικών αναγκών του 
προσφυγικού πληθυσµού, αλλά και του µεγάλου αριθµού των στρατιωτικών 
δυνάµεων. Σηµειώνεται πως καµία άλλη κοινότητα δεν βίωσε την µαζική απόσπαση 
και την αλλαγή χρήσης των τόπων τέλεσης θρησκευτικών τελετών και των τόπων 
ταφής των νεκρών της καθώς και την αλλαγή χρήσης τους. Εξαίρεση αποτελούν 
ορισµένοι θρησκευτικοί τόποι της βουλγαρόφωνης κοινότητας.   

Αργά ή γρήγορα οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές αναγκάστηκαν να 
επιστρέψουν τους τόπους λατρείας των µουσουλµάνων. Ταυτόχρονα και περισσότερο 
προς διασκέδαση της γνώµης της τουρκικής αντιπροσωπείας και των µελών της 
Μικτής Επιτροπής, το ελληνικό κράτος χορήγησε χρηµατικά ποσά για την επισκευή 
257 τεµενών σε ολόκληρη τη Θράκη1783. 
 Την ίδια εξέλιξη δεν είχε όµως µια άλλη κατηγορία θρησκευτικών χώρων, όπως 
τα µουσουλµανικά νεκροταφεία. Επί του προκειµένου η µουσουλµανική κοινότητα 
απόλεσε οριστικά τους τόπους (ιδιοκτησιακά δικαιώµατα) και τη χρήση τους, όπου 

                                                
1783 Στην έδρα της Γενικής Διοίκησης, προέβη στον εξωραϊσµό του περιβάλλοντος χώρου στο Εσκί Τζαµί, µε την 
ενεργή συµµετοχή του µουφτή  (Σεφκή Εφέντης Μπαµπαλάκης, Σεπτέµβριος 1922-Μάρτιος 1924) στην επιτροπή 
εξωραϊσµού. Ι.Α.Υ.Ε. 1926/Γ/68/VI Έκθεσις Γενικής Διοικήσεως Θράκης, Κοµοτηνή, όπως παρατίθεται στο 
Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 119· 
Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Βασίλειο της Ελλάδος, 
Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 3545, Κοµοτηνή, 05-11-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Α΄ 
Πολιτικό, Αθήνα. 
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ιστορικά έλεγχε και αξιοποιούσε. Συνολικά µε την αφαίρεση της µουσουλµανικής 
κυριότητας µετατράπηκαν (α) σε σχολεία και (β) σε χώρους πρασίνου (πάρκα) και (γ) 
χώρους εµπορικής δραστηριότητας, αλλάζοντας ριζικά την χρήση τους.  

Ειδικότερα κατά την πρώτη περίπτωση καταγράφονται παραδείγµατα τόπων 
ταφής εντός του οικιστικού πλέγµατος της Κοµοτηνής, όπως το σύµπλεγµα µικρών 
σε έκταση νεκροταφείων, πλησίον της κεντρικής αγοράς της πόλης (ανατολικά) 
καθώς και το µικρότερο σε έκταση νεκροταφείο επί της οδού Σταθµού (νοτιοδυτικά 
του Ταµπακχανέ µαχαλά). Σηµειώνεται ότι κατά τη δεκαετία του 1950, στο χώρο του 
νεκροταφείου εντός του Κιρ-Μαχαλέ, οικοδοµήθηκε το πρώτο µειονοτικό σχολείο 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το γνωστό Celal Bayar. 

Επί του προαναφερόµενου συµπλέγµατος, µε απόφαση του Γενικού Διοικητή 
Θράκης και υπό τις διατάξεις του στρατιωτικού νόµου, απαλλοτριώθηκε έκταση 21 
στρεµµάτων για την κατασκευή του Δηµοτικού Πάρκου Αγίας Παρασκευής (1923). 
Στην άλλη περίπτωση προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920, κατασκευάστηκε µετά 
από απαλλοτρίωση το Ηρώο των θυµάτων του ελληνοτουρκικού πολέµου, που 
διακοσµήθηκε από το έργο ενός ντόπιου γλύπτη1784.  
 

Φωτογραφία 2.i.31: Το Μικρό Ηρώο της Κοµοτηνής 

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 226 
 

Την ίδια περίοδο παραχωρήθηκε στην Ξάνθη, µε απόφαση της Γενικής 

                                                
1784 Λιάπης A. (1996), Η Κοµοτηνή και η Περιφέρεια της: Ιστορική, Περιηγητική και Αρχαιολογική Σκιαγραφία, 
Κοµοτηνή: Μορφωτικός Όµιλος Κοµοτηνής, σ. 35· Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, 
Κοµοτηνή: Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου, σ. 250· Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. 
Ανταλ./Α1/Σ52/Υ131/Β2, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, 
Τµήµα Διαχείρισης, 26-11-1932, αρ. πρωτ. 18377/587, Αθήνα, εµπιστευτικό, προς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
υποκατάστηµα Κοµοτηνής.  
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Διοίκησης, στους πρόσφυγες µικρο-επιτηδευµατίες κατά µήκος της ερηµικής οδού 
Καβάλας και επί του ανατολικού άκρου του ανενεργού µουσουλµανικού 
νεκροταφείου επιφάνεια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων τους (κατασκευή 
παραπηγµάτων). Κάθε δικαιούχος έλαβε οικόπεδο βάθους 20 µέτρων (και άγνωστου 
πλάτους) από την µουσουλµανική περιουσία χωρίς να έχει προηγουµένως διευθετηθεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών1785. Συνολικά, επί ίδιου του θέµατος ο Aydinli, 
αόριστα, αναφέρει ότι την ίδια τύχη είχαν 190-200 µουσουλµανικά νεκροταφεία στη 
Θράκη όταν κατά τη δεκαετία του 1920 µετατράπηκαν σε πάρκα και στάδια1786.  

Μερικά χρόνια αργότερα και υπό τις συνθήκες που δηµιούργησε η Συνθήκη 
της Άγκυρας (1925) µια σειρά µουσουλµανικών νεκροταφείων µετατράπηκαν σε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τις ανάγκες των µελών της κυρίαρχης οµάδας. Βάσει των 
ρυθµίσεων της τα αστικά κτήµατα που δεν συνιστούσαν παράρτηµα οποιουδήποτε 
γηπέδου ή ακόµα και υπό κατάληψη κτήµατα, µπορούσαν να απαλλοτριωθούν 
αναγκαστικά υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, εφόσον µεταβιβαζόταν στην Μικτή 
Επιτροπή ένας κατάλογος µε τα εξαγορασµένα κτήµατα1787.  

Έτσι, το 1927 η Γενική Διοίκηση Θράκης έπειτα από φετβά που υπέγραψε ο 
µουφτής (Σεφκή Εφέντης Μπαµπαλάκης, 1927 έως 17-01-1930) της προσφάτως 
ιδρυθείσας µουφτείας Ξάνθης επέτρεψε για το ανενεργό νεκροταφείο µαζί µε µια 
σειρά καταστηµάτων που συνόρευαν µε τον χώρο ταφής στην περιοχή Παζάρ-Γιολού 
(Pazaryolu) την απαλλοτρίωση υπέρ του ελληνικού δηµοσίου για τη δηµιουργία 
γυµνασίου1788. Αντίστοιχη ενέργεια εκδηλώθηκε στην Κοµοτηνή όταν σε οικόπεδο 
που χρησιµοποιόταν ως νεκροταφείο, και υπό κατάληψη από τις εποικιστικές αρχές, 
σχεδιάστηκε η οικοδόµηση σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι εργασίες 
κατασκευής του άρχισαν µε την έκδοση του φετβά από τον µουφτή Κοµοτηνής 
(Νεβζάτ Χαφίζ Μεχµέτ, 18-03-1924 έως 03-06-1935) και τον αποχαρακτηρισµό του 
οικοπέδου1789. 

Νοµικά τα νεκροταφεία, από τη οθωµανική περίοδο, αποτελούσαν βακουφική 
περιουσία και ελέγχονταν απευθείας από τα θρησκευτικά ιδρύµατα της πόλης και 
αργότερα από τα Νεκροταφικά Συµβούλια (νόµος 2345 του 1920) των κατά τόπους 

                                                
1785 Κωνσταντινίδης Ν. Θ. (2005), Ξανά στο Φως: Αναδιφώντας τη Θράκη του Φωτίου Αποστολίδη, Ξάνθη: Τελεία 
& Παύλα, σσ. 191-192. 
1786 Aydinli A. (1971), Batı Trakya Faciasinin iç Yüzü, Istanbul: Aydinli Cagaloğlu, (περιληπτική µετάφραση 
Ανδρεάδη Κ. (1973) στο Βαλκανική Βιβλιογραφία, Τόµος Α΄- Συµπλήρωµα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου, σσ. 311-456), σσ. 425-426. 
1787 Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Delegation Hellènique A la Commission 
Mixte pour L’ Echange des Populations Greques et Turques, Constantinople, 12-10-1925, αρ. πρωτ. 6985, προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Γ΄ Πολιτικό, Αθήνα και το συνηµµένο σε έγγραφο προς την Γενική Διοίκηση 
Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, 12-10-1925, Κοµοτηνή· Ι.Α.Υ.Ε. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων 
Δ. Θράκης, Γενική Διοίκηση Θράκης, Διεύθυνση Εσωτερικών, αρ. πρωτ. 1186, 19-08-1925, Κοµοτηνή, προς: κ. 
Εξηντάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής, Κωνσταντινούπολη.  
1788 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/Β/37 Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 257, 18-04-1927, Κοµοτηνή, όπως παρατίθεται στο 
Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 167. 
1789 Ι.Α.Υ.Ε. 1927 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, αρ. πρωτ. 
10562, 23-03-1927, προς: Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα. 
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µουφτειών1790. Εν τέλει το 1930 µε τον νόµο 4306 η κυβέρνηση Βενιζέλου 
αποφάσισε την οριστική παραχώρηση των νεκροταφείων στις κατά τόπους 
κοινότητες και δήµους1791. Η έκδοση του φετβά λειτουργούσε ως πράξη µεταβίβασης 
µια βακουφικής περιουσίας στο ελληνικό δηµόσιο και προσέδωσε νοµιµότητα στη 
συνεργασία µουσουλµανικών θρησκευτικών αρχών και του εποικιστικού 
µηχανισµού.   

Οι µετατροπές των νεκροταφείων σε πάρκα και σχολεία δεν είχε την ίδια 
αποδοχή από όλα τα µέλη της µουσουλµανικής κοινότητας και της τουρκικής 
αντιπροσωπείας. Οι πρώτες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση 
στην πράξη της Γενικής Διοίκησης το 1923. Για τη Γενική Διοίκηση µέσω της 
συγκεκριµένης πολεοδοµικής επέµβασης επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισµός της περιοχής 
µε το καλαίσθητο άλσος όπως και έγινε στο Άλσος του Ζαππείου στην Αθήνα, µε το 
γνωστό αγγλικό νεκροταφείο. Επιπλέον σύµφωνα µε τους κυβερνητικούς 
ισχυρισµούς: προστατεύθηκε ο τόπος ταφής των νεκρών από τους καθηµερινούς 
εξευτελισµούς (σταβλισµός ζωών του εβδοµαδιαίου παζαριού) και αναδείχθηκε η 
ιερότητά του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πολύ περισσότερο, αφού µετά τις 
ανασκαφές τα λείψανα των νεκρών και τα ερείπια σώθηκαν1792. Άλλωστε η απόφαση 
είχε τη συγκατάθεση του µουφτή Κοµοτηνής (Σεφκί Εφέντη Μπαµπαλάκη) ο οποίος 
συµµετείχε στην επιτροπή εξωραϊσµού των νεκροταφείων1793.  

Οι συµµέτοχες των ανώτατων θρησκευτικών λειτουργών στις επιτροπές 
καθώς και η εν συνέχεια έκδοση των αποφάσεων τους (φετβάδες) σε κάποιες 
περιπτώσεις κέρδισαν τις εντυπώσεις των αντιπροσώπων της τουρκικής 
διπλωµατικής αποστολής. Έτσι η αντιπροσωπεία της στη Μικτή Επιτροπή 
εµφανίστηκε ικανοποιηµένη από τον χειρισµό της υπόθεσης από τις ελληνικές αρχές 
και κατόπιν σχετικού διαβήµατος, ο πρόεδρος της, δήλωσε ότι ευχαρίστως θέλει να 
συστήσει τα δέοντα προς τον µουφτή της Κοµοτηνής1794. 

 Πάντως το θέµα απασχόλησε την µουσουλµανική κοινή γνώµη µέσω των 
δηµοσιευµάτων του τοπικού τουρκόφωνου τύπου. Τα άρθρα του νεοτεριστή 

                                                
1790 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 84· 
Ι.Α.Υ.Ε. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Γενική Διοίκηση Θράκης, 
αρ. πρωτ. 1433, 14-10-1925, Κοµοτηνή, προς: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού· Υπουργείον 
Οικονοµικών/Τµήµα Κτηµάτων του Κράτους (1914), Περί Βακουφίων, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σ. 22.  
1791 Πετρίδης Π.  (2000), (επιµ. κειµένου και εισαγωγή), Το Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την Τετραετία 
1928-1932. Τι Υποσχέθη Προεκλογικώς και τι Επραγµατοποίησε, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 217· 
Φ.Ε.Κ., 02-05-1930, αρ. φύλλου 140, Νόµος 4602, «Περί των εγκαταλειφθέντων ή καταργηθέντων 
νεκροταφείων».  
1792 Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Βασίλειο της 
Ελλάδος, Γενική Διοίκηση Θράκης, αρ. πρωτ. 3545, Κοµοτηνή, 05-11-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, 
Τµήµα Α΄ Πολιτικό, Αθήνα. 
1793 Ι.Α.Υ.Ε. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. Θράκης, Δ` Σώµα Στρατού, 
Επιτελείο, Καβάλα, αρ. εµπιστ. πρωτ. 21758/3759/2, 14-11-1923, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Α΄ 
Πολιτικό, Αθήνα. 
1794 Ι.Α.Υ.Ε. 1927 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, αρ. πρωτ. 
10562, 23-03-1927, προς: Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση Εποικισµού, Αθήνα. 
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δασκάλου και εκδότη Μεχµέτ Χιλµή (Mehmet Hilmi) µέσω της εφηµερίδας Yeni 
Adım (Νέο Βήµα) της Ξάνθης για τις καταπατήσεις των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων 
της µουσουλµανικής κοινότητας αναφέρονται και στα ζητήµατα των 
απαλλοτριωµένων νεκροταφείων. Η διαµάχη µεταξύ της Yeni Adim και της 
Μακεδονίας, που εκδιδόταν στη Θεσσαλονίκη είναι δηλωτική των ερωτηµάτων εκ 
µέρους της µουσουλµανικής κοινότητας. 

 

Φωτογραφία 2.ii.32: Το άλσος της Αγ. Παρασκευής στην Κοµοτηνή 

 
Πηγή: Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: Δρακόπουλος Αργ.-Τύποις Απ. 
Αντωνιάδου, σ. 58 
 
 Τον Ιούλιο του 1927 αρθρογράφος της Μακεδονίας υποστήριξε ότι τα 
µουσουλµανικά νεκροταφεία ανήκαν στο ελληνικό δηµόσιο. Η απάντηση έρχεται από 
τον Μεχµέτ Χιλµή, ο οποίος αναφερόµενος στις καταπατήσεις των µουσουλµανικών 
περιουσιών και συγκεκριµένα των νεκροταφείων της Θράκης, επικαλέστηκε το άρθρο 
42 της Συνθήκης της Λωζάνης και την αθέτηση του από τις ελληνικές αρχές. Ο 
αρθρογράφος της Μακεδονίας επανήλθε µε δύο άρθρα του και προσπάθησε να 
αντικρούσει τις θέσεις του Χιλµή. Αρχικά, στράφηκε εναντίον του τούρκου πρόξενου 
της Κοµοτηνής, που δε διέψευδε τη θέση της Yeni Adim, αλλά απλά δήλωσε την 
αντίθεσή του. 

Τα βασικά επιχειρήµατά του επικεντρώθηκαν στην αχρησία στην οποία είχαν 
περιέλθει τα νεκροταφεία, στον δηµόσιο χαρακτήρα τους -πράγµα που υποδήλωνε 
την υπαγωγή τους στην κατηγορία των δηµόσιων γαιών- και στη λανθασµένη 
ερµηνεία του άρθρου 42, που προέβλεπε την προστασία των ορθόδοξων 
νεκροταφείων στην Πόλη εκ µέρους της τουρκικής πλευράς1795. Επιπροσθέτως 
αναφέρθηκαν η υπαγωγή των εν χρήσει νεκροταφείων στους όρους της συνθήκης, 
καθώς και η µετατροπή νεκροταφείων στην Πόλη και στις Σαράντα Εκκλησίες ή 
                                                
1795 Ι.Α.Υ.Ε. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών, Υπουργείο 
Εξωτερικών, Τµήµα Τύπου, αρι. Πρωτ. 2355, 29-07-1927, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση 
Πολιτικών Υποθέσεων, Εφηµερίδα Μακεδονία, αρ. φύλλου 5429, 25-07-1927, τίτλος άρθρου «Λόγοι και 
Αντίλογοι, Τα Τουρκικά Νεκροταφεία. Τι Λέγουν οι Συνθήκες. Μια Απάντησις», συντάκτης: Πολιουδάκης, Ε. 
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Κιρκ Κιλισέ (Kirk Kilise) σε πάρκα, από την τουρκική κυβέρνηση1796. 
Η περίπτωση του νεκροταφείου επί της οδού Καβάλας στην Ξάνθη θεωρείται 

διαφορετική. Η έκταση περιήλθε στην κυριότητα της Διοίκησης Δηµοσίων Κτηµάτων 
και όχι στη δηµοτική αρχή (1929-1930). Αρχικά επιβλήθηκε ετήσιο µίσθωµα χρήσης 
για τα παραπήγµατα που είχαν κατασκευάσει το 1922 και εν συνεχεία όταν αυξήθηκε 
η εµπορική κίνηση και οι αξίες γης, η υπηρεσία αποφάσισε την πώληση των 
παραχωρηθέντων οικοπέδων στους χρήστες τους έναντι καθορισµένου τιµήµατος. 
Στις περιπτώσεις ασυµφωνίας µεταξύ κατόχων και της ιδιοκτήτριας υπηρεσίας, η 
εκποίηση των οικοπέδων έγινε µέσω πλειοδοτικών δηµοπρασιών1797.       

Σε κάθε περίπτωση µεταφοράς του τόπου ταφής ή όχι, ο τόπος χάνοντας την 
ενεργή χρήση του δεν απέβαλε τη σηµειολογία του για την αστική οργάνωση και, 
προπάντων, τη συµβολικότητά του για τους µουσουλµάνους κατοίκους της πόλης. 
Γενικά τα νεκροταφεία σύµφωνα µε την αντίληψη των µελών της εκάστοτε οµάδας, 
θεωρούνται ως τόποι ένωσης, ιστορικής συνέχειας και συλλογικής µνήµης. Η 
οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής αυτών των αξιολογικών γνωρισµάτων προκαλεί 
ασυνέχεια στους ιστορικούς και συλλογικούς δεσµούς της οµάδας µε τον 
αναφερόµενο τόπο1798.  

Η αλλαγή χρήσης ενός έντονα συµβολικού τόπου, όπως τα νεκροταφεία του 
παραδείγµατος, προκαλεί µια γενικότερη µεταµόρφωση του πολιτισµικού τοπίου των 
πολύ-εθνοτικών πόλεων της Θράκης. Σε µια περιοχή του κέντρου όπου δέσποζε η 
συµβολική παρουσία της κατά το παρελθόν κυρίαρχης οµάδας, µετά τις 
αλλεπάλληλες αλλαγές της πολιτικής εξουσίας, το σκηνικό δέχθηκε πιέσεις 
µεταβολής. Επιτεύχθηκε µε τον τρόπο αυτόν η αποµάκρυνση ενός συµβολικού τόπου 
µνήµης για τη µουσουλµανική κοινότητα, κλονίζοντας το αίσθηµα συµµετοχής στο 
τοπίο της πόλης1799.  

Η νέα κυρίαρχη οµάδα µε την υποστήριξη της κεντρικής πολιτικής εξουσίας 
ενεργοποιώντας το δικαίωµα επέµβασης στη σηµειολογία του αστικού τοπίου που 
κατείχε, προσάρµοσε επιδεικτικά αυτήν προς εξυπηρέτηση των στόχων της1800. Ήταν 
αναγκαίο να γίνει ορατή πια η αποµάκρυνση από το παρελθόν και τις παραδοσιακές 
δοµές οργάνωσης του χώρου και να πάρουν θέση τα εκσυγχρονιστικά σχήµατα της 
                                                
1796 Ι.Α.Υ.Ε. Εφηµερίδα Μακεδονία, 18-09-1927, τίτλος άρθρου, «Η Ελλάς και αι Μειονότηες, Οι Τούρκοι της 
Δυτικής Θράκης, Ζιζάνια και Ωµαί Αληθείαι», συντάκτης: Πολιουδάκης Ε.       
1797 Η τιµή πώληση κυµάνθηκε µεταξύ 150 και 250 δρχ./τ.µ. αναλόγως της απόστασης του οικοπέδου από το 
κέντρο της πόλης και εν συνεχεία µετά την καταβολή της πρώτης δόσης η υπηρεσία αύξησε την τιµή του σε 
400δρχ./τ.µ. προκαλώντας την αντίδραση των µικροεπιχειρηµατιών της περιοχής. Κωνσταντινίδης Ν. Θ. (2005), 
Ξανά στο Φως: Αναδιφώντας τη Θράκη του Φωτίου Αποστολίδη, Ξάνθη: Τελεία & Παύλα, σσ. 191-192. 
1798 Ansari H. (2007), "Burying the Dead: Making Muslim Space in Britain", Historical Research, σ. 2· 
Κουµαριανού M. (2000), «Μνήµη, Λήθη και Ιστορία του Χώρου. Η Περίπτωση της Πόλης της Μυτιλήνης», στο Η 
Πόλη στους Νεότερους Χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις, 19ος-20ος Αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία 
Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 237-249, σ. 242. 
1799 Ansari H. (2007), "Burying the Dead: Making Muslim Space in Britain", Historical Research, σ. 3. 
1800 Cosgrove D. (1982). Problems of Interpreting the Symbolism of Past Landscapes. In Baker A. R. H. & 
Billinge M. (Eds.) "Period and Place: Research Methods in Historical Geography". Cambridge, Cambridge 
University Press: 220-230, σ. 222. 
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κεντρικά κατευθυνόµενης οργάνωσης του χώρου. 
 
2.ii) Οι ανταλλάξιµες περιουσίες της Ξάνθης και της Κοµοτηνής από το αρχείο Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Νοµού Ξάνθης 

 
Εκτός των ακίνητων περιουσιών των µη ανταλλάξιµων, που αξιοποιούσαν οι 

αρχές, στη Θράκη υπήρχαν περιουσίες µουσουλµάνων που ετίθεντο στο καθεστώς 
της ανταλλαγής. Αρχικά αυτές έγιναν αντικείµενο διαχείρισης των κατά τόπους 
οικονοµικών εφοριών και της Διεύθυνσης Εποικισµού Θράκης, ενώ αργότερα 
πέρασαν στη δικαιοδοσία της Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής της Ε.Τ.Ε., 
(µέσα 1925 και έπειτα). Εν συνεχεία, περιγράφονται τα παραδείγµατα ιδιοκτησιών 
υπό το καθεστώς των ανταλλάξιµων περιουσιών, µιας αγροτικής έκτασης στην 
περιοχή του Έβρου, αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή της Χρύσας και κάποιων 
άλλων στις παρυφές και εντός των ορίων του αστικού ιστού της Ξάνθης.  

Όπως αναφέρθηκε, ο έλληνας αντιπρόσωπος στη Μικτή Επιτροπή ζήτησε από 
τις ελληνικές αρχές να σεβαστούν τη Συµφωνία της Άγκυρας και να απόσχουν από 
οποιαδήποτε ενέργεια ενάντια στις µουσουλµανικές περιουσίες της Θράκης. Όµως, 
δυο εβδοµάδες αργότερα, το περιστατικό της ιδιοκτησίας των Ντζαµπλή Ντιπλή 
Ισµαήλ και Αρίφ ογλού Ισµαήλ στο Χειµώνιο (επαρχία Ορεστιάδας) έδειξε το 
αντίθετο. Ο αρχικός ιδιοκτήτης, µετά τον θάνατό του, κληροδότησε µια έκταση στους 
δύο γιους του και τη διένειµε σε ίσα ιδανικά µερίδια. Ο ένας εκ των νέων ιδιοκτητών 
αποδήµησε για την Τουρκία και αυτεπάγγελτα κηρύχθηκε φυγάς1801 από τις αρχές 
(αργότερα απεβίωσε χωρίς να επιστρέψει στο Χειµώνιο)1802.  

Το κοµµάτι της ιδιοκτησίας του θεωρήθηκε µέρος των ανταλλάξιµων 
περιουσιών και έτσι καταλήφθηκε από την τοπική οικονοµική εφορία η οποία µε τη 
σειρά της το µεταβίβασε στη Διεύθυνση Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης1803. Επ’ 
αυτών των εκτάσεων η Διεύθυνση Εποικισµού ανέθεσε στην Ε.Α.Π. την ανέγερση 
προσφυγικών οικιών. Σύντοµα η οικοδοµική δραστηριότητα ανεστάλη, έπειτα από 
σχετική εντολή του Εξηντάρη, που ζήτησε τη διακοπή των εργασιών και την 
επιστροφή των κατεχόµενων γαιών, επικαλούµενος τη διακρατική συµφωνία. Με 
εντολή του διευθυντή Εποικισµού Θράκης (Δοµέστιχος) οι εποικιστικές αρχές 
όφειλαν να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες την καταληφθείσα επιφάνεια (55 στρ.), 
εκτός από τα 25 στρ. που ανήκαν στον θανόντα. Η απόδοση δεν έγινε ποτέ και 14 
επιπλέον στρέµµατα καταλήφθηκαν µε πρωτοβουλία του υπεύθυνου εποικισµού στην 
                                                
1801 Όρος που εισήχθη από τις ελληνικές αρχές για τους µη ανταλλάξιµους κατοίκους που αποδηµούσαν προς τις 
περιοχές ανατολικά του Έβρου ποταµού. 
1802 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων, Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, αρ. πρωτ. 13506, Κοµοτηνή, 11-09-1925, 
τηλεγράφηµα, Εξαιρετικά Επείγον, προς: Εποικιστική Υπηρεσία Ορεστιάδας. 
1803 Ι.Α.Υ.Ε. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Υποεπιτροπή, Αλεξανδρούπολη, 17-08-
1925, αρ. πρωτ. 82, προς: κ. Γ. Εξηντάρη, Πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, Κωνσταντινούπολη. 
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περιοχή της Νέας Ορεστιάδας. Η συγκεκριµένη ενέργεια επέφερε την απόλυση 
του1804.  

Εν τω µεταξύ οι εργασίες οικοδόµησης των προσφυγικών οικιών είχαν 
προχωρήσει αρκετά και το χρηµατικό ποσό που είχε δαπανηθεί, ήταν απαγορευτικό 
για την παύση των εργασιών εκ µέρους της Ε.Α.Π. Οι µη ανταλλάξιµοι 
µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες όφειλαν να συµµορφωθούν µε την κατάσταση και να 
προχωρήσουν στην πώληση του κτήµατος στην υπηρεσία εποικισµού Ορεστιάδας1805.  

Δυστυχώς δεν γνωρίζουµε την εξέλιξη της υπόθεσης, από τη στιγµή που ο 
αποδηµών δεν απεβίωσε και άρα διατηρούσε το δικαίωµα επιστροφής στη Θράκη ως 
µη ανταλλάξιµος. Το πιθανότερο -όπως άλλωστε έπρατταν σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις οι τοπικές αρχές- ήταν η θεώρηση της περιουσίας ως εγκαταλελειµµένης 
από τον αρχικό της ιδιοκτήτη (ακόµη και κατά την παρουσία επίσηµων 
πληρεξούσιων), και εν συνεχεία, η αξιοποίηση της για τις ανάγκες της προσφυγικής 
εγκατάστασης και αποκατάστασης.  

Έτσι γίνεται αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο οι εποικιστικές αρχές 
επικαλούµενες την πορεία των οικοδοµικών εργασιών, αποµάκρυναν το ενδεχόµενο 
επιστροφής των κατεχόµενων εκτάσεων. Οι αρχικοί ιδιοκτήτες µε τη σειρά τους 
ευελπιστούσαν και εναπέθεταν τις ελπίδες τους σε µια ευνοϊκή συγκυρία, που 
τροφοδοτείτο από την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την εφαρµογή της 
αρχής της αµοιβαιότητας. 

Στη συνέχεια αναλύεται το παράδειγµα των ανταλλάξιµων ακίνητων 
περιουσιών της Αϊσέ Χανούµ (Ayşe Hanım), κατοίκου Ξάνθης, του Μπαϊράµ ογλού 
Μουσταφά (Bayram oğlu Mustafa) και του Χασάν ογλού Ιµπραήµ (Hasan oğlu 
İbrahim) κατοίκων Χρύσας, που σήµερα έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας Ξάνθης. Τα παραδείγµατα θα ολοκληρώσουν την περιγραφή 
της διαχείρισης των ανταλλάξιµων περιουσιών και τη διαµάχη µεταξύ των 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών και των τοπικών αρχών (βλέπε Πίνακες 29-Α).  
 Στο παράδειγµα για την πόλη της Ξάνθης εξετάζονται τα κτήµατα της 
ανταλλάξιµης Αϊσε Χανούµ σύζυγο του Χαλήλ ογλού Χασάν (Halil oğlu Hasan), της 
Σαδικά Χαµούµ (Sadıka Hanım), σύζυγο του Ιµάµ Χατζή Ρετζέπ Εφέντη (İmam Hacı 
Recep Efendi) και της Ουχινέ Χανούµ (Ühine Hanım), σύζυγο του Τεφίκ Εφέντη 
(Tefik Efendi). Κανένα από τα παραδείγµατα δεν περιλαµβάνει συµπαγείς 
ιδιοκτησίες, αλλά αντιθέτως τα ανταλλάξιµα κτήµατα αποτελούν αδιανέµητα µερίδια 
από τη συνολική ακίνητη περιουσία (οικόπεδα, οικίες και αγροί).  
 Αναφορικά µε την κατοχή τους από τις µουσουλµάνες ιδιοκτήτριες, 

                                                
1804 I.A.Y.E. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Κοµοτηνή, 31-10-1925 [χειρόγραφη 
επιστολή]. 
1805 Ι.Α.Υ.Ε. 1925, B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, Ελληνική Δηµοκρατία, Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων, Διεύθυνση Εποικισµού Θράκης, Τµήµα Εγκατάστασης, Κοµοτηνή, 13-11-1925, αρ. 
πρωτ. 13572, προς: Γραφείο Εποικισµού Ορεστιάδας. 
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σηµειώνεται η κληροδοσία των κτηµάτων της Αϊσέ Χανούµ από τον πατέρα της στην 
ίδια, καθώς και στη µητέρα της, Εσµή Χανούµ (Esmi Hanum), και την αδερφή της 
Φατµά Χανούµ (Fatma Hanım), σύζυγο του Σουλεϊµάν ογλού Χασάν (Süleyman oğlu 
Hasan). Η περιουσία της Ουχινέ Χανούµ (ένα κτήµα) και της Σαδικά Χανούµ (ένα 
κτήµα) τελούσαν υπό συνιδιοκτησία µε τους συζύγους τους. Η περιουσία της Αϊσέ 
Χανούµ αποτελείτο από έξι αστικά ακίνητα (οικόπεδα, οικία και εµπορικό 
κατάστηµα) εντός του υφιστάµενου αστικού ιστού, του Ταµπακχανέ Μαχαλά και της 
συνοικίας Σαµµάκωβ και δύο αγροτικά κτήµατα που βρίσκονταν στις παρυφές της 
πόλης στην ευρύτερη περιοχή της παραπάνω συνοικίας.  
 Τα κτήµατα των ανταλλάξιµων ιδιοκτητριών εντοπίστηκαν από την τοπική 
Διεύθυνση Ανταλλαγής και παραδόθηκαν στο υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε. στην 
Ξάνθη1806. Εν συνεχεία περιήλθαν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Διαχείρισης 
Ανταλλάξιµης Περιουσίας και τελικά στην Κτηµατική Υπηρεσία του νοµού Ξάνθης. 
Η ηµεροµηνία κατάληψης ή παραλαβής τους από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Τ.Ε. 
σηµειώνεται µεταξύ 11-12-1925 (ΑΚ 13556/7609) και 29-06-1926 (ΑΚ 13756/9152). 
Κάποια άλλα ανταλλάξιµα κτήµατα εντοπίστηκαν από τις αρχές καθυστερηµένα -
ακόµη και µεταπολεµικά- (ΑΚ 13598/7668, ΑΚ 13595/7665, ΑΚ 13602/7672) λόγω 
τις εκµετάλλευσης τους από µη-ανταλλάξιµους κατοίκους ή από τρίτους (συνολικά ο 
αριθµός των κτηµάτων αυτής της κατηγορίας, το καλοκαίρι του 1929, ανερχόταν στις 
3.247 µονάδες)1807.  
 Η έκταση του κάθε ανταλλάξιµου κτήµατος που αναγράφεται στον πίνακα του 
παραρτήµατος αντιστοιχεί στη συνολική ιδιοκτησία του κτήµατος και όχι 
αποκλειστικά στο µερίδιο της ανταλλάξιµης περιουσίας. Έτσι, από το ανταλλάξιµο 
κτήµα (ΑΚ 13561/7614) που αντιστοιχεί σε έναν αγρό συνολικής έκτασης 3.200 τ.µ. 
στη θέση Αγιάν Ντερεσή (Ayan Deresi), στο Σαµµάκωβ στην Αϊσέ Χανούµ 
αντιστοιχούν τα 28/64 ή 1.400 τ.µ. του κτήµατος, στη µητέρα της τα 8/64 ή 400 τ.µ. 
και στην συζευγµένη αδερφή της, Φατµά Χανούµ, το υπόλοιπο µερίδιο των 28/64 ή 
1.400 τετραγωνικά µέτρα. Η ίδια ακριβώς ιδιοκτησιακή αναλογία παρουσιάζεται και 
στα υπόλοιπα ανταλλάξιµα κτήµατα, πρώην ιδιοκτησίας Αϊσέ Χανούµ (ΑΚ 
13557/7610, ΑΚ 13558/7611, ΑΚ 13559/7612, ΑΚ 13756/9152 και ΑΚ 7612/81).  
 Προκειµένου να διερευνηθεί ο ρόλος της Ε.Τ.Ε. στη διαχείριση των 
ανταλλάξιµων περιουσιών εξετάζονται οι τρόποι αξιοποίηση τους από το 
υποκατάστηµα της Ξάνθης. Σηµειώνεται ότι µέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του 
1960 ανταλλάξιµη περιουσία εθεωρείτο αποκλειστικά το µερίδιο του/της 
ανταλλάξιµου ιδιοκτήτη/ριας υπό την τραπεζική διαχείριση.  

                                                
1806 Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ131/Β1, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Διαχείρισης 
Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, 10-02-1927, Αθήνα, προς: Υπουργείο Γεωργίας (Γραφείο Υπουργού), Ενταύθα. 
1807 Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ131/Β1, Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, 
Τµήµα Κτηµατολογίου, 106081/151, 21-07-1929, Αθηνά, εµπιστευτικό, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Β`, 
Πολιτικό. 
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 Αναλυτικότερα στον ανταλλάξιµο αγρό (ΑΚ 13756/9152) έκτασης 1.824 
τετραγωνικά µέτρα, στη θέση Αγιόνενα Ντεµεσή (Ağıonena Demesi), η Εθνική 
Τράπεζα αποφάσισε τη µείωση της αξίας του τµήµατος που κατείχε, από 6.600 δρχ. 
σε 6.000 δρχ. τον Ιούλιο του 1929. Επίσης, το Νοέµβριο του 1934 αποφάσισε να 
χορηγήσει δωρεάν στον Μουσικογυµναστικό Σύλλογο Ορφέα το µερίδιο των 303 τ.µ. 
(ΑΚ 7612/81) που κατείχε από γήπεδο στη συνοικία Σαµµάκωβ, ενάντια στην 
πολιτική της για οικονοµικά οφέλη από τη διαχείριση της ανταλλάξιµης περιουσίας. 
Και στις δύο περιπτώσεις, η τράπεζα προέβη σε πλήρη και νοµότυπη διαχείριση των 
ιδιοκτησιών, αποκλειστικά από τα µερίδια που κατείχε και όχι από τη συνολική τους 
έκταση.  
 Στη συνέχεια όπως δείχνει και ο πίνακας, κατά το 1961, η τελευταία 
ανταλλάξιµη ακίνητη περιουσία στο σύνολο της έκτασης χωρίστηκε σε δύο νέα 
τµήµατα. Έτσι, η έκταση των 1.590 τ.µ. διαιρέθηκε σε κτήµατα έκτασης 895 τ.µ. και 
695 τ.µ. (ΑΚ 13559/7612). Σε µια άλλη περίπτωση, ο ανταλλάξιµος αγρός στη θέση 
Αγιάν Ντερεσή (ΑΚ 13561/7614), τον Αύγουστο του 1964, απέκτησε νέα όρια και 
περιορίστηκε στα 2.106 τ.µ. από την αρχική έκταση των 3.200 τετραγωνικών µέτρων. 
 Η συχνότερη βέβαια πρακτική εκµετάλλευσης των ανταλλάξιµων περιουσιών 
ήταν η εκµίσθωση τους στους τυχόν ενδιαφερόµενους ακόµα και µε µη 
ανταλλάξιµους γηγενείς, βάσει µισθώµατος που οριζόταν από το Γνωµοδοτικό 
Συµβούλιο Ανταλλαγής, που έδρευε στη Δράµα και την εκάστοτε τοπική επιτροπή της 
Εθνικής Τράπεζας1808. Άλλωστε η παραχώρησή τους για εκµετάλλευση µέσω 
ενοικιαστηρίων συµβολαίων δεν φαίνεται να επιβαλλόταν από εθνοτικά κριτήρια, 
από τη στιγµή που οι µισθωτές είχαν τη δυνατότητα κάλυψης των οικονοµικών 
απαιτήσεων που έθετε η τράπεζα. Η παραπάνω θέση βασίζεται σε άποψη της Γκιζελή 
σχετικά µε τον µειωµένο κοινωνικό χαρακτήρα της εκποίησης των ανταλλάξιµων 
περιουσιών, εκ µέρους της υπηρεσίας διαχείρισής τους από την Εθνική Τράπεζα1809.  
 Σε κάποιες περιπτώσεις η ενοικίαση τους δεν απέδωσε τα αναµενόµενα 
οικονοµικά αποτελέσµατα λόγω της µη καταβολής των µισθωµάτων, όπως το 
ακίνητο στη θέση Αγιόνενα Ντεµεσή (ΑΚ 13756/9152), µέχρι την εφαρµογή του 
σχετικής διευθέτησης (νόµος 5266/1931). Ενδεικτικά αναφέρονται οι καθυστερήσεις 
καταβολής των ενοικιαστήριων µισθωµάτων από δηµόσιους φορείς (ανταλλάξιµο 
κτήµα υπ’ αρ. 2818, µισθωµένο στη Διεύθυνση Τηλεγράφων, Ταχυδροµείων και 
Τηλεφώνων της Γενικής Διοίκησης Θράκης) και ιδιώτες (ανταλλάξιµο οίκηµα υπ’ αρ. 
435 στην Ξάνθη, ενοικιαστής Ε. Σαράντης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής)1810. 
                                                
1808 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης, 
Ξάνθη, 19-10-1931, προς: τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
1809 Γκιζελή Β. Δ. (1992), "Η Κοινωνική Ένταξη των Αστών Προσφύγων στην Πόλη", Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 9, σσ. 70-71. 
1810 Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ129/Β3, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Διαχείρισης 
Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Διαχείρισης, Αθήνα, 23-05-1932, αρ. πρωτ. 18422, προς: Υπ. Συγκοινωνίας, 
Διεύθυνση Τ.Τ.Τ., Τµήµα Υ.Γ.Υ.· Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ129/Β3, Εθνική Τράπεζα της 
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 Παράλληλα αλλά σε µικρότερη κλίµακα σηµειώθηκαν εκποιήσεις των 
ανταλλάξιµων περιουσιών εκ µέρους της διαχειρίστριας αρχής. Οι πωλήσεις των 
ανταλλάξιµων ακινήτων, εν αντιθέσει µε τις ενοικιάσεις, είναι ελάχιστες προς τους 
µη-ανταλλάξιµους κατοίκους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η αγορά ενός τµήµατος, 
στην Λουτφγιέ Χανούµ (Lütfiye Hanım), σύζυγο του Μπαµπαλή Μουσταφά oγλού 
Αχµέτ (Babalı Mustafa oğlu Ahmet) και συνιδιοκτήτρια του 1/3 της εξ διαιρετού υπ’ 
αρ. 41 ανταλλάξιµης οικίας στην Ξάνθη, έπειτα από απόφαση του Γενικού Διοικητή 
Θράκης, προηγούµενη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (υπ’ αριθ. 762/02-10-
1930) και έγκριση της Κεντρικής Επιτροπείας Διαχείρισης των Κτηµάτων εξ’ 
Ανταλλαγής (υπ’ αριθ. 508/01-04-1932)1811. Η ίδια στάση συνεχίστηκε και 
µεταπολεµικά και µόνον κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα επιτράπηκε η 
περιορισµένη αγορά από µουσουλµάνους κατοίκους της Θράκης1812. 
 Η εκµετάλλευση των ανταλλάξιµων κτηµάτων πρέπει να θεωρηθεί σε 
συνδυασµό µε την εδραίωση των δοµών του ελληνικού εθνικού κράτους και την 
αποδυνάµωση της πολυπληθέστερης κοινότητας στην περιοχή της Θράκης. 
Συγκεκριµένα, το παράδειγµα των ιδιοκτησιών της Αϊσέ Χανούµ (οικία του µουφτή 
Ζιά (Ziya), πρώην βυρσοδεψείο και εµπορικό κατάστηµα) στην περιοχή Ταµπακχανέ 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση διείσδυσης σε χώρους µε συµπαγή 
µουσουλµανική παρουσία και έντονο σηµειολογικό χαρακτήρα (βλέπε Χάρτη-
σκαρίφηµα 55)1813. Η κατοχή του µεγαλύτερου µερίδιου των ακινήτων από την 
Ε.Τ.Ε. είχε ως συνέπεια τον δευτερεύοντα ρόλο των συν-ιδιοκτητών στη διαχείριση 
τους.  
 Σε άλλες περιπτώσεις οι ανταλλάξιµες περιουσίες εργάστηκαν ως ένα ακόµη 
εργαλείο για τη διάσπαση της µουσουλµανικής πρωτοκαθεδρίας σε προσοδοφόρες 
οικονοµικές δραστηριότητες. Τα ανταλλάξιµα αγροτεµάχια στην περιοχή του Πρώτου 
Γιακά, στην Χρύσα, συνετέλεσαν στην αλλοίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
περιοχής, το οποίο ήδη δεχόταν πιέσεις από τις διανοµές υπέρ των καπνοπαραγωγών 

                                                                                                                                       
Ελλάδος, Τµήµα Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Διαχείρισης, Αθήνα, 05-04-1932, αρ. πρωτ. 
12075, προς: Δηµόσιο Ταµείο Καλλιθέας, Καλλιθέα· Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ129/Β1, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Διαχείρισης, αρ. πρωτ. 
20378/1097, Αθήνα, 26-02-1932, προς: Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική Διεύθυνση Δηµοσίου Λογιστικού 
(Γραφείο Κυβερνητικού Επιτρόπου Ανταλλαξίµων), Ενταύθα· Φ.Ε.Κ., 17-08-1931, αρ. φύλλου 281, Νόµος 5266 
περί κυρώσεως της κωδικοποιήσεως είς ενιαίον κείµενον και τροποποιήσεως των µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου 
και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συµβάσεων περι διαχειρίσεως των εν Ελλάδι κτηµάτων των 
ανταλλαγέντων µουσουλµάνων.  
1811 Μ.Ι.Ε.Τ., Διεύθ. Διαχ. Κτηµ. Ανταλ./Α1/Σ52/Υ129/Β1, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Διαχείρισης 
Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Γραµµατείας, Αθήνα, αρ. πρωτ. 13247, 12-04-1932, προς: Υπουργείο 
Οικονοµικών, Γραφείο Κυβερνητικού Εκπροσώπου. 
1812 Από το σύνολο των 250,843 στρ. εκποιηµένων ανταλλάξιµων περιουσιών της Κτηµατικής Υπηρεσίας του 
νοµού Ξάνθης, µόνον τα 47,3 στρ. είχαν πουληθεί µέχρι το 2004 σε µουσουλµάνους της περιοχής. Ελληνική 
Δηµοκρατία, Υπουργείο Οικονοµικών, Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Ξάνθης, Κατάλογος Εκποιηµένων και 
Ενεργών Ανταλλάξιµων Κτηµάτων, 2004, Ξάνθη. 
1813 Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Ξάνθης, Φάκελος Ανταλλαξίµων 3, Περιοθέντα Ανταλλάξιµα Ξάνθης 2371-
2415, Γραφείο Δ.Α.Π. Δράµας, Σχεδιάγραµµα των υπ. αρ. 13557/7610 και 13558/7611 ανταλλαξίµων κτηµάτων 
κειµένων εν Ξάνθη, κλίµακα 1:500, 11-06-1973, Δράµα.  
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προσφύγων (ΑΚ 13595/7665, ΑΚ 13598/7668, ΑΚ 13602/7072). 

 
  Τέλος, τα αστικά ανταλλάξιµα οικόπεδα (ΑΚ 13652/7615, ΑΚ 13556/7609) 
ενίσχυσαν ακόµη περισσότερο την παρουσία της κυρίαρχης οµάδας και των 
αντιπροσωπευτικών θεσµών της στο πιο ενεργό οικονοµικά κοµµάτι του 
πολεοδοµικού ιστού της Ξάνθης, την περιοχή των καπναποθηκών. Η περίπτωση των 
οικόπεδων στο Σαµµάκωβ είναι διαφορετική για την οργάνωση της τοπιογραφίας της 
εν λόγω συνοικίας (ΑΚ 13559/7612, ΑΚ 7612/81). Τα αδόµητα οικόπεδα 
ικανοποίησαν τις εκσυγχρονιστικές τάσεις της οικιστικής ανάπτυξης µε την 
παραχώρηση του ενός προς αξιοποίηση στο τοπικό αθλητικό σωµατείο. 
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 Με τα παραδείγµατα που αναλύθηκαν, σκιαγραφήθηκε η αξιοποίηση των 
ακίνητων περιουσιών από τους φορείς διαχείρισης του ελληνικού έθνους-κράτους 
ανεξαρτήτως την νοµής που διέθεταν σε αυτά.  Συνολικά, η ανταλλάξιµη περιουσία 
που διαχειρίστηκαν η Εθνική Τράπεζα και το ελληνικό κράτος µπορεί να µην 
αποτελούσε ένα σηµαντικό µέρος των γαιών που είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί για τον 
εποικισµό και την προσφυγική αποκατάσταση, δεν έπαψε όµως να συγκαταλέγεται 
στις εκτάσεις που αποσπάστηκαν από την πολυπληθέστερη οµάδα. Η όλη προσπάθεια 
που περιεγράφη, δεν µπορεί να διακριθεί εκτός της γενικότερης αναµόρφωσης του 
θρακικού πολιτισµικού τοπίου όπως αυτή επιχειρήθηκε µέσω της προσφυγικής 
εγκατάστασης και αποκατάστασης και της ενσωµάτωσής του στο ελληνικό έθνος-
κράτος. 
 
2.iii) Βακουφικές και ορφανικές περιουσίες των µουσουλµανικών κοινοτήτων 

 
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920, µια σειρά σηµαντικών αλλαγών 

καταγράφεται στο εσωτερικό της κοινότητας των µη-ανταλλάξιµων µουσουλµάνων 
πολιτών της Θράκης. Αυτές, προκλήθηκαν υπό τις πιέσεις της ελληνικής κεντρικής 
πολιτικής εξουσίας µέσω των τοπικών φορέων της. Δύο από τους µουσουλµανικούς 
κοινοτικούς θεσµούς που έγιναν φορείς αυτών των αλλαγών, ήταν οι ορφανικές και 
οι βακουφικές επιτροπές, ως διαχειριστικοί θεσµοί ακίνητων και κινητών 
µουσουλµανικών περιουσιών.  
 Η διερεύνηση της λειτουργίας και οργάνωσης, αυτών των θεσµών αποτυπώνει 
εύγλωττα την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι κοινοτικές περιουσίες από τη 
διαχείρισή τους. Το πρώτο και το δεύτερο µέρος της αναφοράς του γενικού 
επιθεωρητή µειονοτήτων, K. Στυλιανόπουλου, σχετικά µε τη µουσουλµανική 
κοινότητα της Θράκης, αποτελεί µια σηµαντική πηγή πληροφόρησης επί του θέµατος 
µέχρι και την υποβολή του στα αρµόδια όργανα του ελληνικού κράτους. 
 Ο νόµος 2345/1920 περιείχε ρυθµίσεις για τα θρησκευτικά και κοινοτικά 
ιδρύµατα της µουσουλµανικής κοινότητας, τα οποία υπάγονταν στην εξουσία των 
κατά τόπους µουφτήδων. Σύµφωνα µε αυτόν, σε κάθε µουφτεία υπήρχε µια 
διαχειριστική επιτροπή των µουσουλµανικών περιουσιών. Η επιτροπή αποτελείτο 
από επτά έως και 12 µέλη µεταξύ των εκλόγιµων µουσουλµάνων της περιοχής. Η 
ανάδειξή τους γινόταν ανά τριετία, µετά το 1941, µιας και µέχρι τότε τα µέλη 
διορίζονταν από τις αρχές1814. Αρχικά οι επιτροπές ήταν ενιαίες για τα βακουφικά και 
τα υπόλοιπα µουσουλµανικά κτήµατα, στην περιοχή της Κοµοτηνής µέχρι το 1941 
και της Ξάνθης µεταξύ 1923-1932, οπότε και δηµιουργήθηκαν ξεχωριστές επιτροπές 

                                                
1814 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.58, Οκτώβριος-Δεκέµβριος 1930/Έγγραφο 173/47, Συγκριτική 
Εξέταση της Εφαρµογής των υπέρ των Μειονοτήτων Διατάξεων της Συνθήκης Λωζάννης στην Ελλάδα και στην 
Τουρκία, [συντάκτης, Σακελαρόπουλος]. 
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για τις βακουφικές και τις υπόλοιπες περιουσίες1815.  
  Ο Τσιούµης υποστηρίζει -χωρίς να αναφέρει την πηγή- την ταυτόχρονη 
διαχείριση των βακουφικών περιουσιών και από τις µουσουλµανικές κοινότητες. Η 
ίδρυση των εν λόγω επιτροπών δεν στηριζόταν σε κάποιο σαφές νοµικό πλαίσιο. 
Αρχικά, τα µέλη εκλέγονταν από την εκάστοτε κοινότητα. Η στάση της Γενικής 
Διοίκησης Θράκης απέναντί τους υπήρξε αµφισβητούµενη ως προς τους στόχους της, 
µε την εντολή να αποφεύγει τις συναλλαγές µαζί τους. Στη συνέχεια, όµως, η τοπική 
διοίκηση τους ανέθεσε κάποιο έργο και σε κάποιες περιπτώσεις προχώρησε σε 
επιλεκτικό διορισµό τους1816.   

Παράλληλα µε την ύπαρξη των βακουφικών περιουσιών, οι οποίες θα 
εξετασθούν στη συνέχεια, σηµαντική ήταν και η παρουσία των ορφανικών 
περιουσιών. Ως ορφανικές ονοµάζονται οι περιουσίες των ανήλικων 
µουσουλµανοπαίδων τις οποίες διαχειριζόταν ο αρµόδιος κοινοτικός φορέας, όπως 
για παράδειγµα το Ταµείο Ορφανών Ξάνθης (İskeçe Emval-i Sandığı) κατά την 
οθωµανική διακυβέρνηση1817.  Μετά την έναρξη της ανταλλαγής των πληθυσµών στη 
δικαιοδοσία των εν λόγω φορέων προστέθηκαν και οι ακίνητες περιουσίες των 
άκληρων µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων.  

Οι σηµαντικότερες επεµβάσεις της ελληνικής κρατικής εξουσίας εντοπίζονται 
στην ανασύσταση των ορφανικών επιτροπών και στην υπαγωγή τους στις αντίστοιχες 
έδρες των µουφτειών. Οι πράξεις αυτές έγιναν βάσει της απόφασης υπ’ αρ. 29982 της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης. Η λειτουργία τους γινόταν βάσει της σχετικής 
οθωµανικής και εν συνεχεία τουρκικής νοµοθεσίας, εφόσον βέβαια δεν αντιτίθετο 
στους ελληνικούς νόµους δηµόσιας τάξης. Η διοίκηση γινόταν από 5µελή διοικητικά 
συµβούλια, υπό την επίβλεψη του οικείου νοµάρχη ή έπαρχου έπειτα από διορισµό 
της Γενικής Διοίκησης Θράκης. Τα διοικητικά συµβούλια απαρτίζονταν από τον 
οικείο µουφτή ως πρόεδρο, δύο µέλη του εκάστοτε δηµοτικού συµβουλίου ή από 
άλλους έµπιστους µουσουλµάνους, τον ειρηνοδίκη και τον οικονοµικό έφορο1818. 
 Το παράδοξο είναι ότι, τα συµβούλια των επιτροπών δεν τήρησαν ποτέ  τη 
σχετική απόφαση και τις οδηγίες της Γενικής Διοίκησης. Άµεσα, λοιπόν, 
εκφράστηκαν διαµαρτυρίες για τη λειτουργία και κυρίως τη διαχείριση των 
περιουσιών «...εντεύθεν εσυνεχίσθη η κλοπή και διασπάθησις και κακή διαχείρισις των 
ορφανικών περιουσιών και προεκλήθησαν ένεκα τούτων παράπονα των 
                                                
1815 Ανδρεάδης Κ. (1956), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ. 7. 
1816 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 150-151. 
1817 Μπακιρτζής Ι. Μ. (2001), "Δέκα Αποφάσεις (ilam) του Ιεροδικείου Ξάνθης", Περί Θράκης, 1, σσ. 138-142. 
Βασική λειτουργία του ήταν η χορήγηση δανείων-πιστώσεων, σε κατοίκους της υπαίθρου στα νότια και 
νοτιοδυτικά της πόλης για αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Τα κεφάλαια προέρχονταν από την διαχείριση των 
ορφανικών περιουσιών µε εγγυητές φερέγγυους κάτοικος της πόλης, που συνδεόταν µε κάποια οικονοµική ή 
συγγενική σχέση µε τους δανειολήπτες. 
1818 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
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Μουσουλµάνων αποδιδόντων το πράγµα εις την άστοχον ανάµειξιν και την αστοργίαν 
της Ελλ. Διοικήσεως...»1819.  

Τα παράπονα των µουσουλµάνων δεν ήταν αδικαιολόγητα κατά τον 
Στυλιανόπουλο. Χαρακτηριστικά σηµειώνει «...ούτε ο ειρηνοδίκης και ο οικονοµικός 
έφορος ή ταµίας επροθυµοποιήθησαν να λάβουν ενεργόν µέρος και µετέχουν των 
σχετικών συνεδριών ούτε η Γεν. Διοίκησις ενήσκησεν εποπτείαν τινά ή εζήτησε την 
ταµιακήν κίνησιν και σχετικήν έκθεσιν κατά τριµηνίαν και απολογισµόν και 
προϋπολογισµόν κατά το τέλος εκάστου οικονοµικού έτους, ως ανέφερεν η απόφασις 
της. Τουναντίον άφηκε σιωπηρώς να κυριαρχήσουν και διευθύνουν ως θέλουν τα 
πράγµατα οι µουφτήδες µη ενδιαφερεθείσα κάν διά την συγκρότησιν των επιτροπών 
τούτων...»1820. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Στυλιανόπουλου και έπειτα 
από έρευνα που διεξήχθη, εντοπίστηκε µια σειρά παρατυπιών στη λειτουργία και στη 
διαχείριση των κινητών και ακίνητων περιουσιών που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία 
τους. Ως τέτοιες κατεγράφησαν «...1) αυθαίρετοι διαχειρισταί 2) ανωµαλίαι 
απογραφής 3) καταχρήσεις 4) δραπετεύσεις εις Τουρκίαν των κατεχόντων ορφανικά 
χρήµατα 5) παράνοµα δάνεια εις ιδιώτας 6) έλλειψις της υπό της αποφάσεως της Γεν. 
Διοικήσεως οριζόµενης εγγυοδοσίας και τέλος πληροφορία µη αποδειχθείσα όµως, ότι 
η εφηµερίς ˝Γενή Αντίµ˝ λαµβάνει εντεύθεν χρηµατικήν υποστήριξιν, δυνάµενην ν’ 
αποκρύβη, αφ’ ού εγκαταλείφθη πάν µέσον ελέγχου...» 1821. 
 Από την αναφορά του επιθεωρητή µειονοτήτων, οµολογείται ο τρόπος 
διαχείρισης των ορφανικών περιουσιών από τις αντίστοιχες διαχειριστικές επιτροπές. 
Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός τους ήταν µια προσεκτική επιλογή της Γενικής 
Διοίκησης βάσει της προσωπικότητάς τους και της διάθεσής τους να συµµορφωθούν 
στις επιταγές της, όπως έχει αναλυθεί προηγουµένως. Όµως όπως αποδείχθηκε στη 
συνέχεια σε καµία περίπτωση δεν συνεπαγόταν και την υπεράσπιση των δικαιωµάτων 
της αρχής που τους διόρισε. Η ελλιπής παρουσία των ελεγκτικών αρχών στις 
ορφανικές επιτροπές δηµιούργησε το πλαίσιο αυθαίρετης διαχείρισης, προς 
ικανοποίηση των προσωπικών τους συµφερόντων. Η στάση τους ενισχύθηκε 
σταδιακά από την αυξανόµενη απουσία επιτήρησης µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 
του 1920.  

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί η δηµιουργία του καθεστώτος 
που διέπει τις ορφανικές περιουσίες στα τέλη της δεκαετίας, ως αποτέλεσµα µιας 
καλά σχεδιασµένης κρατικής πολιτικής που αποσκοπούσε στην πρόκληση εντάσεων 
και προστριβών στο εσωτερικό της κοινότητας. Μια τέτοια θέση θα µπορούσε να 
υποστηριχθεί από τη στιγµή που -φορολογικά τουλάχιστον- οι αρµόδιες αρχές θα 

                                                
1819 Ibid. 
1820 Ibid. 
1821 Ibid. 
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ήλεγχαν τις ορφανικές επιτροπές, πράγµα δεν έγινε ποτέ. 
 Ακόµα και τα ίδια τα µέλη της µουσουλµανικής κοινότητας δεν έδειξαν την 
παραµικρή πρόθεση προστασίας των κοινοτικών περιουσιών. Η ελληνική διοίκηση 
υποστηρίζοντας την ιδεολογική διάκριση της κοινότητας (νεοτεριστές- 
παλαιοµουσουλµάνοι) αξιοποίησε τις προσωπικές βλέψεις και τη δυνατότητα 
πλουτισµού ορισµένων µελών δηµιουργώντας µόνιµες συνεργασίες για την 
εξυπηρέτηση των στόχων της. Σε αντίθεση µε τις κρατικές βλέψεις συνεργασίας, ο 
επιθεωρητής µειονοτήτων πρότεινε µια δέσµη µέτρων που θα συνέβαλλε στον 
περιορισµό των αυθαιρεσιών εκ µέρους των επιτροπών και των µουσουλµανικών 
διαµαρτυριών1822.   
 Οι προτάσεις του επιθεωρητή δίνουν έµφαση στην άµεση και έµµεση κρατική 
παρέµβαση στη λειτουργία των ορφανικών επιτροπών. Άµεση θεωρείται η εµπλοκή 
της περιφερειακής διοίκησης, του δικαστικού φορέα και του τραπεζικού συστήµατος. 
Έµµεση θεωρείται ο διορισµός των επιτρόπων, των συµβολαιογράφων και η 
ανασύνταξη των κανονισµών λειτουργίας τους. Και οι δύο µορφές παρεµβάσεων, 
λειτουργούσαν προς την κατεύθυνση του αποτελεσµατικότερου ελέγχου ενός 
κοινοτικού φορέα που συγκέντρωνε αξιόλογη ακίνητη περιουσία.  

Συµπερασµατικά µπορεί να υποστηριχθεί πως µέσω των επεµβάσεων και των 
προτάσεων για την ορθότερη διοίκηση του θεσµού οι ελληνικές αρχές εκδήλωσαν το 
ενδιαφέρον τους για την οµαλή λειτουργία του θεσµού. Στην πράξη η κατάσταση 
εκφράσθηκε διαφορετικά µε την ηθεληµένη αδιαφορία επιτήρησης των οδηγιών της 
αναφορικά µε τις ορφανικές επιτροπές, επιτρέποντας την πρόκληση εντάσεων και 
συγκρούσεων στο εσωτερικό της κοινότητας. 
 Ο δεύτερος και περισσότερο σηµαντικός µουσουλµανικός κοινοτικός θεσµός 
που δέχτηκε έντονες πιέσεις ελέγχου των ακίνητων περιουσιών, ήταν οι κατά τόπους 
βακουφικές επιτροπές. Οι βακουφικές περιουσίες της Θράκης διακρίνονταν σε αυτές 
που διαχειριζόταν το κράτος προς όφελός του µέσω του εκάστοτε ευαγούς ιδρύµατος 
(Μαζµπούτ, Mazbut ή κατεληµµένα) και σε αυτές που διαχειρίζονταν οι µουτεβελήδες 
ή διαχειριστές υπό την επίβλεψη του κράτους (Μουλχακά, Mülhak ή προσαρτηµένα). 
Στην κατηγορία των βακουφικών περιουσιών ανήκαν σχολικά κτίρια, τεµένη, 
τεκέδες, νεκροταφεία, εµπορικά καταστήµατα, αποθήκες, οικόπεδα, αγροί και 

                                                
1822 Ο Στυλιανόπουλος προώθησε την ενεργό συµµετοχή του στην αντιµετώπιση της κατάστασης «...αναλαµβάνω 
τη σύνταξιν σχετικού οργανισµού εν συνεργασία µετά των µουφτήδων...». Βάσει αυτών, προτάθηκε «...1) να µην 
εφαρµόζεται η Τουρκική νοµοθεσία, αλλά τα εκ του ιερού νόµου περί επιτροπειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας 
ανηλίκων, κλπ. εφαρµοζοµένης συµπληρωµατικώς της Ελλ. νοµοθεσίας...2) να εκκαθαρισθή η κατάστασις µε την 
διακανόνισιν των παλαιών ορφανικών περιουσιών...3) να καταστώσιν υπεύθυνοι οι πάρεδροι των χωριών και 
συνοικιών και οι εν ενέργεια θρησκευτικοί λειτουργοί...4) να διορίζεται υπό της ορφανικής Επιτροπής υπεύθυνος 
επίτροπος...5) να ενεργήται απογραφή της περιουσίας...6) να καταργηθούν τα ορφανικά ταµεία των οποίων η 
λειτουργία ηστόχισε και να κατατίθενται τα χρήµατα στην Ε.Τ.Ε.... 7) να ενεργήται ακριβής έλεγχος της 
διαχειρίσεως...8) να συστηθή εις τους ειρηνοδίκας και οικονοµικούς εφόρους ή ταµίας να µετέχουν τακτικώς των 
συνεδριών των ορφανικών επιτροπών...9) να µη εκποιούνται τα ακίνητα άνευ αποφάσεως της Ορφανικής Επιτροπής 
επικυρουµένης υπό του πρωτοδικείου 10) να µην αναγνωρίζονται χρέη του αποθανόντος διαπιστούµενα µόνον δια 
µαρτυριών πέραν του ποσού  των 50 δρχµ....». Ibid. 
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αγροτεµάχια, καθώς και οικίες, που κατά πλειονότητα χρονολογούνταν από την 
εποχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας1823. 

Για τη διοίκησή τους η περιφερειακή διοίκηση της Θράκης, µε την απόφαση 
υπ’ αρ. 29799 περί επιτροπών διαχειρίσεως, προέβη στην ίδρυση µιας πενταµελούς 
βακουφικής επιτροπής στην έδρα κάθε νοµαρχίας ή υποδιοικήσεως1824. Τα µέλη της 
διορίζονταν από τη Γενική Διοίκηση και ήταν µουσουλµάνοι προτεινόµενοι από τον 
νοµάρχη ή τον υποδιοικητή (ύστερα από συνεννόηση µε τον µουφτή), εφόσον 
ιδεολογικά τασσόταν µε τις επιταγές και τις προθέσεις της διοίκησης. Η επιλογή και 
κυρίως ο τρόπος συµµετοχής προκάλεσε τις αντιδράσεις της κοινότητας, και 
ιδιαίτερα των υποστηρικτών της αποδέσµευσης της κοινότητας από το παραδοσιακό 
ισλαµικό παρελθόν. Επ’ αυτού ο Στυλιανόπουλος ζήτησε από να «...παύσουν οι 
σηµειωθέντες κατά το παρελθόν αυθαίρετοι διορισµοί και παύσεις υπό της Γεν. 
Διοικήσεως...». Επίσης πρότεινε την απευθείας εκλογή των µελών που απάρτιζαν τις 
βακουφικές επιτροπές, στα πρότυπα του αντίστοιχου τουρκικού νόµου (Ν. 429/03-03-
1924) και για προστασία των χριστιανικών βακουφικών περιουσιών στην 
Κωνσταντινούπολη1825. Στις επιτροπές ανατέθηκαν η διαχείριση των προσαρτηµένων 
βακουφιών, η εξακρίβωση των κτηµάτων που ανήκαν σε αυτά και η εξέλιξη της 
διαχείρισής τους τα δύο τελευταία χρόνια, µε την υποχρέωση να καταθέτουν κάθε 
εξάµηνο αναλυτικό απολογισµό και στο τέλος κάθε έτους απολογισµό για το 
επόµενο1826. 
 Στην πραγµατικότητα καµία από τις ρυθµίσεις της απόφασης 29799 δεν 
εφαρµόστηκε στην πράξη και η προβληµατική λειτουργία των επιτροπών 
συνεχίστηκε. Οι βακουφικές επιτροπές «...εξηκολούθησαν δε ανεξελέγκτως να 
κατέχουν και καρπούνται όσα κτήµατα ισχυρίζοντο ότι είναι βακουφικά, εν ώ µεταξύ 
αυτών υπάρχουν σχολάζοντα ή ανήκοντα εις το Ελλην. δηµόσιον και άλλα ανήκοντα εις 
άλλας εθνότητας περιελθόντα δε εις τους Μουσουλµάνους δια της ανοχής ή της 
προστασίας των Τουρκικών αρχών...». Η Γενική Διοίκηση προσπάθησε να επιληφθεί 
του θέµατος, εξακριβώνοντας τον ακριβή αριθµό των περιουσιών που ανήκαν στις 
κοινότητες, βάσει επίσηµων τίτλων ιδιοκτησίας (απόφαση υπ’ αρ. 33319) χωρίς 
επιτυχία1827. 
 Εν τω µεταξύ, είχε ήδη τεθεί υπό νοµική αµφισβήτηση το ιδιοκτησιακό 

                                                
1823 Υπουργείον Οικονοµικών/Τµήµα Κτηµάτων του Κράτους (1914), Περί Βακουφίων, Εν Αθήναις: Εκ τoυ 
Εθνικού Τυπογραφείου· Αρχείο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουφτείας Κοµοτηνής, Φάκελος 1, Αρχείο 
Διαχειριστικής Επιτροπής Μουφτείας Ξάνθης, όπως παρατίθενται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των 
Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σσ. 168-174. 
1824 Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τσιούµης Κ. Α. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1923-1940). (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Παιδαγωγική Σχολή. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σ. 149. 
1825 Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 
160. 
1826 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
1827 Ibid. 
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καθεστώς τους µε διάφορους τρόπους, «...κατόπιν επανεληµµένων προσκλήσεων να 
παρουσιάσουν οι ενδιαφερόµενοι τ’ αφιερωτήρια και τους βακουφικούς τίτλους δια ν’ 
αποδείξουν την βακουφικότητα, ελάχιστα µόνον παρουσιάσεν η Κοινότις Ξάνθης, η δε 
Κοινότις Διδυµοτείχου για 29 εκ των βακουφικών κτηµάτων παρουσίασε τίτλους 
άκυρους και κατ’ αυτήν την Τουρκικήν νοµοθεσίαν [...] εν απουσία της σχολικής 
επιτροπήας έσπασαν απεσταλµένοι της Γενικής Διοικήσεως το συρτάρι του Γραφείου 
της και πήραν εις Κοµοτηνήν τα ευρεθέντα παλαιά κατάστιχα της διαχειρήσεως των 
Βακουφικών...»1828. Έτσι, οι τοπικές οικονοµικές εφορίες προέβησαν σε κατάληψη 
αρκετών βακουφικών περιουσιών, λαµβάνοντας τα αντίστοιχα έσοδα λειτουργίας 
τους και τα έσοδα χρήσης τους από τα ίδια τα ευαγή ιδρύµατα και τους µουτεβελήδες 
τους.  

Η άναρχη κατάσταση που ακολούθησε, απέβη τελικά εις βάρος της 
περιφερειακής διοίκησης όταν 27 κτήµατα στη Γενισέα κατέχονταν και καρπώνονταν 
από µουσουλµάνους της περιοχής. Μέρος αυτών ήταν και οι δωρεές στο τέµενος της 
Γενισέας που είχαν προσφέρει η Σελιµέ Χανούµ (Selime Hanım), σύζυγος του Αλί 
Αγά (Ali Ağa), και ο Χατζή Αλί Πασά (Hacı Ali Paşa), µε επίσηµο δωρητήριο του 
18551829. 

Υπό βάρος των µουσουλµανικών διαµαρτυριών και την επερχόµενη εµπλοκή 
της Μικτής Επίτοπης στην υπόθεση, η Γενική Διοίκηση µε την υπ’ αρ. 64273 
απόφασή της, διέταξε την επιστροφή τους στα ευαγή ιδρύµατα, εφόσον βέβαια 
αποδεικνυόταν η κυριότητά τους, την είσπραξη των ενοικίων από τους µουτεβελήδες 
και την επιστροφή των εσόδων λειτουργίας τους. Η επιστροφή αυτών δεν έγινε µε τον 
επιθυµητό για τις αρχές τρόπο όταν «...οι οικον. έφοροι αγνοούντες τα πράγµατα και 
περισπώµενοι υπό των άλλων εργασιών των, απέδωσαν όλα τα λεγόµενα βακουφικά 
κτήµατα ως τα παρέλαβον και άνευ εξελέγξεως εις τινά δε µέρη και άνευ 
πρωτόκολλου...»1830.       

Η κατάσταση περιπλεκόταν ακόµη περισσότερο µε τη διχογνωµία µεταξύ 
εφοριών και βακουφικών επιτροπών αναφορικά µε τον ακριβή αριθµό των ακινήτων. 
Άλλωστε τα έσοδα από τη διαχείριση τους προσέφεραν σηµαντικό έσοδο για τους 
ενδιαφερόµενους φορείς όταν µόνον οι αστικές βακουφικές περιουσίες «...είχον αξίαν 
7 περίπου εκατοµµυρίων µε ετησίας προσόδους περί τα 600.000. Εννοείται ότι η αξία 
αυτών και οι πρόσοδοι µεγάλως υπερτιµήθηκαν κατά την τελευταίαν πενταετίαν...»1831. 
 
                                                
1828 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, Μέρος Α΄, [18-07-1929]. 
1829 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]· Αρχείο Διαχειριστικής Επιτροπής 
Μουφτείας Ξάνθης, όπως παρατίθεται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής 
Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 172. 
1830 Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929]. 
1831 Ibid. 
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Πίνακας 2iii.47. Αριθµός βακουφικών περιουσιών (1929) 
Βακουφική Επιτροπή Αριθµός περιουσιών κατά 

την Οικονοµική Εφορία 
Αριθµός περιουσιών κατά τον κατάλογο 

των Βακουφικών Περιουσιών 
Κοµοτηνής 143 75 
Ξάνθης 123 137 
Διδυµοτείχου 42 50 
Αλεξανδρούπολης 8 8 
Νέας Ορεστιάδας 41 30 

Σύνολο 357 300 
Πηγή: Μ. Μ. Αρχείο Ε. Βενιζέλου/Υπ. Εξωτερικών Φ.53, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929/ΕΚΘΕΣΙΣ Περί της 
Μουσουλµανικής Μειονότητος Δυτικής Θράκης, Μέρος Β΄, [30-09-1929] 
  

Σε κάθε περίπτωση οι οικονοµικές εφορίες, ως εκτελεστικά όργανα της 
κεντρικής κυβέρνησης, είχαν προσβάσεις σε µηχανισµούς καθορισµού του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και, πολύ περισσότερο, του χαρακτηρισµού των 
οποιωνδήποτε περιουσιών. Η εγγραφή για παράδειγµα µιας ακίνητης περιουσίας 
στους καταλόγους της µε τον χαρακτηρισµό της βακουφικής, δεν ήταν δυνατόν να 
δεχθεί καµία αµφισβήτηση από οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη, ακόµη και από τα µέλη 
της κυρίαρχης εθνοτικής οµάδας. Όπως φαίνεται από το προηγούµενο παράδειγµα 
των νεκροταφείων, το ελληνικό κράτος διατηρούσε το αποκλειστικό δικαίωµα 
καθορισµού του βακουφικού ή µη χαρακτήρα µιας έκτασης, επικαλούµενο τον 
χαρακτηρισµό που ικανοποιούσε καλύτερα τις επιδιώξεις του. 
 Οι βακουφικές περιουσίες -τουλάχιστον αυτές που βρίσκονταν στους 
καταλόγους των επιτροπών διαχείρισης- δεν αποτελούσαν µια απλή έκφανση της 
µουσουλµανικής παρουσίας στη τοπίο ή της ενίσχυσης της κοινοτικής οικονοµικής 
ζωής. Για την ίδια την κοινότητα, αλλά και για το τοπίο, εξέπεµπαν µια 
συµβολικότητα που πήγαζε από τον συνδυασµό της χρήσης και της κυριότητάς τους· 
χαρακτηριστικά που υπό τις συγκεκριµένες καταστάσεις υπέστησαν αλλοιώσεις και 
µεταλλάξεις.  

Από τα κείµενα των αναφορών του Στυλιανόπουλου, γίνεται αντιληπτός ο 
τρόπος λειτουργίας των διορισµένων επιτροπών. Αυτός παρουσίαζε οµοιότητες µε το 
λειτουργικό πλαίσιο των ορφανικών επιτροπών, χωρίς όµως να έχει αναπτύξει τη 
δραστηριότητα των τελευταίων.  

Πάντως το 1931 µε απόφαση της Βουλής ο πρωθυπουργός δηµιούργησε 
5µελή επιτροπή µε σκοπό τη γνωµοδότηση «περί του διακανονισµού των παρά των 
µουσουλµάνων Δυτικής Θράκης διεκδικούµενων ως βακουφιών»1832. Κρίνοντας από 
το πνεύµα που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις µετά την υπογραφή του 
Συµφώνου Φιλίας, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε, όχι όµως σηµαντικά. Το ελληνικό 

                                                
1832 Μέλη της ήταν ανώτατοι κρατικοί αξιωµατούχοι, εκπρόσωποι υπηρεσιών και ένας ειδικός νοµικός 
σύµβουλος, οι οποίοι σχετίζονταν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο µε το ζήτηµα, ανάµεσα τους και ο 
Στυλιανόπουλος. Όλοι εργάζονται για τη διευθέτηση του ζητήµατος προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου. 
Αριθµός απόφασης Βουλής αρ. πρωτ. 6299, 22-04-1931, όπως παρατίθεται στο Σολταρίδης Σ. Α. (1997), Η 
Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, σ. 166. 
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κράτος εξακολούθησε να έχει υπό την αυστηρή επιτήρησή του, µέσω συχνών 
παρεµβολών, τις κοινοτικές µουσουλµανικές περιουσίες. 

Το ελληνικό κράτος µέσω της Γενικής Διοίκησης εκδήλωσε µια ανακόλουθη 
συµπεριφορά, όταν από την µια εξέδιδε αποφάσεις για τη διαχείριση των ορφανικών 
και βακουφικών µουσουλµανικών περιουσιών και τη λειτουργία των αντίστοιχων 
επιτροπών και από την άλλη δεν µερίµνησε για την ουσιαστική εφαρµογή τους. Ο 
απώτερος στόχος της εφαρµοσµένης πρακτικής µπορεί να µην είχε τεθεί µε σαφήνεια 
εξ’ αρχής, η εφαρµογή της πάντως άσκησε πιέσεις αποσύνθεσης των παραδοσιακών 
µουσουλµανικών θεσµών και εξασθένησης της συµµετοχής τους στο θρακικό τοπίο.  

Η επίτευξη αυτών υλοποιήθηκε µε την ενεργό συµµετοχή µέρους της 
µουσουλµανικής κοινότητας και ιδιαίτερα µελών της άρχουσας θρησκευτικής οµάδας 
καθώς και άλλων ισχυρών τοπικών παραγόντων. Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται 
στη συνολικότερη προσπάθεια των εθνικών αρχών για ενίσχυση της ιδεολογικής 
αντιπαράθεσης µεταξύ των δύο ισχυρότερων οµάδων εντός της µουσουλµανικής 
κοινότητας, των νεοτεριστών και των παλαιοµουσουλµάνων και της εκµετάλλευσης 
αυτής. Επιπλέον διαγράφονται οι διαδικασίες θεµελίωσης µιας νέας οµάδας µη-
ανταλλάξιµων πολιτών, η οποία µε τη στήριξη των ελληνικών αρχών, πλούτισε και 
απέκτησε συστηµατικότερη ανάµειξη στα κοινά της µουσουλµανικής κοινότητας για 
λογαριασµό του εθνικού-κράτους. 

Εν κατακλείδι οι ενέργειες του ελληνικού κράτους αναφορικά µε τις 
ορφανικές και τις βακουφικές περιουσίες στην περιοχή της Θράκης µπορούν να 
χαρακτηριστούν επιτυχηµένες, αναλογιζόµενοι τη συνολικότερη προσπάθεια ελέγχου 
και αξιοποίησης των συστατικών του υπό-αναµόρφωση θρακικού τοπίου. Η 
αξιοποίηση της µουσουλµανικής κοινοτικής περιουσίας ικανοποιούσε ταυτόχρονα τη 
συµβολική καθυπόταξη των συλλογικών µουσουλµανικών τόπων και χώρων στις 
επιταγές της κυρίαρχης πολιτικά εθνοτικής οµάδας και την ενίσχυση της ιδεολογικής 
διαφορετικότητας, προκαλώντας µια επιτηδευµένη αστάθεια στο εσωτερικό της 
µουσουλµανικής κοινότητας. 
 
2.iv) Η διευθέτηση του ζητήµατος των δηµόσιων βοσκών µετά το Σύµφωνο Φιλίας 

 
 Στο παράδειγµα που ακολουθεί, γίνεται µια προσπάθεια να αποτυπωθεί η 
κατάσταση που επικράτησε στη Θράκη µετά την υπογραφή της συµφωνίας του 1930, 
µε την ολοκλήρωση των εργασιών της Μικτής Επιτροπής και κυρίως µετά τον 
τερµατισµό των εργασιών της Ε.Α.Π. αναφορικά µε το ζήτηµα των δηµόσιων 
βοσκών. Πρόκειται, για µια δηµόσια βοσκή στις παρυφές της Ξάνθης που έγινε 
αντικείµενο διαµάχης µεταξύ των αρχών οι οποίες εκπροσωπούν τους προσφυγικούς 
πληθυσµούς και τους παραδοσιακούς χρήστες της.  

Η δηµόσια βοσκή Τσοµακλή (Çomakli) (βλέπε Χάρτη 56) βρίσκεται στα 
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νοτιοδυτικά όρια της πόλης της Ξάνθης, σε µια περιοχή που περικλείεται από τους 
οικισµούς της Ξάνθης, της Χρύσας (Kireççiler), της Μορσίνης (Mursallı), του 
Μικρού Εύµοιρου (Emirler Tekkesi) και της Χιονίστρας (Hemitli).  

 

 
 
Η επιφάνειά της, σύµφωνα µε τις µετρήσεις της Κτηµατογραφικής Υπηρεσίας 

το 1930, ανερχόταν σε 1.724 στρέµµατα1833. Από αυτά, τα 374 στρ. καλλιεργούνταν 
από τους πρόσφυγες της Μορσίνης, τα 194 στρ. από τους πρόσφυγες της Χρύσας και 
τα 196 στρ. είναι µουσουλµανικές µη ανταλλάξιµες ιδιοκτησίες των κατοίκων της 
Χιονίστρας και του Μ. Εύµοιρου. Το υπόλοιπο των 978 στρ. διακρινόταν σε 731 στρ. 

                                                
1833 Στα 1.724 στρέµµατα δεν περιλαµβάνεται η έκταση που καλλιεργούνταν από τους πρόσφυγες του 
συνοικισµού της Λεύκης ή Μπέντερλι (Bederli). 
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καλλιεργήσιµης γης και 256 στρ. άγονης γης που δεν µπορούσε να καλλιεργηθεί1834.  
Πρόκειται για µια γόνιµη πεδινή έκταση των γιακάδων της Ξάνθης (περιοχή 

Μικρού Γιακά και Ορτά-Κολού), που διαβρεχόταν από ρυάκια και χείµαρρους κατά 
τους µήνες του χειµώνα και της άνοιξης. Η σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης-
Αλεξανδρούπολης οριοθετούσε το ανατολικό της όριο, ενώ η ευρύτερη περιοχή 
κατοικείτο µέχρι και πριν από το 1922 από αγροτικό µουσουλµανικό πληθυσµό που 
ασχολείτο µε την καπνοκαλλιέργεια. Τη βοσκή Τσοµακλή εκµεταλλεύονταν κατά το 
παρελθόν µουσουλµάνοι κάτοικοι των όµορων οικισµών, για τη εκτροφή των 
κοπαδιών τους και οι καπνοπαραγωγοί της Χρύσας και της Μορσίνης για καλλιέργεια 
δηµητριακών, αµπελιών και οπωρολαχανικών1835.  

Το ζήτηµα της δηµόσιας βοσκής απασχόλησε τις αρχές µετά την υπογραφή 
του Συµφώνου Φιλίας, κινητοποιώντας µια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 
φθινόπωρο του 1922. Το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς της δηµόσιας βοσκής -όπως 
και του συνόλου των δηµόσιων βοσκών- παραµένει αδιευκρίνιστο µέχρι αυτό το 
σηµείο του κειµένου1836. Πάντως ένα µικρό µέρος της κατεχόταν από µουσουλµάνους 
ιδιοκτήτες, ένα άλλο αρκετά µεγαλύτερο είχε καταληφθεί από πρόσφυγες και ένα 
τρίτο χρησιµοποιείτο από τους κτηνοτρόφους της περιοχής.  

Με την εισροή των προσφύγων, οι εποικιστικές αρχές σταδιακά 
καταλάµβαναν εκτάσεις από τη βοσκή. Αρκετοί από τους προσφυγικούς οικισµούς 
της περιοχής οικοδοµήθηκαν εντός της Τσοµακλή, όπως έγινε µε τον οικισµό των 
καπνοπαραγωγών της Μορσίνης. Παρά την ολοκλήρωση της αγροτικής τους 
αποκατάστασης, οι γαίες που είχαν διανεµηθεί δεν είχαν ακόµη νοµιµοποιηθεί. Η 
πρακτική δεν καταγράφεται ως µοναδική για την περιοχή, µια και αντίστοιχα είχαν 
πράξει οι εποικιστικές αρχές στην περιοχή των Κιµµερίων1837. 

Κατά τη διάρκεια των ελληνοτουρκικών διπλωµατικών συναντήσεων τον 
Ιούνιο του 1930, η διευθέτηση του ζητήµατος βασίστηκε στην προφορική συµφωνία 
των δύο υπουργών Εξωτερικών1838. Σύντοµα, η τουρκική αντιπροσωπεία στην 9η 
Μικτή Υποεπιτροπή ζήτησε τη διαιτησία της Μικτής Επιτροπής µετά από 
διαµαρτυρίες των παραδοσιακών δικαιούχων. Δεν µπόρεσε, όµως, να παρέµβει 
επιτυχώς µιας και οι µουσουλµανικές κοινότητες στήριζαν τα επιχειρήµατα τους στην 

                                                
1834 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, 21-06-1930, προς: Γεωργικό Γραφείο Ροδόπης, Κοµοτηνή (ηµεροµηνία 
παραλαβής: 23-06-1930, αρ. πρωτ. 1091). 
1835 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
62, σ. 89, σσ. 106-107. 
1836 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σσ. 321-329. 
1837 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, επείγον, 01-10-1930, αρ. 2248, προς: Υ. Γεωργίας, Δ/νση Γεωργίας, Τµήµα 
Εποικισµού, Αθήνα, (ηµεροµηνία παραλαβής 07-10-1930, αρ. πρωτ. 2025). 
1838 Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VIII. Φάκελος Υποθέσεων Βοσκών. Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ Διεύθυνση Πολιτικών 
Υποθέσεων, αρ. πρωτ. 9786, 04-08-1931, προς: Ελληνική Πρεσβεία στην Τουρκία. 
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παραδοσιακή χρήση της βοσκής όχι σε τίτλους ιδιοκτησίας1839.  
 

Φωτογραφία (σκαρίφηµα) 2.iv.33: Διανοµή προσφυγικών κλήρων εντός της βοσκής 
Τσοµακλή 

 

 
Πηγή: Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21, Υπουργείο Γεωργίας, 
Τοπογραφική Υπηρεσία, Χρύσα (Ξάνθης) Απόσπασµα διανοµής, κλίµαρα 1:5.000 

 
Η δηµόσια βοσκή κατά την οθωµανική περίοδο χρησιµοποιείτο και κατεχόταν 

από τους µουσουλµάνους κατοίκους της Ξάνθης και των όµορων περιοχών, οι οποίοι 
από την οθωµανική περίοδο είχαν θεµελιώσει -εθιµικά- δικαιώµατα χρήσης επ’ αυτής 
χωρίς την κατοχή κάποιου σχετικού τίτλου από το κτηµατολόγιο (συνήθης πρακτική 
των κτηνοτρόφων της περιόδου)1840. Αργότερα υπό την ελληνική διοίκηση, 
εφαρµόστηκε ο νόµος 2074 του 1920 που καθόριζε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
κοινοτικών εκτάσεων1841. Σύµφωνα µε αυτόν όλες οι δηµόσιες εκτάσεις ήταν 
ιδιοκτησία των συνοικιών, χωριών ή πόλεων για τα οποία είχαν αρχικά παραχωρηθεί 
κατά τη διάρκεια της οθωµανικής διακυβέρνησης. Από όλα τα παραπάνω 
υποστηρίζεται ο δηµοτικός χαρακτήρας της βοσκής Τσοµακλή και η ιδιοκτησία του 
δήµου Ξάνθης. Σε αντίθεση µε αυτά στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές 
του 1930, η κοινότητα της Χιονίστρας εµφανίζεται να διεκδικεί την Τσοµακλή για τις 

                                                
1839 Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VIII. Φάκελος Υποθέσεων Βοσκών. Ελληνική Αντιπροσωπεία παρά τη Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής Πληθυσµών, αρ. πρωτ. 36894, 11-07-1931, Κωνσταντινούπολη, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β΄ 
Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Αθήνα. 
1840 Terzibasoglu Y. (2004), «Land Disputes and Ethno-Politics: North-Western Anatolia, 1877-1912», in 
Engerman S. & Metzer J. (eds.), Ethno-Nationality, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in 
Historical Perspective, London: Routledge: 153-180, σσ. 157-158· Τζωρτζάκακη-Τζαρίδου Σ. (1982), Οθωµανικό 
Κτηµατολόγιο και Τίτλοι Ιδιοκτησίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 16-17· Γ.Α.Κ. Ν. 
Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Οι κάτοικοι των συνοικισµών Σουνέ, 
Χουριέτ, Τζεµατίκ, Πουρναλίκ, Κυψέλης της Ξάνθης, [υπόµνηµα]  06-09-1930, προς: Υπουργό Γενικό Διοικητή 
Θράκης, Κοµοτηνή,  (ηµεροµηνία παραλαβής 08-09-1930, αρ. πρωτ. 30869).  
1841 Φ.Ε.Κ., 03-03-1920, αρ. φύλλου 60, Νόµος 2074 Περί των εν ταις Νέαις Χώραις Κοινοτικών Γαιών. 
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ανάγκες των κατοίκων της1842. Αυτοί δεν ήταν οι µοναδικοί χρήστες της έκτασης.  
Μη ανταλλάξιµοι κάτοικοι των νοτιοδυτικών και δυτικών συνοικιών της 

Ξάνθης, µε υπόµνηµά τους προς το Γενικό Διοικητή Θράκης, Κακουλίδη, 
διαµαρτυρήθηκαν για την αντιδικία που είχαν µε τον δήµο Ξάνθης, ως προς τη χρήση 
της βοσκής. Σύµφωνα µε αυτούς η έκταση χρησιµοποιείτο ήδη από την οθωµανική 
περίοδο για τη βοσκή των ζώων τους. Η βόσκηση εθεωρείτο πλέον δύσκολη λόγω της 
τµηµατικής κατάληψης του χώρου από τις υπηρεσίες εποικισµού και της πρόθεσης 
του δήµου να παραχωρήσει τη βοσκή στους πρόσφυγες της Μορσίνης και του Μ. 
Εύµοιρου. Οι ίδιοι σε καµία περίπτωση δεν αµφισβήτησαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της βοσκής ως δηµοτικής περιουσίας. Αιτούνταν απλώς την παραχώρηση µιας 
έκτασης για την κάλυψη των αναγκών τους1843. 

Εκτός αυτών υπήρχε µια άλλη οµάδα κατοίκων της Ξάνθης που 
εκµεταλλευόταν τη βοσκή και δεν επιθυµούσε τη διανοµή της στους πρόσφυγες της 
Μορσίνης και του Μ. Εύµοιρου: οι αστικά εγκατεστηµένοι πρόσφυγες και οι γηγενείς 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι πρώτοι εντός της έκτασης είχαν προχωρήσει στην 
κατασκευή αγροικιών και στη δηµιουργία αµπελοκαλλιεργειών. Οι δεύτεροι κατά 
βάση κτηνοτρόφοι, εκµεταλλεύονταν δωρεάν την έκταση για τη βοσκή των ζώων 
τους που προορίζονταν για την αγορά νωπού κρέατος της πόλης.  

Επί της δηµόσιας βοσκής τον Ιούλιο του 1930 διενεργήθηκε η διανοµή της 
στους παραπάνω προσφυγικούς συνοικισµούς. Τα προσφυγικά νοικοκυριά αυτών 
κατείχαν µια επιφάνεια 942 στρέµµατα, η οποία παρουσίαζε την εξής κατανοµή: 374 
στρ. στους κατοίκους της Μορσίνης και 568 στρ. στους κατοίκους του Εύµοιρου. Σε 
αυτά, τα 90 στρ. ήταν µουσουλµανικές ιδιοκτησίες, τα 125 στρ. καλύπτονταν από το 
οδικό δίκτυο που διέσχιζε την περιοχή και τα υπόλοιπα 727 στρ. ήταν βοσκές1844.  

Το πρόβληµα σχετίζεται επίσης µε τον ίδιο τον χαρακτήρα της περιοχής και 
τη χρήση της για τις ανάγκες των κατοίκων της Ξάνθης. Στην περιοχή βοσκούσαν 
300 περίπου βοοειδή, 200 περίπου άλογα και µουλάρια και 3.000 περίπου 
αιγοπρόβατα. Η βοσκή κρινόταν επαρκής για την εκτροφή των µικρών ζώων των 
δηµοτών και ανεπαρκής για την εκτροφή των µεγάλων1845. Η κατάσταση 
επιδεινωνόταν κατά τις χειµερινές περιόδους, όταν οι σαρακατσάνοι µετακινούνταν 
                                                
1842 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, 21-06-1930, προς: Γεωργικό Γραφείο Ροδόπης, Κοµοτηνή (ηµεροµηνία 
παραλαβής: 23-06-1930, αρ. πρωτ. 1091). 
1843 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Οι κάτοικοι των 
συνοικισµών Σουνέ, Χουριέτ, Τζεµατίκ, Πουρναλίκ, Κυψέλης της Ξάνθης, [υπόµνηµα] 06-09-1930, προς: 
Υπουργό Γενικό Διοικητή Θράκης, Κοµοτηνή,  (ηµεροµηνία παραλαβής 08-09-1930, αρ. πρωτ. 30869). 
1844 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, επείγον, 01-10-1930, αρ. 2248, προς: Υ. Γεωργίας, Δ/νση Γεωργίας, Τµήµα 
Εποικισµού, Αθήνα, (ηµεροµηνία παραλαβής 07-10-1930, αρ. πρωτ. 2025)· Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού 
Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, 21-
06-1930, προς: Γεωργικό Γραφείο Ροδόπης, Κοµοτηνή (ηµεροµηνία παραλαβής: 23-06-1930, αρ. πρωτ. 1091).  
1845 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Γεωργικό Γραφείο 
Ροδόπης, Κοµοτηνή, προς: τον προϊστάµενο της Γεωργικής Περιφέρειας Ροδόπης, ενταύθα, 06-12-1930, 
(ηµεροµηνία παραλαβής: 09-12-1930, αρ. πρωτ. 3018). 
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προς τα πεδινά χειµαδιά για την εκτροφή των κοπαδιών τους. Οι εντάσεις που 
προαναφέρθηκαν, παρουσίαζαν τη συγκεκριµένη περιοδικότητα αλλά το καλοκαίρι 
του 1932 πήραν µεγάλες διαστάσεις. 

Η επέµβαση του Γενικού Διοικητή προσπάθησε να ρυθµίσει την κατάσταση. 
Στην ουσία, όµως, οι προτάσεις του εντοπίστηκαν στην επίλυση του ζητήµατος της 
έκτασης 250 στρ. που κατείχαν οι αστικά εγκατεστηµένοι πρόσφυγες και οι 
επαγγελµατίες της Ξάνθης και µε τη διασφάλιση της αποζηµίωσης του δήµου, σε 
περίπτωση απαλλοτρίωσης υπέρ της προσφυγικής αποκατάστασης. Έτσι πρότεινε 
στον προϊστάµενο του Γεωργικού Γραφείου Ροδόπης, Ο. Χρητίδη, την εύρεση µιας 
χέρσας έκτασης σε µικρή απόσταση από την Ξάνθη, που θα παραχωρούνταν στον 
δήµο για τις αµπελοκαλλιέργειες των δηµοτών του1846.    

Η λύση προτάθηκε από το Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης της Διεύθυνσης 
Εποικισµού Θράκης και από το Γεωργικό Γραφείο Ροδόπης1847. Ειδικότερα, 
προτάθηκαν η οριστική διανοµή της έκτασης για την ολοκλήρωση της αγροτικής 
αποκατάστασης των προσφύγων της Μορσίνης και του Μ. Εύµοιρου και η 
απαλλοτρίωση µιας έκτασης 300 στρ. προς όφελος των αγροτών προσφύγων της 
Χρύσας, µε το αιτιολογικό της αποφυγής ενδεχόµενων παραπόνων και εφόσον ο 
δήµος δεν είχε προβεί σε καµιά διαµαρτυρία µέχρι στιγµής.  

Τέλος, προτάθηκαν η διατήρηση των αµπελοκαλλιεργειών και η επιπρόσθετη 
παραχώρηση άλλων 500 στρ. στο γειτονικό –και κατάλληλο για την καλλιέργεια 
λόγω του εδάφους του- αγρόκτηµα (τσιφλίκι) Μεντεσελή, που, µετά το Σύµφωνο 
Φιλίας, είχε περιέλθει στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου. Συγκεκριµένα, το 
πρώην τσιφλίκι είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήµου Ξάνθης, που µε τη σειρά 
του το παραχώρησε στην Γεωργική Περιφέρεια Ροδόπης1848.  

Από τις προτεινόµενες λύσεις, εξακολουθούσε να εκκρεµεί το ζήτηµα της 
βοσκής των µεγάλων ζώων των δηµοτών της Ξάνθης. Στα νότια-νοτιοανατολικά όρια 
του δήµου Ξάνθης βρισκόταν µια χέρσα έκταση επιφάνειας 3.000 στρ. περίπου µε 
την ονοµασία Ισκετέ Κιρί (İşkete-Kiri). Η προτεινόµενη έκταση ξεκινούσε από τους 
πρόποδες και τα ανατολικά όρια του οικιστικού ιστού, φτάνοντας στη µέση περίπου 
της απόστασης από τα Κιµµέρια. Μετά συνέχιζε προς τον νότο, συµπεριλαµβάνοντας 
τη σύνδεση του χειµάρρου της Ξάνθης µε τον χείµαρρο που διέσχιζε τα Κιµµέρια, 
κινείτο δυτικά και εν συνεχεία βόρεια, µέχρι και τις νότιες παρυφές της πόλης και την 
κύρια έξοδο της πόλης προς Κοµοτηνή. Στα ανατολικά της καλυπτόταν από 

                                                
1846 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Γενική Διοίκηση Θράκης, 
Δ/νση Γεωργίας, Κοµοτηνή, αρ. πρωτ. 30869/310, 16-09-1930, Κοµοτηνή, προς: Προϊστάµενο του Γεωργικού 
Γραφείου Ροδόπης (ηµεροµηνία παραλαβής 22-09-1930, αρ. πρωτ. 2109). 
1847 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, επείγον, 01-10-1930, αρ. 2248, προς: Υ. Γεωργίας, Δ/νση Γεωργίας, Τµήµα 
Εποικισµού, Αθήνα, (ηµεροµηνία παραλαβής 07-10-1930, αρ. πρωτ. 2025). 
1848 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Δήµος Ξάνθης, 20-04-1931, 
προς: Γεωργική Περιφέρεια Ροδόπης, Κοµοτηνή. 
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δενδροκαλλιέργειες και αµπέλια, νοτιότερα και µέχρι το σηµείο τοµής των δύο 
χειµάρρων, από πρόσφατα εκχερσωµένες εκτάσεις. Το νότιο τµήµα της καλυπτόταν 
από τα αµπέλια του αµπελουργικού συνεταιρισµού Η Πρόοδος. Βορειότερα των 
εκτάσεων του συνεταιρισµού, η έκταση καλυπτόταν από καπνοκαλλιέργειες και εν 
συνεχεία, µέχρι και τις παρυφές της πόλης, µε λαχανόκηπους (βλέπε Χάρτη-
σκαρίφηµα 57). Εντός της έκτασης και κατά βάση στις επιφάνειες γύρω από την τοµή 
των δύο χειµάρρων, προτάθηκε η χορήγηση εκτάσεων για τα µεγάλα ζώα των 
δηµοτών. Εναλλακτικά προτάθηκε και η περιοχή του αγροκτήµατος Μεντεσελή που 
ήταν εξίσου ικανή να προσφέρει επαρκή τροφή στα µεγάλα ζώα1849. 

 

 
  
 Κλειδί στην κατανόηση της εξέλιξης της υπόθεσης µε την Τσοµακλή αποτελεί 
η δεύτερη διανοµή µεγέθους 300 στρ. που προέβησαν οι εποικιστικές αρχές, προς 
όφελος των προσφυγικών νοικοκυριών της  Μορσίνης και του Μ. Εύµοιρου. Η 
δαινοµή έγινε εφόσον κρίθηκαν ανεπαρκής οι κλήροι της πρώτης διανοµής από το 
Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, οι καλλιεργούµενες από τους µουσουλµάνους εκτάσεις 
στην περιοχή των Γιακάδων εξακολουθούσαν και ήταν µεγαλύτερες από αυτές των 
µελών της κυρίαρχης οµάδας. Έτσι το δηµοτικό συµβούλιο Ξάνθης αποφάσισε την 
παραχώρηση των εκτάσεων που κατείχε στην Τσοµακλή υπέρ της προσφυγικής 

                                                
1849 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Γεωργικό Γραφείο 
Ροδόπης, Κοµοτηνή, προς: τον προϊστάµενο της Γεωργικής Περιφέρειας Ροδόπης, ενταύθα, 06-12-1930, 
(ηµεροµηνία παραλαβής: 09-12-1930, αρ. πρωτ. 3018). Συνηµµένο σχεδιάγραµµα της έκτασης Ισεκτέ-Κιρί, 06-
12-1930. 
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αποκατάστασης1850. 
  Η σηµαντικότερη παράµετρος ήταν η ανατροπή της αναλογίας στην κατοχή και 
η εκµετάλλευση των γαιών. Με τον τρόπο αυτόν, η παραχώρηση επιπλέον εκτάσεων 
στη γόνιµη και εύφορη περιοχή των γιακάδων της Ξάνθης, σύµφωνα µε τον 
Αλτσιτζόγλου, θα ενίσχυε την προσφυγική παρουσία έναντι της µουσουλµανικής. 
Από τη διανοµή ο προσφυγικός κλήρος αυξήθηκε σηµαντικά (π.χ. στην Μορσίνη 
ανήλθε στα 21 στρ. από τα 10 στρ., στο Μ. Εύµοιρο και στην Χιονίστρα στα 16,5 
στρ., στον Πετεινό  ή Χοροζλού (Horozlu) της κοινότητας Χιονίστρας ο προσφυγικός 
κλήρος έγινε κατά µέσον όρο 4,5 στρ. µεγαλύτερος από αυτόν των γηγενών 
µουσουλµάνων καλλιεργητών). Συµπληρωµατικά  αναφέρεται πως οι δηµόσιες 
βοσκές µέχρι και το 1941 αξιοποιούνταν προς όφελος των προσφυγικών 
διανοµών1851. 
 Για την υλοποίηση της εφαρµόστηκε το µέτρο της απαλλοτρίωσης µε την 
καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης µετά από απόφαση της Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων Ροδόπης (υπ’ αρ. 2, 31-07-1931), όπως και κατά την αρχική 
διανοµή (υπ’ αρ. 2, 15-10-1926)1852. Η αποζηµίωσης από τις δύο διανοµές 
υπολογίστηκε για τη συνολική έκταση των 1.063 στρ. και όχι των 1.724 στρ. που 
αναφέρθηκε αρχικά (βλέπε Χάρτη 56)1853. Η καταβολή της καθυστέρησε αρκετά και 
ο δήµος Ξάνθης κατέφυγε δύο φορές στο Πρωτοδικείο Ροδόπης (απόφαση υπ’ αρ. 
285 του 1932, απόφαση υπ’ αρ. 109 του 1933), ενισχύοντας το αίτηµα τους µε την 
απόφαση 89490 (23-07-1932) του υπ. Γεωργίας για τις δηµόσιες βοσκές1854. Η 
αρχειακή έρευνα απέδειξε ότι ο δήµος Ξάνθης δεν εισέπραξε ποτέ το επιδικασµένο 
ποσό της αποζηµίωσης του για την Τσοµακλή1855. 

Από το παράδειγµα διαχείρισης της υπόθεσης της βοσκής Τσοµακλή, είναι 
δυνατόν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: αρχικά, περιορίστηκε κατά ένα 
µέρος η µουσουλµανική παρουσία στην αγροτική οικονοµία της Ξάνθης, και ιδίως 
στην περιοχή των εύφορων γιακάδων. Η παραδοσιακή µουσουλµανική κτηνοτροφική 

                                                
1850 Schultze J. H. (1937), Neugriechenland; eine landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer 
berücksichtigung der geomorphologie, kolonistensiedlung und wirtschaftsgeographie, Gotha: J. Perthes, σ.  261· 
Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Ε.Α.Π., Δ/νση Εποικισµού 
Θράκης, Γραφείο Εποικισµού Ξάνθης, επείγον, 01-10-1930, αρ. 2248, προς: Υ. Γεωργίας, Δ/νση Γεωργίας, Τµήµα 
Εποικισµού, Αθήνα, (ηµεροµηνία παραλαβής 07-10-1930, αρ. πρωτ. 2025).   
1851 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σσ. 
108-109, σσ. 107-111. 
1852 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Υπουργείο Γεωργίας, 
Γεωργική Περιφέρεια Ροδόπης, Κοµοτηνή, αρ. πρωτ. 5106, 23-07-1936, προς: Δ/νση Εποικισµού του Υ. 
Γεωργίας, Αθήνα· Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Υπουργείο 
Γεωργίας, Διεύθυνση Εποικισµού, Τµήµα Δ, 23-07-1935, προς: Γραφείο Γεωργικής Περιφέρειας Ροδόπης, 
Κοµοτηνή.  
1853 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.22/Διεύθυνση Γεωργίας 
Ξάνθης, Εποικισµός, Τοπογραφικό Διάγραµµα Κοινοτικής Βοσκής Τσοµακλή, Ξάνθης, 1:5.000. 
1854 Kontogiorgi E. (2006), Population Exchange in Greek Macedonia: The Rural Settlement of Refugees 1922-
1930. Oxford: Clarendon Press, σ. 328· Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ 
ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Απόφαση του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Ροδόπης αρ. 285, Κοµοτηνή, 17-11-1932.  
1855 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Δήµος Ξάνθης, 03-08-1936, 
αρ. πρωτ. 12906, Ξάνθη, προς: τον προϊστάµενο της Γεωργικής Περιφέρειας Ροδόπης, Κοµοτηνή. 



Βασίλης Κουτσούκος  Μέρος Β΄- Κεφάλαιο 2  

561 

εκµετάλλευση στον περιαστικό χώρο της Ξάνθης αποµακρύνθηκε νοτιότερα, 
δηµιουργώντας ένα πλεόνασµα γης. Από τη διανοµή της προς όφελος της αστικής και 
αγροτικής αποκατάστασης, επήλθε αλλαγή στην κυριότητα και στη χρήση της πρώην 
βοσκής.  

Το νέο τοπίο βρέθηκε απαλλαγµένο από µορφές λειτουργίας που είχαν τις 
ρίζες τους στο οθωµανικό παρελθόν. Οι δηµόσιες εκτάσεις που προτάθηκαν να 
δεχθούν τη µετεγκατάσταση των υπό µεταφορά χρήσεων βρίσκονταν σε µια περιοχή 
που δεν ήταν κατάλληλη για οποιαδήποτε άλλη χρήση, παρά µόνο για την 
κτηνοτροφία. Οι εκτάσεις που εξοικονοµήθηκαν από την Τσοµακλή, εντάσσονται 
στην ευρύτερη προσπάθεια ολοκλήρωσης του εποικισµού των θρακικών εδαφών. Η 
ολοκλήρωση της διανοµής των γαιών, το 1933, στην περιοχή του κάµπου και των 
γιακάδων της Ξάνθης, όπως ήδη αναφέρθηκε, οριστικοποιεί την κατάσταση και το 
νέο τοπίο της περιοχής. Η πρόθεση των αρχών να αγνοήσουν την -παραδοσιακά 
παρούσα- µουσουλµανική κτηνοτροφία των κατοίκων της Ξάνθης, εκδηλώνεται σε 
µια περίοδο όπου οι δηµόσιες βοσκές δεν αποτελούσαν πια αντικείµενο των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και της Μικτής Επιτροπής. Τα εµπόδια των 
προηγούµενων ετών είχαν πλέον υποσκελιστεί.  

Το νέο καθεστώς που διαµορφώθηκε τέθηκε εντός της ελληνικής αγροτικής 
νοµοθεσίας και των ρυθµίσεων της για τις δηµόσιες βοσκές. Οι αρχικές καταλήψεις 
των εδαφών της Τσοµακλή από τις προσφυγικές οµάδες και τους επαγγελµατίες της 
Ξάνθης, καθώς και η οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών από την Ε.Α.Π. 
επιβεβαίωσαν τις κρατικές προσπάθειες, µε τη συνδροµή της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
για εκµετάλλευση των δηµόσιων χώρων.  

Ο αποκλεισµός των µουσουλµάνων κτηνοτρόφων από µια δηµόσια έκταση 
ήταν περισσότερο εφικτός από κάθε άλλη περίοδο, επιτείνοντας τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήµατα και τις πιέσεις για αποδηµία (µέχρι και το 1928 από την περιοχή των 
γιακάδων και του κάµπου της Ξάνθης αποδήµησαν περίπου 3.000 µη ανταλλάξιµοι 
κάτοικοι)1856. Οι βοσκές και άλλες κρατικές εκτάσεις έχαναν τον δηµόσιο χαρακτήρα 
τους, όταν απευθύνονταν αποκλειστικά στα µέλη µιας οµάδας, της κυρίαρχης. Τα 
µέλη των υπόλοιπων εθνοτικών οµάδων έπρεπε να αρκεστούν στις εκτάσεις που 
προόριζε για αυτά η κεντρική πολιτική εξουσία. Η τελευταία απέδειξε για άλλη µια 
φορά τον ρόλο της και την πρόθεσή της να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα 
διαµόρφωσης των χωρικών σχέσεων εντός της επικράτειάς της.   

Οι προσπάθειες για απόσπαση περισσότερων, µεγαλύτερων και 
σπουδαιότερων συµβολικά χώρων και τόπων, αλλά και ελέγχου της εθνοτικής 
καθηµερινής δραστηριότητας, συνεχίστηκαν µε την επίκληση νέων πρακτικών και 
µεθόδων. Η περίοδος της διακυβέρνησης του Μεταξά, µε την εφαρµογή της ζώνης 
                                                
1856 Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιακάδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 
43. 
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επιτήρησης και τις άλλες πρακτικές, το αποδεικνύει για άλλη µια φορά1857. Το 
παράδειγµα που αναλύθηκε, παρουσίασε τα ζητήµατα που προέκυψαν από τις 
προσπάθειες των ελληνικών αρχών να ελέγξουν και να διαχειριστούν 
αποτελεσµατικότερα τις περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας των µη 
ανταλλάξιµων πολιτών τους για την επίτευξη του εποικισµού της Θράκης. 

                                                
1857 Μαυρογορδάτος Γ. Θ. (χ.η.), «Οι Εθνικές Μειονότητες», στο Χατζηιωσήφ Χ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού Αιώνα, 1922-1940: Ο Μεσοπόλεµος, Αθήνα: Βιβλιόραµα, Β2: 9-35, σσ. 32-33. 
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Συµπεράσµατα  
 

 
 Οι στρατιωτικές και διπλωµατικές εξελίξεις που εκδηλώθηκαν από τα τέλη του 
19ου αιώνα και έπειτα λειτούργησαν καταλυτικά στη δηµιουργία του προφίλ της 
θρακικής επαρχίας τόσο στην ελληνική όσο στη βουλγαρική και την τουρκική 
περίπτωση. Η Θράκη υπήρξε το πεδίο εφαρµογής των διεργασιών µετάβασης από τις 
δοµές µιας αυτοκρατορικής διοίκησης προς τις αντίστοιχες δοµές των εθνικών 
κρατών.  

Κατά την όψιµη περίοδο της οθωµανικής παρουσίας στη νοτιοανατολική 
βαλκανική χερσόνησο η Θράκη αποτέλεσε µια γεωγραφική περιοχή µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους αναδυόµενους βαλκανικούς εθνικισµούς, το οποίο εντάθηκε 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.  
 Μέχρι και την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων (1912) ο χώρος και οι 
άνθρωποι της Θράκης (βιλαέτι της Αδριανούπολης) αντικατόπτριζαν δοµές και 
λειτουργίες που είχαν θεµελιωθεί κατά τη µακροχρόνια οθωµανική διακυβέρνησή της 
και τις εκσυγχρονιστικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ. Η ύπαιθρος χώρα 
κατοικούνταν από µέλη των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της 
αυτοκρατορίας (µιλλέτ) που συγκεντρώνονταν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, σε διακριτές 
χωρικές ενότητες (οικισµούς).  

Αναλυτικότερα, στις ορεινές περιοχές της Ροδόπης βρίσκονταν 
εγκατεστηµένες οι κτηνοτροφικές και οικοτεχνικές κοινότητες του ποµακικού 
πληθυσµού. Στις πεδινές εκτάσεις µεταξύ των ποταµών Έβρου και Νέστου 
εντοπίζονται εγκαταστάσεις βουλγαρόφωνων (πατριαρχικών και εξαρχικών µετά το 
1870) και ελληνόφωνων γεωργών, κτηνοτρόφων και επίµορτων καλλιεργητών. Στην 
ίδια περιοχή και στις περισσότερο εύφορες εκτάσεις, κυρίως πλησίον των αστικών 
κέντρων, καταγράφονταν συγκεντρώσεις µουσουλµάνων καλλιεργητών, µε ιδιόκτητα 
κτήµατα, όπως στους Γιακάδες της Ξάνθης. Οι πεδινές εκτάσεις νοτίως των αστικών 
κέντρων της περιοχής (Ξάνθη και Κοµοτηνή) ήταν διαιρεµένες στα τσιφλίκια των 
µουσουλµάνων γαιοκτηµόνων και στις εκτάσεις των κεφαλοχωρίων ή 
ελευθεροχωρίων. Ανάµεσα σε αυτές τις εκτάσεις εντοπίζονταν περιορισµένες 
εκτάσεις κοινοτικών βοσκών και δασών για τις ανάγκες της ηµι-νοµαδικής και της 
εδραίας κτηνοτροφίας, ακαλλιέργητες ή ακατάλληλες για καλλιέργεια. 
 Τα αστικά κέντρα της περιοχής είχαν αναπτυχθεί στις νότιες παρυφές της 
Ροδόπης και στις δυτικές όχθες του Έβρου ποταµού. Οι νέες οικίσεις προσκολήθηκαν 
παραπλεύρως παλιότερων βυζαντινών οικήσεων (οχυρών ή κάστρων) και επί 
σηµαντικών συγκοινωνιακών κόµβων, µε εξαίρεση το νεοσύστατο Ντεντέ-Αγάτς 
(τέλη 19ου αιώνα), µε τις διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες να δηµιουργούν 
συγκεντρώσεις περιµετρικά των τόπων λατρείας τους (τεµένη, εκκλησίες, συναγωγές) 
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και σε εγγύτητα µε την κεντρική αγορά. Η αγορά (λειτουργικό κέντρο του οικισµού) 
αποτελούσε τον κατ’ εξοχήν τόπο συναλλαγής και συνεύρεσης των κατοίκων και των 
επισκεπτών του οικισµού, καθώς και τον τόπο συγκέντρωσης των διοικητικών και 
εµπορικών δραστηριοτήτων.  
 Οι µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ µε τα αυτοκρατορικά διατάγµατα του 1839 
και του 1856, τα αστικά κέντρα αναµορφώθηκαν χωροταξικά και πολεοδοµικά. Οι 
διαφορετικές κοινότητες απέκτησαν ίσα δικαιώµατα -µε τη µουσουλµανική- (νοµική 
ισότητα) επέµβασης στον δοµηµένο και στον αδόµητο χώρο. Έτσι, ο αστικός χώρος 
απέκτησε νέες εµπορικές και παραγωγικές περιοχές, πλησίον των οποίων 
εγκαταστάθηκε εργατικό δυναµικό, εκτός των παραδοσιακών περιοχών 
συγκέντρωσής τους. Η ίδρυση των µεικτών µαχαλάδων συνέπεσε µε την περίοδο 
εκσυγχρονισµού του αστικού τοπίου και των λειτουργιών του, µε τη µετάβαση από 
τις θρησκευτικές στις εθνοτικές κοινότητες (πολιτική ταξινόµηση) καθώς και µε την 
προσπάθεια των κοινοτήτων αυτών για συµβολική κυριαρχία επί του πεπερασµένου 
χώρου των πόλεων. 
 Μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του Θράκης είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο 
λειτουργικών συνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Χαρακτηριστικά είναι τα 
παραδείγµατα του εποχικά µετακινούµενου εργατικού δυναµικού από τις ορεινές 
προς τις πεδινές περιοχές και από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα για τις 
αυξηµένες ανάγκες της αγροτικής (συγκοµιδή καλλιεργειών) και της εντατικής 
παραγωγής (επεξεργασία καπνού). Οµοίως, και η αξιοποίηση των σε αγρανάπαυση 
εκτάσεων (ιδιοκτησίες τσιφλικιών) στα πεδινά ή των βοσκότοπων στα ορεινά από την 
ηµι-νοµαδική κτηνοτροφία ήταν επίσης αφορµές εποχικών µετακινήσεων.   
 Από την άλλη ήταν χαρακτηριστική η διοικητική και η οργανωτική εξάρτηση 
της υπαίθρου και των οικισµών της από τους υψηλότερους κόµβους στην οικιστική 
ιεραρχία (αστικά κέντρα), που συγκέντρωναν όλες τις θεσµικές λειτουργίες της 
επαρχιακής οθωµανικής διοίκησης. Επιπροσθέτως στα αστικά κέντρα 
συναθροίζονταν και οι βασικές οικονοµικές (εµπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις) 
και χρηµατοπιστωτικές (τραπεζικά ιδρύµατα, κεφαλαιούχοι) λειτουργίες του 
βιλαετιού ή του σαντζακιού. Αντιστρόφως η θρακική ύπαιθρος αποτελούσε τον 
µόνιµο τροφοδότη των αστικών κέντρων σε είδη διατροφής, σε είδη πρώτης ανάγκης, 
καθώς και σε πρώτες ύλες.  
 Η κάθε περιοχή µε το αγροτικό της µικροσύστηµα, ο κάθε οικισµός και η κάθε 
κοινότητα κατείχαν ένα διακριτό ρόλο και µια ιδιαίτερη λειτουργία, συν-
διαµορφώνοντας έναν ενοποιηµένο γεωγραφικό χώρο. Όµως από τις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα και έπειτα οι βαλκανικοί εθνικισµοί εκδήλωσαν µεθοδικές 
απόπειρες αλλαγής του γεωγραφικού χώρου και των δοµών του. Τα µέλη των 
διαφορετικών εθνοτικών κοινοτήτων προσπάθησαν συµβολικά και σηµειολογικά να 
κατακτήσουν το αστικό τοπίο όπως έγινε µε την οικοδόµηση του µέγαρου Τσανακλή 
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στον πρώην Εθνικό Κήπο/Μιλλέτ Μπαχτσεσί της οθωµανικής Κοµοτηνής από την 
πατριαρχική κοινότητα· να διεισδύσουν και να εκµεταλλευτούν τόπους που 
παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν από µέλη άλλων κοινοτήτων όπως έδειξε το 
παράδειγµα της υλοτόµησης του δάσους της µονής Αρχαγγελιώτισσας από τους 
µουσουλµάνους κατοίκους των παρακείµενων µαχαλάδων στην Ξάνθη και τέλος να 
αποσπάσουν τις µεγάλες µουσουλµανικές παραγωγικές εκτάσεις της θρακικής 
πεδιάδας όπως έδειξε η εξαγορά τσιφλικιών από µέλη της εβραϊκής και της 
πατριαρχικής κοινότητας.  
 Αποφασιστική καµπή του ανταγωνισµού µεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων 
εντός των βαλκανικών κτήσεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Βαλκανικοί 
Πόλεµοι. Με τη λήξη τους η Θράκη, δυτικά του Έβρου ποταµού, παραχωρήθηκε στη 
Βουλγαρία και άµεσα ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες µετάβασης από την 
αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος για τη επαρχία του Αιγαίου ή Μπελοµοριέ (Ιούλιος 
1913 - Οκτώβριος 1919). Άµεσα και οργανωµένα εκδηλώθηκαν από τη νέα διοίκηση 
οι ενέργειες ενσωµάτωσης στη βουλγαρική επικράτεια, µε στόχο την εδραίωση της 
εθνικής κυριαρχίας και την απόσβεση των επιρροών της οθωµανικής παρουσίας. 
 Ανάµεσα σε αυτές τις πρακτικές ξεχωρίζουν οι εξής: α) η εισαγωγή του 
βουλγαρικού νοµίσµατος και η λειτουργία υποκαταστηµάτων των τραπεζών της 
Σόφιας, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση µε την εθνική οικονοµία και η αποκοπή από 
την αντίστοιχη οθωµανική. β) Οι οργανωτικές αλλαγές στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που διέλυσαν µια παραδοσιακή λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων 
θεµελιωµένη από το οθωµανικό παρελθόν και τη µεταβίβασαν στην κεντρική 
βουλγαρική διοίκηση δηλαδή στο αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας. γ) Οι 
εκσυγχρονιστικές αλλαγές και οι επεκτάσεις στο δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών 
που στόχευαν στην αποτελεσµατικότερη σύνδεση της βουλγαρικής ενδοχώρας µε την 
αιγαιακή ακτή και το εµπόριο της Μεσογείου όπως η σχεδίαση της σιδηροδροµικής 
σύνδεσης και η επέκταση των λιµενικών εγκαταστάσεων στο Πόρτο-Λάγος. Και δ) η 
εισαγωγή κεντρικά συντονισµένων προσπαθειών πολεοδοµικής και χωροταξικής 
αναµόρφωσης των οικιστικών συνόλων, βάσει δυτικοευρωπαϊκών προτύπων που ήδη 
εφαρµόζονταν στην Παλιά Βουλγαρία.  

Η κυριότερη από αυτές ήταν η αλλαγή του εθνοτικού υποβάθρου της πρώην 
οθωµανικής επαρχίας µέσω του «προσηλυτισµού», της αποδηµίας και του 
εκτοπισµού των γηγενών πατριαρχικών και µουσουλµάνων. Η διαδικασία ενισχύθηκε 
από την εγκατάσταση και αποκατάσταση εξαρχικών και βουλγαρόφωνων προσφύγων 
από τις περιοχές του ελληνικού και σερβικού κράτους και της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας (ανατολικά του Έβρου ποταµού και από τα παράλια της Ανατολίας) 
και εποίκων από τις περιοχές της Παλιάς Βουλγαρίας.  
 Η βραχεία παρουσία της Διασυµµαχικής Θράκης από τον Οκτώβριο του 1919 
µέχρι και τον Μάιο του 1920 που εγκαταστάθηκε στην περιοχή µετά τον Α΄ 
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Παγκόσµιο Πόλεµο ανέκοψε την πορεία των βουλγαρικών µεταρρυθµίσεων και 
επέβαλε νέες µε σκοπό την εξυπηρέτηση των γαλλικών γεωπολιτικών συµφερόντων 
στα νοτιοανατολικά της βαλκανικής χερσονήσου και στην περιοχή των Στενών. Το 
αποικιοκρατικό µοντέλο διοίκησης επέτεινε τον εθνοτικό ανταγωνισµό και έτσι η 
βουλγαρική και η οθωµανική πλευρά συγκρούστηκαν µε την ελληνική για το µέλλον 
της Θράκης. Η σύγκρουση αποδείχθηκε άνιση, αφού η ελληνική πλευρά βρέθηκε µε 
την πλευρά των νικητών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και η διπλωµατική συγκυρία 
ευνόησε την ικανοποίηση των επιδιώξεών της.  
 Σχετικά σύντοµα τη διοίκηση της περιοχής ανατολικά και δυτικά του Έβρου 
ποταµού ανέλαβε αρχικά η Ύπατη Αρµοστεία Θράκης και στη συνέχεια η Γενική 
Διοίκηση Θράκης µεταξύ Μάιου 1920 και Δεκεµβρίου 1922, η οποία εφάρµοσε 
τροποποιηµένο τον νόµο «περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχοµένων χωρών» 
(ΔΡΛΔ΄ του 1913) και επιλεκτικά ρυθµίσεις της γαλλικής και της βουλγαρικής 
διοίκησης. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα πρωτότυπο σύστηµα 
διακυβέρνησης που διέφερε από το σύστηµα που εφαρµοζόταν στις υπόλοιπες Νέες 
Χώρες µέσω του θεσµού των Γενικών Διοικήσεων. Η νέα διοίκηση εν αναµονή των 
διπλωµατικών εξελίξεων για το µέλλον της Θράκης µερίµνησε για τη µεταφορά των 
γηγενών που δεν είχαν επιστρέψει υπό τη συµµαχική διοίκηση. Επίσης, εργάστηκε 
εντατικά για την εγκατάσταση κιρκάσιων προσφύγων καθώς και εποίκων από τις 
περιοχές της Παλιάς Ελλάδας, αλλοιώνοντας µε τη σειρά της το πληθυσµιακό 
υπόβαθρο υπέρ της εθνικής ολοκλήρωσης.  
 Την ίδια περίοδο σηµειώνονται συντονισµένες προσπάθειες για την οικοδόµηση 
σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους αλλοεθνείς καθώς και για την προάσπιση των 
θρησκευτικών και εθνοτικών χαρακτηριστικών, όπως απαιτούσε η συµµαχική 
εποπτεία. Υπό αυτές τις συνθήκες οι ελληνικές αρχές µεθόδευσαν τη διείσδυση στο 
εσωτερικό των παραπάνω κοινοτήτων εκµεταλλευόµενες τις ιδεολογικές αντιθέσεις 
των µελών τους. Στόχους τους ήταν η αποφυγή καταστάσεων που θα καθυστερούσαν 
και κατά συνέπεια θα παρεµπόδιζαν τις διεργασίες ελληνοποίησης της νεο-
προσαρτηµένης επαρχίας. 
 Η Θράκη ως µέρος της ελληνικής επικράτειας πλέον δέχθηκε σηµαντικές 
πιέσεις για ταχεία ενσωµάτωση στην ελληνική επικράτεια. Η έντονη στρατιωτική 
παρουσία και η εφαρµογή του νόµου ΔΡΛΔ΄ είχαν ως συνέπεια την εισαγωγή 
διοικητικών, εκτελεστικών και ελεγκτικών δοµών υπό τον έλεγχο των κεντρικών 
φορέων του ελληνικού κράτους, όπως άλλωστε συνέβη και κατά την περίοδο της 
βουλγαρικής διοίκησης. Αυτές οι δοµές αποδυνάµωσαν τις θεµελιωµένες λειτουργίες 
των γηγενών κοινοτήτων, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα την ανάληψη της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και της υγειονοµικής περίθαλψης από τους 
αντίστοιχους κεντρικούς θεσµούς του ελληνικού κράτους. 
 Η τοπική οικονοµία διατήρησε τις συνδέσεις και τις συναλλαγές µε τη 
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βαλκανική ενδοχώρα και επέκτεινε τις επαφές και τη σύνδεση µε την αντίστοιχη 
ελληνική και τις ανάγκες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής διοίκησης 
ανατολικά και δυτικά του Έβρου οι αρχές εργάστηκαν συστηµατικά για την 
εδραίωση της παρουσίας τους σε συµβολικό, σε λειτουργικό καθώς και σε 
οργανωτικό επίπεδο, µε σχετική επιτυχία. Ταυτόχρονα, όµως, ήταν αναγκασµένες να 
σεβαστούν έµπρακτα την εθνοτική πολυµορφία της περιοχής ώστε να ικανοποιήσουν 
τις συµµαχικές απαιτήσεις. Ήταν αντιληπτό ήδη από τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου πως µόνο η στήριξη των Μεγάλων Δυνάµεων µπορούσε να εγγυηθεί την 
ανάπτυξη των ελληνικών εθνικιστικών οραµάτων και την πραγµάτωση της Μεγάλης 
Ιδέας. 
 Οι στρατιωτικές εξελίξεις στο µέτωπο της Ανατολίας το καλοκαίρι 1922 και οι 
συνακόλουθες διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις άλλαξαν άρδην τις ισορροπίες και 
περιόρισαν την ελληνική παρουσία στις περιοχές δυτικά του ποταµού Έβρου, 
σταθεροποιώντας τα σύνορα µεταξύ των τριών ανταγωνιστικών κρατών της Ελλάδας, 
της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Από τον χειµώνα του 1922 και έπειτα 
εκδηλώθηκαν οι προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των εθνικών στόχων που δεν είχαν 
ικανοποιηθεί κατά την προηγούµενη περίοδο: η ταύτιση έθνους και επικράτειας µετά 
την ανταλλαγή των πληθυσµών και την εγκατάσταση-αποκατάσταση των προσφύγων 
και των εποίκων, η δηµιουργία ενός αναµορφωµένου τοπίου σε λειτουργικό, 
οργανωτικό και συµβολικό επίπεδο και ο περιορισµός ή αποµάκρυνση των δοµών και 
εικόνων που παρέπεµπαν στους γειτονικούς εθνικισµούς.     
 Οι επιβαλλόµενες αλλαγές στόχευσαν στην οικονοµία και την παραγωγή, στην 
πολιτική ζωή, στην εκπαίδευση, στη δηµόσια υγεία, στις µεταφορές και τις 
επικοινωνίες, στη θρησκευτική ζωή, στην κοινοτική οργάνωση, στη δηµόσια 
διοίκηση, καθώς και στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Την υλοποίησή 
τους ανέλαβε ένα δίκτυο θεσµικών διεθνών, εθνικών και τοπικών φορέων που 
ιδρύθηκε επί τούτου. Το ιδρυθέων διοικητικό πλέγµα σε συνεργασία µε υφιστάµενους 
θεσµούς της κεντρικής διοίκησης µερίµνησε για την εφαρµογή των διεθνών και 
εθνικών νοµικών κείµενων (συνθήκες, πρωτόκολλα, νόµοι, διατάγµατα). 
 Κατά τη δράση του ο εκάστοτε φορέας ανέλαβε έναν διακριτό ρόλο. Για 
παράδειγµα φορείς ανέλαβαν διαιτητικές (όπως οι Μικτές Επιτροπές 
Ελληνοβουλγαρικής και Ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής), εποπτικές (όπως το υπουργείο 
Εξωτερικών), διαχειριστικές (όπως η Διοίκηση Δηµόσιων Κτηµάτων ή η Διεύθυνση 
Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής) και εκτελεστικές  λειτουργίες (όπως το Ταµείο Περίθαλψης 
Προσφύγων και η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων). Ως ανώτατο όργανο η 
Γενική Διοίκηση Θράκης ανέλαβε έναν πολυεπίπεδο ρόλο, οργανωτικό, διαχειριστικό 
και εκτελεστικό. Η εµπλοκή των φορέων αυτών ήταν άµεση και συνδεδεµένη µε έναν 
ρητά προσδοκώµενο στόχο (όπως η Ε.Α.Π.) ή έµµεση και συγκαλυµµένη υπό το 
πρίσµα άλλων κρατικών λειτουργιών και αναγκών. Ως τέτοια θεωρείται η ανάµειξη 
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των κατά τόπους εφοριών του υπουργείου Οικονοµικών στην αλλαγή του 
ιδιοκτησιακού κατεστηµένου µέσω της είσπραξης των φόρων ακίνητης περιουσίας.  
 Οι παραπάνω φορείς εργάστηκαν αποκοµµένα από τις πολιτικές εξελίξεις στο 
εσωτερικό της χώρας (όπως οι αλλαγές κυβερνήσεων) και ταυτοχρόνως αδέσµευτα 
από τον έλεγχο ενός κεντρικού οργάνου που θα διαχειριζόταν και θα επόπτευε τον 
συντονισµό των ενεργειών τους και θα αύξανε την αποτελεσµατικότητά τους. 
Συνέπεια αυτών ήταν οι συχνές συγκρούσεις ανάµεσα σε έναν κεντρικό διοικητικό 
φορέα, όπως το υπουργείο των Εξωτερικών, και σε έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό 
φορέα, όπως η Γενική Διοίκηση Θράκης. Σε κάθε περίπτωση, η αναµορφωτική δράση 
στη Θράκη συνεχιζόταν υπό το βάρος των καταστάσεων, ξεπερνώντας τα 
οποιαδήποτε λειτουργικά και διαχειριστικά εµπόδια· άλλοτε µε επιτυχία και άλλοτε 
όχι. 
 Το πλαίσιο δράσης οριοθετήθηκε από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις που 
διεύθυναν α) την προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση όπως για παράδειγµα 
η σύµβαση ίδρυσης της Ε.Α.Π., β) τις αναµορφωτικές δράσεις του χώρου όπως 
έδειξαν τα διατάγµατα για τις απαλλοτριώσεις των ακινήτων περιουσιών καθώς και 
γ) τα ζητήµατα των πληθυσµιακών ανταλλαγών µεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας και 
τα συναφή µε αυτές προβλήµατα όπως το πρωτόκολλο περί Ανταλλαγής των 
Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσµών τον Ιανουάριο του 1923. Οι διεθνείς και 
διακρατικές αποφάσεις διαχειρίστηκαν τις διαφορές και τα ζητήµατα που 
δηµιουργούνταν µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών και οι νόµοι, οι διατάξεις και οι 
υπουργικές αποφάσεις αναλάµβαναν την εκτέλεση τους εντός της επικράτειας. 
Συγχρόνως αξιοποιήθηκαν δοκιµασµένες ρυθµίσεις και πρακτικές από άλλες περιοχές 
των Νέων Χωρών όπως ο έλεγχος των δικαιοπραξιών και ο θεσµός των συνοικήσεων 
µε την υλοποίησή τους να παρεµποδίζει την εφαρµογή ορισµένων ρυθµίσεων των 
διεθνώς συµφωνηθέντων κειµένων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η προστασία της 
ατοµικής ιδιοκτησίας.  
 Για τις ελληνικές αρχές και τους φορείς εκτέλεσης των προσδοκώµενων 
εθνικών µεταρρυθµίσεων ο γεωγραφικός χώρος έγινε το κατ’ εξοχήν µέσο 
υλοποίησης των αναµορφωτικών οραµάτων τους. Σε αυτή την προσπάθεια δεν 
αρκούσε µόνο ο εν-χρήσει χώρος, δηλαδή ο οικισµένος χώρος, τα αγροτεµάχια ή τα 
οικόπεδα. Αντιθέτως, περιεληφθεί και το χωρικό απόθεµα που µέχρι εκείνη τη στιγµή 
είχε µείνει για διάφορους λόγους ανεκµετάλλευτο όπως οι ακαλλιέργητες επιφάνειες, 
οι ελώδεις εκτάσεις και οι κάθε τύπου ανεκµετάλλευτες δηµόσιες γαίες.  
 Η αξιοποίηση του χωρικού αποθέµατος έγινε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες 
δυσκολίες και αντιδράσεις δεδοµένου ότι η απουσία χρήσεων διευκόλυνε τις 
προσδοκώµενες αλλαγές, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. 
Αντιθέτως οι περισσότερες δυσκολίες εκδηλώθηκαν στις περιπτώσεις των 
ιδιοκτησιών υπό χρήση, οι οποίες συγκέντρωσαν την προσοχή των αρχών, µιας και οι 
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ιδιοκτήτες κατέφευγαν συχνά στις Μικτές Επιτροπές και Υποεπιτροπές Ανταλλαγής για 
την προάσπιση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωµάτων. Η αξιοποίηση τους δεν 
προσέφερε µόνον την άµεση και απρόσκοπτη χρησιµοποίηση τους από τους νέους 
χρήστες όπως έδειξε η συνέχιση των καλλιεργειών και η ικανοποίηση των 
προσφυγικών στεγαστικών αναγκών, αλλά και την ανατροπή της ιδιοκτησιακής 
πρωτοκαθεδρίας των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων και των βουλγαρόφωνων 
γηγενών. 
 Οι πρώιµες ανάγκες της προσφυγικής παρουσίας καλύφθηκαν από την 
περιορισµένη χρονικά εφαρµογή του στρατιωτικού νόµου και τη δέσµη των 
υπολοίπων µέτρων που ίσχυσαν µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1920. 
Συγκεκριµένα τέτοια ήταν οι καταλήψεις οικηµάτων για τη στέγαση προσφύγων και 
την καλλιέργεια γης, οι επιτάξεις ιδιωτικών και κοινοτικών ακινήτων για τη στέγαση 
προσφυγικών οικογενειών και την ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών καθώς 
επίσης και οι επιτάξεις οικοπέδων και αγροτεµαχίων. Η προσωρινότητα των µέτρων, 
σύµφωνα µε τα αρχικά κυβερνητικά σχέδια, αποδείχθηκε θεωρητική και σύντοµα οι 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των επιταγµένων περιουσιών και οι εξαγορές των υπό 
κατάληψη ακινήτων απέσπασαν µαζικά ιδιοκτησίες από τη µουσουλµανική και τη 
βουλγαρόφωνη κοινότητα. Η συρρίκνωση των βουλγαρόφωνων και ο περιορισµός 
των µουσουλµανικών αγροτικών ακινήτων συµπληρώθηκε από την περιορισµένη σε 
έκταση εφαρµογή της αγροτικής µεταρρύθµισης για την αποκατάσταση των 
προσφύγων και των γηγενών ακτηµόνων.   
 Σηµαντικό στοιχείο της πολιτικής των ελληνικών αρχών αποτέλεσε και η 
καθολική προσπάθεια ελέγχου της αγοράς ακινήτων σε εθνικό και κατ’ επέκταση σε 
τοπικό επίπεδο. Αναφερόµαστε στον έλεγχο των κτηµατικών συναλλαγών µε την 
επιλεκτική άρση και εφαρµογή της απαγόρευσης δικαιοπραξιών και την υλοποίησή 
τους αποκλειστικά από τους κρατικούς φορείς όπως η Διεύθυνση Κτηµάτων εξ 
Ανταλλαγής και τους ισχυρούς παράγοντες της τοπικής οικονοµίας, ανεξαρτήτως 
εθνοτικού ανήκειν. Τα παραπάνω συµπλήρωσαν τη δράση ελέγχου της αγοράς 
ακινήτων σε συνδυασµό µε την καθυστερηµένη σύνταξη νέου κτηµατολογίου, την 
περιορισµένη χρήση του οθωµανικού κτηµατολογίου, καθώς και τη µεταβίβαση των 
ακινήτων περιουσιών στην Ε.Α.Π. χωρίς µεταγραφή στα οικεία υποθηκοφυλακεία. 
Το φάσµα των εν λόγω πρακτικών αποδυνάµωσε τις αντιδράσεις των µουσουλµάνων 
και βουλγαρόφωνων ιδιοκτητών και πρόσθεσε επιπλέον δυσκολίες στην προσπάθεια 
τους να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους δικαιώµατα.  
 Παρά ταύτα η ιδιαιτερότητα της θρακικής περίπτωσης µε την παρουσία των µη 
ανταλλάξιµων µουσουλµάνων και την προστασία τους από τα διεθνή σώµατα της 
Κ.τ.Ε. απαιτούσε συµπληρωµατικά µέτρα για τη διασφάλιση των επιθυµητών 
αποτελεσµάτων εκ µέρους του ελληνικού κράτους. Αναλυτικότερα στις περιπτώσεις 
αγοράς ή εξαγοράς ελεύθερων ή επιταγµένων µη ανταλλάξιµων ακινήτων, οι 
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οποιεσδήποτε δυσκολίες στις κτηµατικές συναλλαγές ξεπεράστηκαν µε τη 
µεσολάβηση τρίτων, µέσω της αγοράς ακινήτων για λογαριασµό των αρχών. Ακόµη 
σηµειώθηκε η αµφισβήτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων εκ µέρους των αρχών 
λόγω της έλλειψης ή απώλειας των τίτλων ιδιοκτησίας µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους καθώς και η άρνηση αποδοχής του άγραφου εθιµικού δικαίου που διείπε 
την κληροδοσία στην περιοχή. Συν τις άλλοις καταγράφηκε µια µεθοδική άρνηση 
αποδοχής της νοµικής ορθότητας των πληρεξούσιων συµβολαιογραφικών πράξεων 
και κατά συνέπεια µια αµφισβήτηση των δικαιωµάτων των πληρεξούσιων 
αντιπροσώπων ή διαχειριστών επί των µειονοτικών ακίνητων περιουσιών που 
διαχειρίζονταν.  
 Δεν έλειψαν και οι ανεπιτυχείς προσπάθειες εξαγοράς ακινήτων σε 
συµφέρουσες τιµές µε απώτερο στόχο να προκληθεί πτώση των τιµών προς 
οικονοµικό όφελος των ελληνικών αρχών. Στην ίδια κατηγορία εντασσόταν µια 
ακόµη συνήθης πρακτική που στόχευε στην οικονοµική εξασθένιση των 
µουσουλµάνων ιδιοκτητών: η σύνδεση της καταβολής αποζηµιώσεων στους µη 
ανταλλάξιµους ιδιοκτήτες για τις υπό κατάληψη ή επιταγµένες ιδιοκτησίες τους µε 
την υποχρέωση της εκ µέρους τους καταβολής του φόρου ακίνητης περιουσίας (για 
τις επιταγµένες ή υπό κατάληψη ιδιοκτησίες) στις τοπικές φοροεισπρακτικές αρχές. 
 Τέλος σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η διευθέτηση των αντιδικιών µεταξύ των 
µη ανταλλάξιµων ιδιοκτητών και των αρχών, όταν δηµιουργούνταν η κατάλληλη 
πολιτική συγκυρία (συνήθως εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές και ελληνοβουλγαρικές 
διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές, µετά από 
πολυετή καθυστέρηση, προχωρούσαν σε επίλυση των διαφορών τους µε τους 
ιδιοκτήτες, αναγνωρίζοντας την ευνοϊκή για αυτές έκβαση της υπόθεσης 
(ετεροχρονισµένη διευθέτηση). Κατά την ίδια συγκυρία η εκ των έσω ενηµέρωση για 
την πορεία των διµερών συνοµιλιών συνοδευόταν από αύξηση των περιπτώσεων 
επίταξης και κατάληψης ακινήτων ώστε να ενταχθούν οι προς διευθέτηση υποθέσεις 
στα επικείµενα διπλωµατικά κείµενα.   
 Τα εφαρµοσµένα µέτρα και οι πρακτικές δεν στόχευαν µόνο στην αλλαγή 
χρήσης και κυριότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και 
στην αλλοίωση των εθνοτικών ισορροπιών της θρακικής δηµογραφίας. Συγκεκριµένα 
η επιτακτική στεγαστική ανάγκη του προσφυγικού πληθυσµού καλύφθηκε αρχικά 
από το υπάρχον στεγαστικό απόθεµα και δευτερευόντως µε αυτοστέγαση και την 
πρακτική της συνοίκησης γηγενών στην πλειονότητά τους µη ανταλλάξιµων 
µουσουλµάνων και προσφύγων. Τοιουτοτρόπως οι γηγενείς µουσουλµάνοι πιέστηκαν 
στην ουσία να εγκαταλείψουν την ιδιοκτησία τους και, σε συνδυασµό µε την επίταξη 
και άλλων ακινήτων τους (όπως για παράδειγµα τα αγροτεµάχια) να αποδηµήσουν 
στα γειτονικά τουρκικά εδάφη και να εγκατασταθούν -σχεδόν αποκλειστικά- στις 
περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταµού Έβρου.  
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 Για τα µέλη της βουλγαρόφωνης κοινότητας επιλέχθηκε το µέτρο του 
στρατηγικού εκτοπισµού τους προς περιοχές της Παλιάς και νησιωτικής Ελλάδας ώστε 
το απόθεµα ακίνητης και κινητής περιουσίας να παραδοθεί στις αρχές για τις ανάγκες 
του εποικισµού. Η πρακτική του εκτοπισµού εφαρµόστηκε και σε αδύναµες πολιτικά 
εθνοτικές οµάδες που δε διεκδικούνταν από τα γειτονικά εθνικά κράτη, όπως οι 
αθίγγανοι των αστικών περιοχών. Ο εκτοπισµός τους στόχευσε στη δηµιουργία ενός 
αποθέµατος γης που αξιοποιήθηκε για την κατασκευή προσφυγικών συνοικισµών, 
άλλαξε τη σηµειολογία του αστικού τοπίου και εισήγαγε εκσυγχρονιστικές αλλαγές 
στον παραδοσιακό αστικό χώρο.  
 Η αποτελεσµατικότητα των κρατικών επεµβάσεων και των αναµορφωτικών 
ενεργειών δεν ήταν διασφαλισµένη και κατά περιπτώσεις δηµιούργησε περίπλοκες 
συγκρούσεις για τον ίδιο τον κρατικό µηχανισµό. Έτσι ενάντια ακόµη και στις 
επιδιώξεις για τη νέα επαρχία το διοικητικό και λειτουργικό σχήµα που εφαρµόστηκε 
µέσω των Γενικών Διοικήσεων, ήδη από την εισαγωγή του κατά τη δεκαετία του 
1910, αποδείχτηκε τροχοπέδη στη λειτουργική ενσωµάτωση των Νέων Χωρών στην 
υπόλοιπη επικράτεια. Στο ίδιο αποτέλεσµα συνετέλεσε και η θεσµοθέτηση 
ξεχωριστών εκλογικών καταλόγων για τους µουσουλµάνους και εβραίους εκλογείς 
που από τη µια περιόρισε την αντιπροσώπευση τους και από την άλλη δυσχέρανε τη 
σύνδεση της θρακικής πολιτικής ζωής µε το εθνικό πολιτικό σύστηµα. Το 
λειτουργικό χάσµα (διοικητικό και πολιτικό) και οι παραγόµενες χωρικές αντιθέσεις 
του διευρύνθηκαν αργότερα µε την εφαρµογή της επιτηρούµενης ζώνης και τη 
δηµιουργία εσωτερικών συνόρων (από το 1936 και έπειτα).  
 Αξιοσηµείωτες µεταβολές εισήχθησαν στα δίκτυα επικοινωνίας και εµπορίας-
µεταφορών µετά τη χάραξη των συνόρων και τον γεωγραφικό περιορισµό της 
θρακικής επικράτειας µεταξύ των ποταµών Έβρου και Νέστου. Η νέα διοίκηση 
συρρίκνωσε αισθητά τα παραδοσιακά δίκτυα που είχαν αναπτυχθεί µε τις πρώην 
οθωµανικές επαρχίες και προσανατόλισε τις ροές τους στον περιορισµένο 
γεωγραφικά χώρο της ελληνικής επικράτειας. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδοπεριφερειακές 
οικονοµικές δοµές του παρελθόντος, όπως τα εβδοµαδιαία παζάρια και οι ετήσιες 
εµποροπανηγύρεις, διατηρήθηκαν µε περιορισµένο πλήθος πωλητών και συνάµα 
εκσυγχρονίστηκαν µε την προσθήκη των εµπορικών και γεωργοκτηνοτροφικών 
εκθέσεων. Οι τελευταίες τελικά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν την αίγλη και την 
ακτινοβολία των αντίστοιχων οθωµανικών και λειτούργησαν ως γεγονότα επαρχιακής 
σηµασίας.  
 Τόσο οι παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις όσο και οι νεότερες εκθέσεις 
επηρεάστηκαν από τις περιορισµένης κλίµακας εκσυγχρονιστικές αλλαγές και 
επεκτάσεις του οδικού, σιδηροδροµικού και ακτοπλοϊκού δικτύου και των 
περιορισµένων συνδέσεων τους µε τα παραγωγικά και διαµετακοµιστικά κέντρα της 
χώρας. Διαφοροποιηµένη ήταν η κατάσταση στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών µε την 
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επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου και την απευθείας σύνδεση των θρακικών 
αστικών κέντρων µε τη Θεσσαλονίκη, περισσότερο για τις ανάγκες ελέγχου της 
περιοχής από τους στρατιωτικούς και αστυνοµικούς µηχανισµούς και λιγότερο για 
την εξυπηρέτηση των ίδιων των κατοίκων της.            
 Μεθοδικά το τοπίο των πόλεων και της υπαίθρου δέχθηκε πιέσεις αλλαγής και 
αναµόρφωσης του εθνοτικού µωσαϊκού και των προτύπων που είχαν εφαρµοστεί 
νωρίτερα στην Παλιά Ελλάδα και στις λοιπές Νέες Χώρες (από το 1912 και έπειτα), 
ώστε να προωθηθεί αποτελεσµατικά και σύντοµα η διαδικασία χωρικής και 
πληθυσµιακής οµογενοποίησης της νέας επαρχίας. Η αποµάκρυνση και ο εκτοπισµός 
των ανεπιθύµητων γηγενών διεύρυνε τις δυνατότητες των ελληνικών αρχών για 
αξιοποίηση του εγκαταλελειµµένου γεωγραφικού χώρου δηλαδή των οικιών 
οικοπέδων, αγροτεµαχίων και βοσκότοπων προς όφελος των προσφυγικών 
νοικοκυριών και των γενικότερων εποικιστικών αναγκών τους.  
 Εντός των πόλεων οι ιστορικά καθορισµένοι χώροι συγκέντρωσης και 
απασχόλησής των µειονοτικών οµάδων απέκτησαν νέα µορφή και λειτουργική 
σύνδεση µε τον υπόλοιπο οικισµό, νέες χρήσεις και νέους χρήστες και εν δυνάµει 
ιδιοκτήτες εγκαινιάζοντας τη νέα εικόνα των πόλεων. Την ίδια τύχη είχαν και οι 
συµβολικοί τόποι, όπως τεµένη, κοινοτικά σχολεία, ακίνητα ευαγών ιδρυµάτων, 
ιεροσπουδαστήρια και νεκροταφεία, που περιοδικά ή µόνιµα άλλαξαν αρχικά χρήση 
και αργότερα ιδιοκτησία. Συνολικά, αποσπάστηκαν τόποι υψηλής συµβολικής και 
συναισθηµατικής αξίας µέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εξαγορών ή και 
παραχωρήσεων, ιδιαίτερα για τους παρόντες µη ανταλλάξιµους µουσουλµάνους, οι 
οποίοι βίωσαν τον περιορισµό της χωρικής τους αντιπροσώπευσης µε τη µετατροπή 
των τόπων ταφής σε σχολικές εγκαταστάσεις και προπάντων την προβολή της 
κυρίαρχης οµάδας και της ιδεολογίας της στο αστικό τοπίο. 
 Η δράση της κυρίαρχης οµάδας για επικράτηση στον αστικό χώρο εκφράστηκε, 
επίσης, έµπρακτα µε τη ρυµοτόµηση των αδόµητων επιφανειών παραπλεύρως του 
οικιστικού πλέγµατος και την οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών. Η 
οικοδοµική δραστηριότητα ωθούµενη από την αναγκαιότητα για οριστικοποίηση της 
εγκατάστασης-αποκατάστασης και για ικανοποίηση των πιέσεων απελευθέρωσης των 
επιταγµένων µη ανταλλάξιµων ακινήτων ολοκληρώθηκε συντοµότερα απ’ ό,τι στις 
υπόλοιπες Νέες Χώρες. Η εισαγωγή νέων πολεοδοµικών και χωροταξικών προτύπων 
από τη δυτική Ευρώπη, κυρίως από την Γαλλία, αλλοίωσε την παραδοσιακή εικόνα 
του αστικού τοπίου για µια ακόµη φορά όπως είχε γίνει και κατά το παρελθόν µε το 
Τανζιµάτ και αργότερα µε τη βουλγαρική διοίκηση. Παράλληλα εισήγαγε µια διττή 
εικόνα του αστικού τοπίου δηλαδή το παλιό και το νέο τµήµα και φανέρωσε την 
οργανική και τη λειτουργική εξάρτηση των νεόδµητων τµηµάτων από τα υφιστάµενα, 
λόγω της απουσίας υποδοµών κοινής ωφέλειας.  
 Μια σειρά υποδοµών κοινής ωφέλειας όπως πάρκα αναψυχής και χώροι 
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άθλησης, κατασκευάστηκαν περισσότερο ως προσπάθεια συµβολικής ταύτισης του 
εκσυγχρονισµού και του εξελληνισµού του τοπίου και λιγότερο ως απάντηση στις 
ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Κάποιες άλλες όπως τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης, διευθέτησης της ροής των ποταµών και 
των χειµάρρων δέχθηκαν περιορισµένης έκτασης βελτιώσεις/επεκτάσεις και 
ικανοποίησαν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες της κυρίαρχης οµάδας. Δηλωτική της 
περιγραφόµενης κατάστασης είναι η επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου µεταξύ των 
πόλεων και της υπαίθρου καθώς επίσης και η ανάπτυξη του εντός των διαφορετικών 
συνοικιών/µαχαλάδων των αστικών κέντρων. Οι χωρικές αντιθέσεις αµβλύνθηκαν 
σχετικά αργά και ακόµη υφίστανται χωρίς στην ουσία να αποκαταστήσουν την 
αυτονοµία των προσφυγικών συνοικισµών καθ’ όλη τη µεσοπολεµική περίοδο τόσο 
σε επίπεδο επαρχίας όσο και σε επίπεδο χώρας. 
 Σηµαντικές ήταν οι µεταβολές της οικονοµικής ζωής των αστικών κέντρων από 
τη νέα κατάσταση. Η ενδυνάµωση του εργατικού δυναµικού, η λειτουργία νέων 
παραγωγικών µονάδων, η βελτίωση της παραγωγικότητας/κατάρτισης των 
υφιστάµενων µονάδων, η δραστηριοποίηση νέων επαγγελµατιών, η παραγωγή 
προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών διατροφής, ένδυσης και στέγασης και ο 
εκσυγχρονισµός ορισµένων παραγωγικών µονάδων µορφοποίησε το προφίλ της 
αστικής οικονοµίας των θρακικών πόλεων. Όµως η ουσιαστικότερη παραγωγική και 
εµπορική σύνδεση της επαρχίας µε την εθνική οικονοµία εντοπίζεται στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930 και έπειτα, όταν άρχισαν να φθίνουν τα δίκτυα µε τις γειτονικές 
βαλκανικές οικονοµίες. 
 Αντίστοιχα η θρακική ύπαιθρος γνώρισε παρεµβάσεις οι οποίες εισήγαγαν µια 
σειρά δοµικών και λειτουργικών µεταρρυθµίσεων. Αναλυτικότερα η ανάγκη για 
άµεση και παραγωγική απασχόληση του νεοεγκατεστηµένου πληθυσµού είχε ως 
συνέπεια µεγαλύτερες σε κλίµακα αναµορφώσεις στην ύπαιθρο. Η διανοµή των 
αγροτικών εκτάσεων όπως για παράδειγµα των καλλιεργούµενων, καλλιεργηµένων, 
προς καλλιέργεια, ακαλλιέργητων και βοσκότοπων για εκµετάλλευση βασίστηκε σε 
εκτάσεις που προήλθαν από τον διαµελισµό των µεγάλων αγροκτηµάτων (τσιφλίκια) 
της πρώην µουσουλµανικής ηγεσίας (ανταλλάξιµης και µη ανταλλάξιµης) και 
συνοδεύτηκε από την εισαγωγή νέων εντατικότερων τεχνικών και καλλιεργητικών 
µεθόδων. Η διάσπαση των τσιφλικιών, αν και επιλεκτική, ανέτρεψε την κυριαρχία 
της µουσουλµανικής ιδιοκτησίας, προώθησε την ανάδυση της µικροϊδιοκτησίας και 
την πολυδιάσπαση του αγροτικού χώρου. Η νέα οµάδα των µικροκαλλιεργητών 
κατέλαβε σηµαντική θέση στην τοπική αγροτική οικονοµία, κάλυψε το κενό των 
εκτοπισµένων ανταλλαγέντων βουλγαρόφωνων και µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων 
καλλιεργητών και αµφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία των µουσουλµάνων αγροτών. 
 Ο πεπερασµένος χώρος της υπαίθρου αποδείχθηκε ανεπαρκής για τις ανάγκες 
της διανοµής γης και συνέχισε να είναι πηγή ενδηµικών ασθενειών, γεγονός που 
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δυσχέραινε το εποικιστικό έργο. Έτσι υλοποιήθηκε µια σειρά αποστραγγιστικών και 
εγγειοβελτιωτικών έργων. Αυτά επέκτειναν τις προς εκµετάλλευση εκτάσεις, 
περιόρισαν την εµφάνιση των εποχικών ενδηµικών ασθενειών και αναµόρφωσαν τη 
φυσιογνωµία του αγροτικού τοπίου. Σε διάστηµα µικρότερο της δεκαετίας και 
συγκεκριµένα µεταξύ 1922 και 1930 ο αγροτικός χώρος είχε µεταβάλει δοµές, 
λειτουργίες και χαρακτηριστικά του παρελθόντος σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και 
τις ανάγκες της κεντρικής εξουσίας.  
 Η ύπαιθρος ως κατ’ εξοχήν χώρος υλοποίησης του εποικιστικού και 
αναµορφωτικού προγράµµατος διεύρυνε το δίκτυο των πληθυσµιακών 
συγκεντρώσεων της µε την επέκταση των υφιστάµενων οικισµών και σε µικρότερο 
βαθµό µε τη δηµιουργία νέων. Οι προσφυγικοί συνοικισµοί -µε περιορισµένες ως και 
ανεπαρκείς υποδοµές- προσκολλήθηκαν στους αγροτικούς οικισµούς, τροποποιώντας 
τόσο τη µορφή τους όσο και την εικόνα τους µε τη ρυµοτοµία των επεκτάσεων και 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των οικιών. Η ενσωµάτωσή τους αποδείχθηκε αρκετά 
αργή και σε αρκετές περιπτώσεις προβληµατική, όπως και στις αστικές περιοχές.  
 Δεν ήταν µόνο οι αντιθέσεις των διευρυµένων από την προσφυγική 
εγκατάσταση οικισµών που καθόρισαν τον βηµατισµό της ενσωµάτωσης, αλλά και οι 
αντιθέσεις µεταξύ των πεδινών και των ορεινών περιοχών. Ο αποκλεισµός των 
ορεινών της Ροδόπης, όπου βρισκόταν εγκατεστηµένος ο ποµακικός πληθυσµός, από 
το εποικιστικό πρόγραµµα και η αποτυχία συγκράτησης των προσφυγικών οµάδων 
στις λοιπές ορεινές περιοχές επέτειναν την εθνοτική διαφορά και τις γεωγραφικές 
ανισότητες µεταξύ των δύο διακριτών γεωγραφικά περιοχών. Η αµφίβολη ενοποίηση 
του αγροτικού χώρου επιδεινώθηκε από την απώλεια εισοδήµατος που συνεπαγόταν 
για τις ορεινές περιοχές η χάραξη των συνόρων και η αναπροσαρµογή των δικτύων 
της ηµι-νοµαδικής κτηνοτροφίας και αργότερα η θέσπιση της επιτηρούµενης ζώνης.     
 Οι προαναφερόµενες ανακατατάξεις είχαν άµεσες επιπτώσεις στην αγροτική 
οικονοµία της περιοχής. Αργά και σταθερά οι συνδέσεις και οι επαφές µε τη 
βαλκανική ενδοχώρα περιορίστηκαν όπως ο εγκλεισµός των δικτύων της ηµι-
νοµαδικής κτηνοτροφίας στην επικράτεια και παράλληλα ενισχύθηκαν οι οικονοµικές 
και εµπορικές σχέσεις µε τις υπόλοιπες Νέες Χώρες και την Παλιά Ελλάδα. Η τοπική 
παραγωγή ενισχύθηκε σηµαντικά από τη συνδροµή των αγροτικά αποκατεστηµένων 
εποίκων και των εκσυγχρονιστικών αλλαγών που εισήχθησαν, υπογραµµίζοντας την 
επιτυχία των αναµορφώσεων. Σχετικά σύντοµα κάλυψε µέρος των διατροφικών και 
παραγωγικών αναγκών της περιόδου και συνδέθηκε µε τα χαρακτηριστικά της 
αντίστοιχης εθνικής αγροτικής οικονοµίας. 
 Συνοψίζοντας δεν εµφάνισαν όλες οι αναµορφωτικές δράσεις και επεµβάσεις 
την ίδια αποτελεσµατικότητα κατά την εφαρµογή τους. Το πλήθος τους άφησε το 
αποτύπωµά του άµεσα και σε µικρό χρονικό διάστηµα στο θρακικό χώρο. Πιο 
συγκεκριµένα οι συχνές πληθυσµιακές µετακινήσεις επηρέασαν καταλυτικά το 
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εθνοτικό υπόβαθρο της περιοχής. Η διοίκηση των νέων περιοχών ανατέθηκε στη 
Γενική Διοίκηση Θράκης η οποία δεν κατάφερε να προωθήσει τη δοµική και 
λειτουργική ενσωµάτωση της Θράκης στην υπόλοιπη επικράτεια. Η θρακική 
οικονοµία, κατά τη δεκαετία του 1920, παρουσίασε τις τάσεις και χαρακτηριστικά της 
εθνικής µεσοπολεµικής οικονοµίας και σταδιακά σηµείωσε τα πρώτα βήµατα 
ενσωµάτωσης µε την τελευταία. Τα ιστορικά θεµελιωµένα δίκτυα και οι µηχανισµοί 
τους αναπροσάρµοσαν τις ροές τους, περιόρισαν τις επαφές µε τη βαλκανική 
ενδοχώρα και δειλά στράφηκαν στον εθνικό χώρο. Οι χωροταξικές και πολεοδοµικές 
αλλαγές που εισήχθησαν αναµόρφωσαν τον δοµηµένο χώρο, προώθησαν θεωρητικά 
την οργανωτική και τη χωρική οµοιογένεια µέσω αµφίβολων εκσυγχρονιστικών 
επεµβάσεων, αλλά έµπρακτα δεν κατάφεραν να ενσωµατώσουν λειτουργικά τις 
νεόδµητες περιοχές στα υφιστάµενα οικιστικά σύνολα. 
 Ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από την προαναφερόµενη αποτελεσµατικότητα, 
εκδηλώθηκαν πολλαπλές δράσεις περιορισµού ή αποµάκρυνσης των πάσης φύσεως 
επιρροών του οθωµανικού και του βουλγαρικού παρελθόντος. Στην ύπαιθρο τα 
υδραυλικά και αποξηραντικά έργα και κυρίως η διάσπαση των µεγάλων ιδιοκτησιών 
για τις ανάγκες του εποικισµού σηµατοδότησαν τη γέννηση της µικροϊδιοκτησίας, 
την αποδυνάµωση της µουσουλµανικής ιδιοκτησίας και την ενίσχυση των µελών της 
νέας κυρίαρχης οµάδας. Η οικοδόµηση των προσφυγικών συνοικισµών και η 
εγκατάσταση των νεοφερµένων σε οικισµούς και σε οικίες αποδηµούντων ή 
εκτοπισµένων γηγενών µετέβαλαν ριζικά τη µακραίωνη πληθυσµιακή ισορροπία 
υπέρ της εθνικής ολοκλήρωσης. 
 Σε όλα τα αστικά κέντρα της Θράκης, µε εξαίρεση τη Νέα Ορεστιάδα, το 
αστικό τοπίο διακρίθηκε σε δύο άκρως διαφορετικά µέρη, το παλιό και το νέο 
κοµµάτι του οικισµού. Η αναφερόµενη κατάσταση από τη µια εµπλούτισε 
λειτουργικά τον οικισµό µε νέες λειτουργίες, χρήσεις, συµβολικά και σηµειολογικά 
χαρακτηριστικά και από την άλλη δηµιούργησε µια πολυετή ανισορροπία και 
εξάρτηση του νέου από το παλιό τµήµα του οικισµού. Το αστικό τοπίο 
αναµορφώθηκε ριζικά στις κεντρικές περιοχές (πολεοδοµικά, χωροταξικά και 
εθνοτικά) και απέβαλε συστηµατικά τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος, 
διατηρώντας όµως σε ισχύ την εθνοτική κατανοµή σε διακριτές περιοχές κατοικίας. 
 Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των µη ανταλλάξιµων, η διπλή προστασία τους 
από τα διεθνή κείµενα και τους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και η εφαρµογή της 
αρχής της αµοιβαιότητας, έδρασαν ανασταλτικά στις αναµορφωτικές ενέργειες των 
ελληνικών αρχών. Ακόµη και οι ίδιοι οι µη ανταλλάξιµοι καθώς επίσης και οι 
θεσµικοί προστάτες τους, αρκετά συχνά, φάνηκαν ανίσχυροι απέναντι στα όργανα 
εξουσίας και στις πρακτικές που τα τελευταία υιοθέτησαν για την εκµετάλλευση των 
ενδοκοινοτικών διαφορών και των ιδεολογικών ιδιαιτεροτήτων τους.  
 Συνολικά το αρχικό ζητούµενο η ενσωµάτωση µιας πολυ-εθνοτικής επαρχίας 
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στην επικράτεια ενός εθνικού κράτους και η ελληνοποίησή της µπορεί να 
χαρακτηριστεί αµφισβητήσιµη κατά περίπτωση. Τέλος ως επιτυχηµένες 
αξιολογούνται (από τον γράφοντα) οι διαρθρωτικές επεµβάσεις όσον αφορά την 
αγκίστρωση της τοπικής οικονοµίας µε την αντίστοιχη εθνική, την αλλαγή του 
πληθυσµιακού υποβάθρου και την αριθµητική ενίσχυση των µελών της κυρίαρχης 
οµάδας, τον ταυτόχρονο περιορισµό των υπολοίπων µειονοτικών οµάδων καθώς και 
τη ριζική αναµόρφωση του τοπίου των πεδινών εκτάσεων µέσω της κατάτµησης των 
τσιφλικιών, της ανάδυσης της µικροϊδιοκτησίας, της υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών 
και αποστραγγιστικών έργων και της επέκτασης των καλλιεργούµενων εκτάσεων. 
Επιτυχής χαρακτηρίζεται, επίσης, η οικοδόµηση των αγροτικών οικισµών και 
αστικών συνοικισµών στα υφιστάµενα οικιστικά σύνολα όχι όµως και η ενσωµάτωση 
τους, η οποία ανέδιδε το νέο πολεοδοµικό και χωροταξικό προφίλ της επαρχίας.  
 Λιγότερο πειστικά ήταν τα αποτελέσµατα της επέκτασης των οθωµανικών και 
βουλγαρικών δικτύων µεταφοράς και επικοινωνίας µε εξαίρεση τις τηλεπικοινωνίες, 
δυσχεραίνοντας τη σύζευξη µε τα άλλα εθνικά δίκτυα και την ελληνική επικράτεια. 
Αδύναµες θεωρούνται οι επεµβάσεις µετασχηµατισµού ορεινών περιοχών της 
υπαίθρου λόγω της περιορισµένης πραγµάτωσης του εποικιστικού προγράµµατος και 
της εξαίρεσης των περιοχών συγκέντρωσης του ποµακικού πληθυσµού. Μερικώς 
επιτυχηµένες θεωρούνται, επίσης και, οι προσπάθειες µεταρρύθµισης του 
παραδοσιακού αστικού τοπίου µέσω επεµβάσεων συµβολικού και σηµειολογικού 
χαρακτήρα, δηµιουργώντας νησίδες αναµορφωµένων τόπων εντός τµηµάτων µε 
αναλλοίωτες τις επιρροές του παρελθόντος.     
 Οµοίως µπορεί οι αλλαγές του πληθυσµιακού υποβάθρου να εκπληρώθηκαν 
επιτυχώς δεν συνέβη όµως το ίδιο µε την εξασθένιση της εθνοτικής πολυµορφίας, η 
οποία  διατήρησε µέχρι και σήµερα τον χαρακτήρα της ακόµη και µετά τον 
εκτοπισµό της εβραϊκής κοινότητας (Μάρτιος 1943) και γέννησε ασυνέχειες στην 
εθνική ολοκλήρωση της επικράτειας. Τέλος εντελώς αβέβαια είναι τα αποτελέσµατα 
των δράσεων λειτουργικής ενσωµάτωσης και διοικητικού εξελληνισµού της νέο-
προσαρτηµένης επαρχίας µε την εφαρµογή του θεσµού των Γενικών Διοικήσεων. Οι 
Γενικές Διοικήσεις των Νέων Χωρών εισήγαγαν ένα ιδιότυπο καθεστώς διοικητικής 
αυτονοµίας στις περιοχές εφαρµογής του ενάντια όµως στη θεσµική και λειτουργική 
ολοκλήρωση της χώρας.  
 Ακόµη και η θεωρητική ολοκλήρωση του εποικιστικού προγράµµατος, των 
αναµορφωτικών επεµβάσεων και των προσπαθειών ενσωµάτωσης της Θράκης στην 
ελληνική επικράτεια στα µέσα της δεκαετίας του 1930 µε τις οποιεσδήποτε αδυναµίες 
και αντιφάσεις τους, δεν ταυτίστηκε σε καµιά περίπτωση µε την επίσηµη διακοπή της 
κυβερνητικής δραστηριότητας. Όλα τα παραπάνω υπό νέα µορφή και ανεξάρτητα 
από τον κυβερνητικό σχηµατισµό στην εξουσία συνέχισαν το έργο τους µέχρι και την 
προσάρτηση της Θράκης στη βουλγαρική επικράτεια (έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου 
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Πολέµου) για να συνεχίσουν αδιάλειπτα τη λειτουργία τους από την επανασύνδεση 
της επαρχίας στην ελληνική επικράτεια µέχρι και σήµερα. 
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Βιβλιογραφία 
 
A. Αρχειακές Πηγές 
 
1. Βιβλιοθήκη Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (Β.Ε.Μ.Ε.),  
Φάκελος: Κοµοτηνή, Διδυµότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανούπολις, Σουφλί  
Φωτογραφικό Αρχείο: Ξάνθη, Κοµοτηνή, Διδυµότειχο.   
 
2. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία (Γ.Α.Κ., Κ.Υ.): 
α) Αρχειακή Συλλογή Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Σωφρόνιου (Κ. 85), ΑΒΕ 
502, Φάκελοι:  
85β 
85γ 
β) Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας, Φάκελοι: 
359 (1931) 
411, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισµού Μακεδονίας και Θράκης  (1931) 
 
3. Γενικά Αρχεία του Κράτους Νοµού Ξάνθης (Γ.Α.Κ/Ν. Ξάνθης), Αρχειακή 
Συλλογή: Δ/νση Γεωργίας Νοµού Ξάνθης – Εποικισµός, Φάκελοι: 
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νοµού Ξάνθης, Κτηµατικά Χωρίου Χρύσας 1925-
1948, ΑΒΕ 84, ΑΕΕ46, α.α. 21. 
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νοµού Ξάνθης, Κτηµατικά Χωρίου Χρύσας 1925-
1948, ΑΒΕ 84, ΑΕΕ46, α.α. 22. 
 
4. Γεννάδιος Βιβλιοθήκη (Γ.Β.), Αρχείο Αθ. Σουλιώτη-Νικολαϊδη, Γενικός 
Διοικητής Θράκης (1935-1936), Φάκελοι: 
Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/2 
Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/3 
Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/Ι/4 
Φάκελος 3, Υποφάκελος 3/ΙΙ/4 
 
5. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/Ινσιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε.), 
Αρχείο Α.Α. Πάλλη, Φάκελοι:  
Φάκελος Α 
Φάκελος Δ-Ε 
Φάκελος Β-Γ 
Φάκελος Η-Θ 
 
6. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης (Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α.), Αρχείο Χαρίσιου 
Βάµβακα, Φάκελοι:  
Φάκελος 1: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 1.1. 
Φάκελος 1: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 1.2. 
Φάκελος 1: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 1.3. 
Φάκελος 1: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 1.4. 
Φάκελος 2: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
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Υποφάκελος 2.1. 
Φάκελος 2: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 2.3. 
Φάκελος 2: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης (1919-1920), 
Υποφάκελος 2.4. 
Φάκελος 3: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης-Γενικός Διοικητής 
Ανατολικής Μακεδονίας (1918-1920), Φάκελος 3.1. 
Φάκελος 3: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης-Γενικός Διοικητής 
Ανατολικής Μακεδονίας (1918-1920), Φάκελος 3.2. 
Φάκελος 3: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης-Γενικός Διοικητής 
Ανατολικής Μακεδονίας (1918-1920), Φάκελος 3.3. 
Φάκελος 3: Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Δυτικής Θράκης-Γενικός Διοικητής 
Ανατολικής Μακεδονίας (1918-1920), Φάκελος 3.4. 
 
7. Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (Ι.Α.Υ.Ε.), Φάκελοι: 
Φ. 1904/Γ΄1.ΑΑΚ. 
Φ.1906/70/ΚΑ. 
Φ. 1906/66/ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ. 
Φ. 1907/Δ. 55. 
Φ. 1908/Μ, ΜΑ, ΜΒ, 111. 
Φ. 1915/Α/15,18,19,21: Περί Εκτοπισθέντων Ελλήνων υπό Βουλγάρων. 
Φ. 1915/Α/3. Κτηµατικό ζήτηµα Ελλήνων Δεδέ-Αγάτς. 
Φ. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), II. 
Φ. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), IIΙ. 
Φ. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), Ι. 
Φ. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. 
Φ. 1923/Φάκ. 12/Υποφάκ.  1/τµήµα 1: Επάνοδος βουλγαρόφωνων πληθυσµών σε 
Δ. Θράκη και άλλα διαµερίσµατα. 
Φ. 1923/Φάκ. 6/Υποφάκ.  3/τµήµα 1: Εκτοπίσεις Βουλγάρων από την Δυτική 
Θράκη. 
Φ. 1925 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης. 
Φ. 1925/Γ/68/VI, Κατάληψη Τουρκικών Κτηµάτων εν Θράκη. 
Φ. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/2, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης. 
Φ. 1925/Γ/68/ΑΠΕ/3, Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης, Σχέδιο Συµφωνίας 
Ελλάδος-Τουρκίας για Αποζηµιώσεις. 
Φ. 1927/76/4, Β΄ Πολιτική, Τµήµα ΙΙ, Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσµών. 
Φ. 1927/82.1 Φάκελος Προσφύγων. 
Φ. 1927/93.2, Β΄ Πολιτική, 1927-1928, Μειονότητα Δυτικής Θράκης, Β. 
Φ. 1927/93.3, Β΄ Πολιτική, Μειονότητες Δυτικής Θράκης, Τµήµα Ι. 
Φ. 1927/93.3, Β΄ Πολιτική, Μειονότητες Δυτικής Θράκης, Τµήµα ΙI. 
Φ. 1928 Β΄ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης. 
Φ. 1928/30, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, 80.7. 
Φ. 1929/Β/61, Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης. 
Φ. 1929/Β/61. Καταλήψεις κτηµάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν 
Ελλάδι. 
Φ. 1929Β/Β61/2. 
Φ. 1930B/B/67. Περιουσιακά Στοιχεία Μουσουλµάνων. Δικαιοπραξίες επί 
Μουσουλµανικών Ακινήτων. 
Φ. 1931/Β/VII/B/6i.  
Φ. 1931/Β/VIII. Φάκελος Υποθέσεων Βοσκών. 
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Φ. 1934/Β/2/ΙΙ. Φορολογία Μουσουλµανικών Κτηµάτων Δ. Θράκης. 
Φ. 1934/Β/2/ΧΙ/Ι Κατάργηση Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών. 
Φ. 1934/Β/23/Ε Γενικές Εκθέσεις και Δελτία Πληροφοριών. 
Φ. 1935/Β/13/Τ Περί της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών. 
Φ. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και πίνακες τούρκων υπηκόων προς την ελληνική 
αντιπροσωπεία της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για αποζηµίωση 
ακινήτων περιουσιών. 
Φ. 1935/Β/2/ΙΙ/ Β΄ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης. 
Φ. 1936/2/5/1 Διαχείριση Ελληνικών Αιγοπροβάτων στην Αν. Θράκη (Διάβαση 
Έβρου). 
Φ. 1937/28/7/1 Κτήµατα Μουσουλµάνων Δ. Θράκης από Βουλγαρία. Ζητήµατα 
Εγκυρότητας Δικαιοπραξιών. 
Φ. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 3/Υποφάκ.  2/Τµήµα 1: Σπίτια και Κτήµατα 
Μουσουλµάνων και Μουσουλµάνων αλβανικής καταγωγής. 
Φ. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  1/Τµήµα 1: Μειονότητες. 
Φ. 28 ΚΤΕ/1923/Φάκ. 8/Υποφάκ.  3/Τµήµα 1: Ζητήµατα µουσουλµάνων Δ. 
Θράκης. 
 
8. Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Ξάνθης (Κ.Υ. Νοµού Ξάνθης), Φάκελοι-
Κατάλογοι: 
Φάκελος Ανταλλαξίµων 3. 
Περιοθέντα Ανταλλάξιµα Ξάνθης 2371-2415. 
Κατάλογος Ανταλλάξιµων Περιουσίων από 13556-13655 (Ξάνθη)-από 13501-
13555 (Καβάλα). 
 
9. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας, Ιστορικό Αρχείο Ε.Τ.Ε. 
(Ι.Α.Ε.Τ.Ε.): 
α) Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Φάκελοι:  
A1/Σ29/Υ13/Φ170 
A1/Σ35/Υ32/Φ11 
Α1/Σ10/Υ59/Φ22  
Α1/Σ29/Υ13/Φ109 
Α1/Σ29/Υ4/Φ1-7 
Α1/Σ34/Υ5/Φ93 
Α1/Σ35/Υ16/Φ35 
Α1/Σ35/Υ24/Φ70 
Α1/Σ35/Υ24/Φ71 
Α1/Σ35/Υ24/Φ72 
Α1/Σ35/Υ4/Φ10 
Α1/Σ40/Υ11/Φ15 
Α1/Σ40/Υ63/Φ12 
Α1/Σ40/Υ8/Φ2120 
Α1/Σ40/Υ63/Φ2143 
Α1/Σ40/Υ8/Φ9261 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως.  Επιθεωρητής: Ευρυκλής 
Παπανικολάου, Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει 
Λογιστικής Καταστάσεως 20 Μάιου 1922. 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως. Επιθεωρητής: Σ. 
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Καραπάνος, Αθήνα, 15-09-1923. 
β) Διεύθυνση Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Φάκελοι:  
Α1/Σ52/Υ129/Β1 
Α1/Σ52/Υ129/Β2 
Α1/Σ52/Υ129/Β3 
Α1/Σ52/Υ131/Β1 
Α1/Σ52/Υ131/Β2 
Α1/Σ52/Υ131/Β3 
Α1/Σ52/Υ131/Β4 
Α1/Σ52/Υ134/Β2 
Α1/Σ52/Υ139/Φ28 
Α1/Σ52/Υ183/Φ4 
 
10. Μουσείο Μπενάκη (Μ.Μ.), Ιστορικά Αρχεία. 
α) Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου, Φάκελοι: 
Φ. Υπ. Γεωργίας Φ.127, 1930-1931. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.132, Μάιος-Σεπτέµβριος 1929. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.24, Νοέµβριος 1919. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.25, Νοέµβριος-Δεκέµβριος 1919. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.30, Οκτώβριος 1922. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.35, Ιανουάριος 1923. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.36, 1923. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.38, 1923. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.40, 1923. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.44, 1925. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.46, 1926. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.51, Οκτώβριος 1928. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.52, Μάρτιος-Απρίλιος 1929. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.57, Ιανουάριος-Σεπτέµβριος 1930. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.58, Οκτώβριος-Δεκέµβριος 1930. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών Φ.59, Μάρτιος-Απρίλιος 1931. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών, Φ.60, Απρίλιος 1931. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών, Φ.62, Μάρτιος 1932. 
Φ. Υπ. Εξωτερικών, Φ.63, Ιούνιος-Δεκέµβριος 1932. 
Φ. Υπ. Εσωτερικών, Φ. 104, Αύγουστος 1928. 
Φ. Υπ. Εσωτερικών Φ.106, circa 1929. 
Φ. Υπ. Εσωτερικών Φ.107, Αύγουστος 1930. 
Φ. Υπ. Εσωτερικών Φ.117, Μαίος 1930. 
Φ. Υπ. Εσωτερικών, Φ.109, Μάρτιος-Δεκέµβριος 1931. 
Φ. Υπ. Πρόνοιας Φ.132, 1928-1929. 
β) Αρχείο Απόστολου Δοξιάδη, Φάκελοι: 
Φάκελος 1. 
Φάκελος 2. 
Φάκελος 3. 
Φάκελος 4. 
 
11. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε), Ψηφιακή Συλλογή Εφηµερίδων 
α) Εφηµερίδα Εµπρός, Ιούλιος 1910-Μάιος 1930 
β) Εφηµερίδα Σκριπ, Ιανουάριος 1900-Ιούνιος 1909 
γ) Εφηµερίδα Μακεδονία, Ιούλιος 1920, Ιούλιος 1922 
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12. Βιβλιοθήκη Πανεπιστήµιου Κρήτης (Ρέθυµνο), Κλειστές Συλλογές 
Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), έτη 1913-1942 
 
13. Βιβλιοθήκη της Βουλής (Β.τ.Β.), Συλλογή Εφηµερίδων και Περιοδικών 
(κτίριο Παλιό Καπνεργοστάσιο) 
α) Εφηµερίδα Φάρος, 1924  
β) Εφηµερίδα Το Βήµα της Θράκης, 1927-1928 
β) Εφηµερίδα Φωνή της Θράκης, 1929   
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Πίνακες 1. Πληθυσµός επαρχιών Αλεξανδρουπόλεως, Διδυµοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου, Κοµοτηνής, Ξάνθης, Σαπών (1871-1940) 
 

Α. Επαρχία Αλεξανδρουπόλεως Μελίρρυτος Φάκελος 434 Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα 
Οικισµού 

Τουρκικό ή 
Σλαβικό Όνοµα 
Οικισµού 

1871 
(οικογένειες) 

 Μάιος 
1882 
(οικ.) 

Ιούλιος 
1882 
(οικ.) 

Αύγουστος 
1883 (οικ.) 

Δεκέµβριος 
1920 (άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 

(άτοµα) 
Δήµος Αλεξανδρουπόλεως 

Αλεξανδρούπολις, η Dedeağaç   1.000-
1.500 1.500 1.500-2.000 6.963 6.205 12.009 15.472 

Οι πληθυσµοί των ετών 1882 
και 1883 αναφέρονται σε 
άτοµα 

Αγνάντια, η Çamlıtepe         149 78 209 347   

Αλίκη, η Aliköy/Ahlatlı         53 0 110 172 
  

Αµφιτρίτη, η Çekerdekli         34 0 271 333   
Άνθεια, τα  Şahınlar         507  583 728  873    
Απαλός, ο Obalar         66 128 292 390   
Αρίστηνον, το Beyköy         115  180 239  319    
Εξώπολις, η Ali Bey               140  Μετά το 1928 σε Εξώπολις 

Καλλιθέα, η -               551  
Το 1940 αναγνωρίζετε και 
προσαρτάται στο δήµο 
Αλεξανδρουπόλεως 

Μαϊστρος Νέος, ο Muhacirköy           379 255 434   
Χιλή Νέα, η Üçkurnalı           0 287 380   
Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας  Αλεξανδρουπόλεως 7.887 7.553 14.400 19.411   

1. Κοινότητα Άβαντος 
Άβας, ο Derbent 160 200 200 200 1.495  916 1.060  1.274    

2. Κοινότητα Αισύµης 

Αισύµη, η Doğanhisar   300 400 400 1.406  0 1.088  1.187  
  

Μαυρόπετρα, η Karakaya         98  0 94  178    

Πάταρα, η Baduren Bahadır 
Ören        136  0 77  104  
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3. Κοινότητα Δορίσκου 

Δορίσκος, ο Rumcuk 200 200-250 200 200 417  188 443  530  
  

Μοναστηράκιον, το Hasanbey           155 196  254  
  

4. Κοινότητα Ιάνας 

Ιάνα, η Yeniköy         856   286    
 Μετά το 1939 η έδρα της 
κοινότητας µεταφέρθηκε στα 
Δάµια 

Δάµια, τα Dame/Döllen         320  252 189    Μετά το 1954 Παλαγία 
Ποταµός, ο Badoma/Budina         471 206 246      

5. Κοινότητα Κίρκης 
Κίρκη, η Kırka 100 120 150 150 496  5 597  798    

6. Κοινότητα Λουτρού 
Λουτρός, ο Ilıcaköy         934  471 1.151  1.547    

Πεύκα, τα Çamköy   50 50 50 325  0 155  235  
  

Θερµά Λουτρά, τα Ilıcakaplıcaları (;)               14  
Αναγνώριση και προσάρτηση 
στην κοινότητα Λουτρού το 
1940 

7. Κοινότητα Μάκρης 
Μάκρη, η Miri 270 300 300 300 402  99 603  840    
Δίκελλα, η Dikelitaş         577  110 276  400    
Μεσηµβρία, η Güvendik         186  0 71  130    
Πλάκα, η Sağırlar         66  2 43  79    

8. Κοινότητα Μικρής Καβησού 
Μικρή Καβησός, η Vakıf         425  188 534  702  Μετά το 1961 Καβησός 

9. Κοινότητα Νίψης 
Νίψα, η Domuzdere 124 180 180 180 1.018  253 452  597    
Αετοχώριον, το Doğancı         109  55 136  216    

Δωρικόν, το Duralı         172  0 273  421  
  

10. Κοινότητα Πυλαίας 
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Πυλαία, η Torbalıköy   100 130 125 194  437 347  491    
Κοίλα, τα Kışlaköy         180  361 267  347    
Μελία, η Ballıköy 230 150 180 180 186  907 195  384    

11. Κοινότητα Συκοράγης 
Συκαραγή, η Çobanköy 86 100 100 100 928  506 565  702  Μετά το 1953 Συκαρράχη 
Ατάρνη, η Hotallılar         134  64 106  158    
Αύρα, η Hasanlar         181  48 79  119    
Μουσάκι, το Musaköy         84  0 88  98  Μετά το 1954 Κόµαρος 
Μέστη, η Kösemescit         141  113 386  532    
Πέραµα, το Güreci         52  31 73  95    

13. Κοινότητα Φερρών 

Φέραι, αι Ferecik 300 350 400 450 2.126 1.520 2.843 3.708 
  

Σύνολο αγροτικών περιοχών Επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως 14.115  6.887 12.919  17.305  

Σύνολο χωρίς τους οικισµούς 
που δεν περιλαµβάνονται 
στην απογραφή του 1928, 
12.919 

Σύνολο Επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως 22.002 14.440 27.446 36.716 Σύνολο σύµφωνα µε την 
ΓΣΥΕ (1928), 27.319 

Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (υπ. Υγιεινής, 
Πρόνοιας & Αντιλήψεως) 14.666     

  
Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού Νοµού Έβρου σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (υπ. Υγιεινής, 
Πρόνοιας & Αντιλήψεως) 49.724   
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Β. Επαρχία Διδυµοτείχου Φάκελος 434 
Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα 
Οικισµού 

Τουρκικό ή Σλαβικό 
Όνοµα Οικισµού 

1878+ 
(οικογένειες) 

Δεκέµβριος 
1920 (άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 (άτοµα) 

Δήµος Διδυµοτείχου 
Διδυµότειχον,το Dimetoka 662 7.506 2.520 8.204 7.791   
Ισαάκιον, το Issakpaşaköy   248  0 486  666    
Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας Διδυµοτείχου 7.754 2.520 8.690 8.457   

1. Κοινότητα Αλεποχωρίου 
Αλεποχώριον, το Tilkiköy   351  168 489  651    

2. Κοινότητα Αµορίου 
Αµόριον, το Karabeyli 112 729  577 922  1.046    

Ψαθάδες, οι Asırbey köy   1.148 0 268 408 Μετά το 1940 Νέοι Ψαθάδες 

3. Κοινότητα Ασβεστάδων 
Ασβεστάδες, οι Kireççiler 71 399  45 562  714    

4. Κοινότητα Ασηµένιου 
Ασηµένιον, το Sarayköy   380  0 671  930    

5. Κοινότητα Ασπρονερίου 
Ασπρονέριον, το Akpınar 58 463  52 624  771    
Ιατράδες, οι Hekimli 15 174  111 344  317  Μετά το 1940 Γιατράδες 

6. Κοινότητα Βρυσικών 
Βρυσικά, τα Subaşköy   588  89 766  1.061    
Σαύρα, η Susmasköy   518  272 683  764    

7. Κοινότητα Ελαφοχωρίου 

Έλαφοχώριον, το Karacali 40 348  176 700  918  Έως το 1928 Τραύα 

Λάδη, η Emledinköy 45 486  41 575  684    
Μεγάλη Τραύα, η Cambazlar   438  119 567  699  Μετά το 1954 Δόξα 
Μικρά Τραύα, η Çesme   150  0 214  262  Μετά το 1954 Βρύση 
Χιονάδες, οι Karlı   542  65 611  818    

8. Κοινότητα Ελληνοχωρίου 
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Ελληνοχώριον, το Bulgarköy 69 697  398 978  1.171    
Θυρέα, η Kapıcıköy 29 158  113 342  568    
Λαγός, ο Tavşanköy   200  0 253  377    

9. Κοινότητα Θούριου 
Θούριον, το Urlu 60 471  255 805  1.002    
Νέον Κωστή, το Seremköy (;)   456  0 531  893    
Νέον Λίλη, το Lilikuş     0 389 694   
Σοφικόν, το Sofular   217  0 610  303    

10. Κοινότητα Καρωτής 
Καρωτή, η Kurucuköy   472  158 638  818    

11. Κοινότητα Κυανής 
Κυανή, η Çavuşlu 79 1.061  163 1.669  1.924    
Κουφόβουνον, το Yeniceköy 41 295  174 600  848    

12. Κοινότητα Κυριακής 
Κυριακή, η Kayacık 55 386  313 676  787    

13. Κοινότητα Λαβάρων 
Λάβαρα,τα Saltıkköy 283 1.642 486 1.999 2.237   
Κισσάριον, το Hisarbeyli   444 186 742 879   

14. Κοινότητα Μάνδρας 
Μάνδρα, ή  Mandıra 44 309  140 467  528    

15. Κοινότητα Μάνης 
Μάνη, η Kadıköy 147 778  0 1.043  1.417    
Δελήτιον, το Delimusluk   122  168 439  523  Μετά το 1954 Ευγενικό 
Σιταργιά, η Yakupköy   100  0 159  255    

16. Κοινότητα Μαυροκκλησίου 
Μαυροκκλήσιον, το Karakilise 104 189  85 369  541    
Κόρυµβος, ο Kursovo/Hacıaliköy 20-45 184  195 418  391    

17. Κοινότητα Μεταξάδων 
Μεταξάδες, οι Tokmakköy 105 1.293  17 1.485  1.730    
Αβδέλλα, η Abdüllahköy 30 156  43 241  228    
Κατασκήνωσις 
Σαρακατσαναίων, η -     0 85    Καταργείται το 1940 

Πολιά, η Ak Sakal 20 153  59 283  338    
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18.  Κοινότητα Μικρού Δερείου Μέχρι το 1933 υπαγόταν στην 
Επαρχία Σουφλίου 

Μικρόν Δέρειον, το Kücuk Derbent 75 561  368 536  597    
Αλυκόν, το Ahlatçı   38  0 44  54    
Απιδοχώρι, το Armutlu     0 32    Καταργείται το 1940 
Ασία, η Aşağı Mahalle   3  0 19    Καταργείται το 1940 
Γονικόν, το Babalar   51  0 169  27    
Αγραφιώτικα İmanlar      0 48  147  Μετά το 1940 Αγραφιώτικα 
Κισσός, ο ή Κισσέλη, η Köseler   17  0 36    Καταργείται το 1940 
Μέγα Δέρειον, το Büyük Derbent 200 66  0 54  138    
Μελόπετρα, η Ballıkaya   16  0 36    Καταργείται το 1940 
Μεσηµέριον, το Mesimler   29  0 30  30    
Μικράκιον, το Kütuklü   17  0 63  112    
Ουράνια, η Karaören   49  0 91  72    
Πολύβλαστον, το Kervan Çayır   149  0 136  56    
Ρούσσα, τα Ruşanlar   25  0 62  27    
Σαρπιδωνία, η Sare Dere   40  0 104  77    
Σπανόν, το Köseköy   21  0 27  26    
Τρία Σπήτια, τα Üç Evler   36  0 140  91    
Τσακίρ Μαχαλέ, ο Çakır Mahalle     0 85    Καταργείται το 1940 
Χαλδίνη, η Yılanlı   32  0 47  57    

19. Κοινότητα Παληουρίου 
Παλιούριον, το Çalıköy 81 883  0 1.096  1.134    

20. Κοινότητα Πετράδων 
Πετράδες, οι Taşçıarnavutköy  75 808  260 940  1.061    

21. Κοινότητα  Ποιµενικού 
Ποιµενικόν, τό Çobanlı   408  94 521  701    

22. Κοινότητα Πρωτοκκλησίου 
Πρωτοκκλήσιον, το Başkilise 75 186  148 367  592    
Αγριάνη, η Ahrempınar 15 220  179 336  444    

23. Κοινότητα Πυθίου 
Πύθιον, το Kuleli Burgaz 73 726  218 1.073  1.428    
Μικροχώριον, το Arnavutköy 15 91  254 182  217    
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Πραγγί, το Prangiköy 74 571  528 665  842  Μετά το 1940 Πράγγιον 
Σαράκιον, το Sarayköy   121  555 553  532  Μετά το 1955 Ρήγιον 
Σιδηροδροµικός Σταθµός 
Πυθείου, ο   

  180  0 286  203  
  

24. Κοινότητα Σκουρτοχωρίου 
Σκουρτοχώρι, το Kılıcıköy   325  82 468  613  Μετά το 1954 Σιτοχώρι 

Σύνολο αγροτικών περιοχών επαρχίας Διδυµοτείχου 22.166  7.354 31.463  38.068  
  

Σύνολο Επαρχίας Διδυµοτείχου 29.920 9.874 40.153 46.525   
Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την απογραφή του 
1923 (υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως)  9.719     
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Γ. Επαρχία Ορεστιάδας Φάκελος 434 
Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα Οικισµού 

Τουρκικό ή 
Σλαβικό Όνοµα 
Οικισµού 

1878+ 
(οικογένειες) 

Δεκέµβριος 
1920 (άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 (άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 (άτοµα) 

1. Κοινότητα Αµπελακίων 
Αµπελάκια, τα Kulaklı 49 810  68 930  1.235    

2. Κοινότητα Άρζου 
Άρζος, ο Kulaklı Çiftlik   57  0 412  532    
Καναδάς, ο Epçeli   128  186 358  434    

3. Κοινότητα Βάλτου 
Βάλτος, ο Saltıklı 6 1  60 581  801    

4. Κοινότητα Δικαίων 
Δίκαια, τα Kadı Köy    359  0 776  1.079    
Δίλοφος, ο Üreyiş   270  0 269  396    
Πάλλη, η Bıldır Köy   160  76 387  520    

5. Κοινότητα Ζώνης 
Ζώνη, ή Çavuşköy   330  101 532  697    
Βέργη, η Şaiumen/Harduman   119  107 145  177    
Βύας, η Bufköy/Sülüklüköy   61  59 123  138    
Μεγάλη Δοξιπάρα, η Büyük Çavuşlu   464  103 519  652    
Μικρά Δοξιπάρα, η Küçük Çavuşlu   186  94 233  376    
Τσιγγέλι, το Çegerli (;)   380  69 141  164    
Φερύγγιον, το Efremköy   105  64 152  177    
Χελιδών, η Helvacı   329  47 281  364    

6. Κοινότητα Καβύλης 
Καβύλη, η Emirli   287  264 900  1.128    

7. Κοινότητα Καστανέων 
Καστανέαι, αι Çörekköy   1.399  82 1.848  2.037    

8. Κοινότητα Κοµάρων 
Κόµαρα, τα Koumarlı   721  148 912  1.135    

9. Κοινότητα Κυπρίνου 
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Κυπρίνος, ο Sarıhisar   457  169 887  979    
Αµµόβουνον, το Sarmana   189  198 400  499    
Θεραπειόν, το Sarıyer   359  37 385  470    
Μηλέα, η Bektaşlı   397  0 427  474    

10. Κοινόττηα Μαρασίων 
Μαράσια, τα Maraş   382  131 630  676    

11. Κοινότητα Νέας Βύσσης (Αχυροχωρίου) 
Νέα Βύσσα, η (Αχυροχώρι) Ahırköy/Bosnaköy   702 472 3.047 3.873 Μετά το 1928 Νεά Βύσσα 

12. Κοινότητα Νεοχωρίου 
Νεοχώριον,το Perşemli   602  132 840  1.045    

13. Κοινότητα Νέας Ορεστιάδος 
Νεά Ορεστιάς, η Kumçiftliği   - 5.110 3.246 6.652 Μετά το 1928 Ορεστιάς 

Κλησσώ, η Kiliseli   370 288 767 863 Μετά το 1940 Παλαιά 
Κλησσώ 

Λεπτή, η Eceköy/Ecesultan   191 112 592 227   
Οινόη, η İnoğlu   419 330 737 387 Μετά το 1940 Παλαιά Οινόη 
Παταγή, η Pazarlı   260  97 330  429    

Πύργος, ο El Burgaz   210 259 615 337 Μετά το 1940 Παλαιός 
Πύργος 

Σαγήνη, η Şahince   422 355 895 782 Μετά το 1940 Παλαιά Σαγήνη 
Νέος Πύργος, ο Yeni Burgaz         73   
Σάκκος, ο Karaisaklı   241 223 495 623   
Νέο Χειµώνιον, το Yeni Omurbey         842   

Χειµώνιον, το Omurbey   523  582 979  732  Μετά το 1940 Παλαιό 
Χειµώνιο 

14. Κοινότητα Ορµένιου 
Ορµένιον, το Çirmen   338  49 831  1.246    
Φτελιά, η Karaağaç   374  0 553  732  Μετά το 1940 Πτελιά 

15. Κοινότητα Πενταλόφου 
Πεντάλοφος, ο Beştepe   1.000  13 934  1.193    
Δρέπανον, το Burgudan Çiftlik   63  0 107  81    
Μπάρα, η Gölcik   308  0 36    Το 1940 καταργείται 
Παλαίστρα,  Pehlivançayır     0 61  74    
Υαλιά, τα Yaylacık   346  0 44    Το 1940 καταργείται 
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16. Κοινότητα Πετρωτών 
Πετρωτά, τα Karabağ   1.185  14 1.206  1.601    

17. Κοινότητα Ριζίων 
Ρίζια, τα Dağancı   1.193  354 1.656  1.954    
Κέραµος, ο Kiremitli   174  142 450  541    
Φυλάκιον, το Seymenli   353  233 627  847    

18. Κοινότητα Σπηλαίου 
Σπήλαιον, το İspitli   233  37 554  920    
Ελαία, η Deliilyas   270  39 569  718    
Κριός,  Koyunlu   64  72 161  221    
Πλάτη, ή Sadırlı   300  27 524  803    

19. Κοινότητα Στέρνας 
Στέρνα, η Tatarköy 44 380  23 662  975    

20. Κοινότητα Χανδράς 
Χανδράς, ο Kabahöyük   414  199 531  633    

Σύνολο αγροτικών περιοχών Επαρχίας Ορεστιάδος   18.885  11.225 34.277  44.644    
Σύνολο Επαρχίας Ορεστιάδος   18.885  11.225 34.277      
Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 
(υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως)  12.233     
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Δ. Επαρχία Σουφλίου Μελίρρυτος Φάκελος 434 Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού 
Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα 
Οικισµού 

Τουρκικό ή 
Σλαβικό 
Όνοµα 
Οικισµού 

1871 
(οικογένειες) 

1878+ 
(οικογένειες) 

 Μάιος 
1882 (οικ.) 

Ιούλιος 
1882 
(οικ.) 

Αύγουστος 
1883 (οικ.) 

Δεκέµβριος 
1920 

(άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 

(άτοµα) 

Δήµος Σουφλίου 
Σουφλίον,το Sofulu   980       6.502 3.750 7.307 7.482   

Γαβριά, η Disbudağ             0 39   
Μετά το 1928 Γαβριά, 
δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Γιαννούλη, η Yanören           114 219 163 222   
Δασικαί Τοποθεσίαι 
(Δοδράζα, Κερασιά, 
Τρικάκι), οι 

(;)             0 56   το 1940 καταργείται 

Σιδηρώ, η Demirören           52 89 152 423 Το 1923 και Σιδηροχώρι 

Τσιφλικάκι, το (;)             0 27   
Μετά το 1928 Κτήµα, 
δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας Σουφλίου 6.668 4.058 7.744 8.127   
1. Κοινότητα Δαδιάς 

Δαδιά, η Çamköy   91       593  507 612  955    
Κοτρωνιά, η Kuturca           85  73 70  166    
Μονή Δαδιάς, η -           4  91 7    το 1940 καταργείται 
Πεσσάνη, η Pişmanköy 140   150 150 150 53  0 92    το 1940 καταργείται 
Τρείς Μύλοι, οι Kalaycıova (;)             211 95  96  το 1940 καταργείται 

2. Κοινότητα Κορνοφωλέας 
Κορνοφωλεά, η Karapınar   300       - 639 1.298  1.486    

Λυκοφή, η Vakıf     100 150 150 203  391 589  674  Μετά το 1953 
Λυκόφωτο 

Μονή  Κορνοφωλέας, 
η -           12  0 14    

Το 1928 προσαρτήθηκε 
στην κοινότητα 
Κορνοφωλέας 

3. Κοινότητα Λαϊνών 
Λαϊνά, τα Çömlekçiköy           444  604 934  1.374  Μετά το 1940 Λαγυνά 
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Λύρα, η Yelkenci           200  568 426  592    
4. Κοινότητα Λευκίµης 

Λευκίµη, η Kavacık 350   350 350 350 976  43 975  1.187    

Αµυγδαλιά, η Müsellimköy             0 52  87  Μετά το 1928 
Αµυγδαλία 

Βυρίνη, η Çukurviran           391  0 165  264    
Κιτρινόπετρα, η Sarıkoza           74  10 52  206    
Προβάτων, ο Koyunyeri           413  502 348  476    

5. Κοινότητα Πέπλου 
Πέπλος, ο Merhamlı 20   40 50 50 530  384 676  1.151    

Βρυσούλα, η Çeşmecik           190  0 210  274  Έως το 1928 
Τσεσµετζίκ 

Γεµιστή, η Gemiciköy           213  351 315  390    
Κήποι, οι Bahçebey           266  369 284  483    
Πόρος, ο Kazdırkoz           140  312 274  350    

6. Κοινότητα Τριφυλλίου 
Τριφύλλιον, το Paşmakcı 85   100 100 100 310  24 331  400    
Αρδάνιον, το Saranlı   40       153  430 349  476    
Μάνθια, τα Osmancık           177  0 190  284  Μετά το 1955 Ιτέα 

7. Κοινότητα Τύχιου 
Τύχιον,το Bidikli           327 466 529 1.851 Μετά το 1953 Τυχερόν 
Θυµαριά, η Köpekli           17  0 247  353    

Πυρόλιθος, ο Çukurca hanı           199  546 453    
Στην απογραφή του 
1940 ο πληθυσµός τους 
συµπεριλήφθη στον 
πληθυσµό του Τύχιου Τάρσιον, το Hancağız           304  745 665    

Ταύρη, η Teke/Paşmakcı       40 40 232 235 255 353   
Φυλακτόν, το Seymenli           417  812 551  837    
Σύνολο αγροτικών περιοχών επαρχίας Σουφλίου 7.908  7.022 11.058  14.765    
Σύνολο Επαρχίας Σουφλίου 14.576 11.080 18.802 22.892   
Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας & 
Αντιλήψεως)  

13.106       
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Α. Επαρχία Κοµοτηνής Μελίρρυτος Φάκελος 434 Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα 
Οικισµού 

Τουρκικό ή 
Σλαβικό Όνοµα 
Οικισµού 

1871 
(οικογένειες) 

 Μάιος 
1882 
(οικ.) 

Ιούλιος 
1882 
(οικ.) 

Αύγουστος 
1883 (οικ.) 

Δεκέµβριος 
1920 

(άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 

(άτοµα) 
Δήµος Κοµοτηνής 

Κοµοτινή, η Gümülcine 2.240 1.500 1.600 1.600 21.294 8.215 30.136 31.217   

Κρανοβούνιον, ο Sorgunlu         11 171 593 718 

Στην απογραφή του 1940 
εµφανίζεται ως Μέγα 
Κρανοβούνιον (490) και Μικρόν 
Κρανοβούνιον (278) 

Μεσοχώριον, το Ortakçı/Kurtbeyli           0 208 300   
Παραδηµώ, η Morhan         37 442 405 662 Μετά το 1940 Παραδηµή 
Υφανταί, οι Çuhacılar         52 67 209 317   
Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας Κοµοτηνής 21.394 8.895 31.551 33.214   

1. Κοινότητα Αµαράντων 
Αµάραντα, τα Yahyabeyli         372  373 464  666    
Βάκος, ο Vakıf köy         289  186 300  353    
Ίσαλον, το Uysallı         497  281 454  566    
Καλλιθέα, ή Kafkaköy           0 255  367    
Πάµφορον, το Ambarköy         323  167 527  784    

2. Κοινότητα Αµβροσίας 
Αµβροσία, η Ortacı         527  505 548  694    
Γαλήνη, η Yalanca           195 315 424   
Διαλαµπή, η Balabanköy         214 253 254 395   
Καλλίστη, η Yeniköy/Kalanca         168  202 397  98  Μετά το 1971 Νέα Καλλίστη 
Μεσούνη, η Kır Sarıca         449  331 400  494    
Μωσαϊκόν, το Karamusa         265 303 249 332   
Παλλάδιον, το Palazlı         287  262 348  319    

3. Κοινότητα Ασωµάτων 
Αγίασµα, το Ayazma         294  69 340  456    
Ασώµατος, ο Bulatköy         953  223 792  970  Μετά το 1940 Ασώµατοι 
Γενετή, η Yeniköy         180  0 149  171    
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Δύµη, η Sendelli         425  63 475  615    
Θάµνα, τα Eşekçili         344  217 381  514    
Ρίζωµα, το Gebeceli         84  21 120  164    
Φωλεά, η Yuvacılı         212  0 201  194    

4. Κοινότητα Γρατινής 
Γρατινή, η Ircan Hisar   100 100 100 495  229 583  974    
Άνω Δροσίνη, η Üntüren         179  0 261  160    
Αρδεία, η Bayrak         102  0 103  143    
Δρύµη, η Kardere         233  0 232  234    
Καλλυντήριον, το Kalenderköy         127  69 101  146    
Κάτω Δροσίνη, η Küçükören         112    114  139    
Λαµπρόν, το Satıköy         197  99 193  292    
Οµηρικόν, το Omurluköy         132  90 148  221    
Πάτερµα, τα Payandere         117  53 105  100    
Σιδηράδες, οι Demircili         61  54 69  103    
Στυλάριον , το Baraklı         162  130 168  221  Μετά το 1928 Στυλάριον 

5. Κοινότητα Θρυλλορείου 
Θρυλλόρειον, το Kırlıkkırı            0 433  713  Μετά το 1940 Θρυλόριον 
Φύλακας, ο Seymen/Ambarköy         253  263 214  215    

6. Κοινότητα Ιάσµου 
Ίασµος, ο Yassıköy           450 1.883 2.034   
Αµαξάδες, οι Arabacıköy         134  124 428  460    
Αστραία, η Hasarkaya           0 45 48   
Εύθυµον, το Gülecik           0 48 44   
Ιππικόν, το Beygirciler           0 68 95   
Κατσίκα, η Kaşıkçılar         77  0 97  97    
Κοπτερόν,το Yalımlı           119 137 180   
Μελίταινα, η Ballıca           0 183 254   
Μοναχοί, οι Hoca Mahalle         75  0 74  98    
Πελεκητή, ή Bekirli mahalle         62  110 49  90    
Πολύαρνον, το Kuzoba           0 180 181   
Ταγγαίον, το Kuruçay           0 25 51   
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Τάλης, ο Dullu           0 30 39   
7. Κοινότητα Ιµέρου 

Ίµερον, το İmaret Çiftlik         59    318  394  Μετά το 1940 Ίµερος 
8. Κοινότητα Καλαµοκάστρου 

Καλαµόκαστρον, το Kargalı Saraca         411  323 499  535    
Άγιοι Θεόδωροι, οι Ay Todori             365  591    
Αδριανή, η Otmanlı/Karapınar         382  0 411  388    
Μαυροµµάτιον, το Karagözlü         194  211 191  176    
Μικρόν Δουκατον, 
το Küçük Doğanca         301  258 304  358  Το 1871 καταµετρούνται 30 

οικογένειες στον οικισµό 
Σχοινιά, τα Cambaz Çiftilik         17  46 574  845  Μετά το 1971 Νέο Σιδηροχώρι 

9. Κοινότητα Κάλχαντος 
Κάλχας, ο Kalfa         301  214 375  522    
Γιάµπολη, η Yabacıklı         123  31 120  114  Μετά το 1940 Ιάµπολις 
Μεγάλη Άδα, η Ada Dere         156  0 187  247    
Μύτικας, ο Aralık Burun         282  0 293  279    
Σαρακηνή, η Saracına         349  0 331  379    
Τυχηρόν, το Buduklu         202  97 218  285    

10. Κοινότητα Καρυδιάς 
Καρυδιά, η Kuzluköy 30 35 35 35 275  228 451  504    

11. Κοινότητα Κοσµίου 
Κόσµιον, το Küçük Köy 80 130 130 140 834  248 966  1.133    
Κηκίδιον, το Tuzcuköy         184  160 250  253    
Μέγα Δουκάτον, το Büyük Doğanca         421  373 465  556    
(Μ)πρόκτειον, το Kıllık           0 396  504  Μετά το 1961 Ροδίτης 
Χατήσιον, το Has Köy         114  129 138  140  Μετά το 1961 Ιτέα 

12. Κοινότητα Μαρώνειας 

Μαρώνεια, η - 2.000 250-300 350 350 484  125 581  686  Ο πληθυσµός του 1871 αναφέρεται 
σε άτοµα 

Ασκηταί, οι Sofular 30 25 30 25 535  73 348  430    
13. Κοινότητα Μοιράνων 

Μοίρανα, τα Muratlı         413  427 408  456  Μετά το 1940 Μίρανα 
Βέννα, η Demirbeyli         308  391 419  503    
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Σαλµώνη, η Salmanlı         398  358 472  638    
14. Κοινότητα Νέου Καβακλή 

Νέον Καβάκλη, το Kır Çiftlik 10 18 18 18   278 871    Μετά το 1961 Αίγειρος 
15. Κοινότητα Ξυλαγανής 

Ξυλαγανή, η Kuşlanlı 100 120 120 120 1.241  828 1.554  1.990    
Εργάνη, η Yardımlı         418  324 577  643    
Σεβαστή, η Sevendikli         87  75 119  147    

16. Κοινότητα Οργάνης 
Οργάνη, η Hemetli         607  0 460  653    
Βυρσίνη, η Hacıören         459  0 516  604    
Δρανιά, η Kuzludere         288  0 304  335    
Κάρδαµος, ο Gerdeme         465  0 496  518    
Κάτω Βυρσίνη, η Kozören         267  0 289  329    
Κόβαλον, το Kovanlık         93  0 81  118    
Κύµη, η Kezören         201  60 229  316    
Μυρτίσκη, η Musacık         315  0 361  379    
Σµιγάδα, η Çalabı         425  0 479  522    

17. Κοινότητα Παγουριών 
Μέσση, η Meşe         346  253 376  580  Μετά το 1940 Μέση 
Αρωγή, η Sarıyer         38  27 40  109    
Γλυφάδα, η Nuhçalı         206  219 220  262    
Μητρικό, το Anaköy         449  143 140  49    
Νέα Απολλωνία, η -           0 31    Ο οικισµός καταργείται το 1940 
Παγούρια, τα Bayatlı         341  214 306  372    
Πόρπη, η Ortakışla         199  204 438  586    
Φανάριον, το Fener         79  226 234  364    

18. Κοινότητα Πανδρόσου 
Πάνδροσο, το Dereköy 20 25 25 25 464  77 364  451  Μετά το 1940 Πάνδροσος 
Νυµφαία, ή Yanıkköy         466  0 443  396    

19. Κοινότητα Πελαγίας 

Πελαγία, η Denizler   45 45 45 415  220 292  404  
Ο αριθµός των οικογενειών 
περιλαµβάνει και τον Εβρίνο 
(επαρχία Σαπών) και το Ορτακτσή 
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(1882-1883) 
20. Κοινότητα Πολυάνθου            

Πολύανθο, το Narlıköy         416  299 603  894  Μετά το 1940 Πολύανθος 
Ασκύλον, το Işıklar/Aşıklar           0 44  49    
Διχάλα, ή Mescitmahalle         100  0 76  88    
Κάβος, ο Kavacık         56  0 66  38    
Κρυστάλλη, η Tekedere         154  0 152  204    
Σήµα, το Kayabaşı         62  0 56  64    
Σύλλιον, το Gökçeliköy           0 79  71    
Τρίκορφα, τα Karamusa         69  0 87  107  Μετά το 1940 Τρίκορφον 

21. Κοινότητα Προσκυνητών 
Προσκηνηταί, οι Hacılar   70 70 70 864  630 795  1.044    
Οχυρόν, το İnceğiz         80  120 77  91    

22. Κοινότητα Σάλπης 
Σάλπη, η Sarsalı         501  429 526  696    
Γλυκονέριον, το Karapınar         172  241 103  190    

Καλλίστη, η -         - - - 459  Το 1935 προσαρτάται στην 
κοινότητα Σάλπης 

23. Κοινότητα Συµβόλων 
Σύµβολα, τα Semetli         230  60 308  396    
Μικρά Αδά, τα Adaören         47  0 43  31    

24. Κοινότητα Σώστου 
Σώστης, ο Susurköy 36 35 35 35 620  191 818  992    
Κερασιά, η Kırazlı         208  0 249  321  Μετά το 1940 Κερασέα 
Λινός, ο Küplü/Kozlardere         192  123 217  234    
Μέγα Πιστόν, το Büyük Müsellim         581  529 659  906    
Μελέτη, η Melikli         413  0 436  403    
Μίσχος, ο Çepelli         667  329 734  870    
Πόα, ή Koyundere         162  0 179  236    
Σύνολο αγροτικών περιοχών Επαρχίας Κοµοτηνής 28.607  15.232 37.547  44.927    
Σύνολο Επαρχίας Κοµοτηνής  50.001 24.127 69.098 78.141   

Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (υπ. Υγιεινής, 
Πρόνοιας & Αντιλήψεως)  32.436     Στην υποδιοίκηση Κοµοτηνής 

περιλαµβάνεται και η µετέπειτα 
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Επαρχία Σαπών. 

Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού Νοµού Ροδόπης σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (υπ. 
Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως)  50.189     
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Β. Επαρχία Ξάνθης Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις 
Ελληνικό Όνοµα Οικισµού Τουρκικό ή Σλαβικό 

Όνοµα Οικισµού 
Δεκέµβριος 

1920 (άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 (άτοµα) 

Δήµος Ξάνθης 
Ξάνθη, η İskeçe 16.584 8.342 33.712 28.961   
Χρύσα, η Kireççiler 1.082 370 2.200 2.051   
Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου 
Παναγίας Σαµακώβ, η -       3 Εµφανίζεται στη απογραφή 

του 1940 
Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας Ξάνθης 17.666 8.712 35.912 31.012   

1. Κοινότητα Αβδήρων 
Άβδηρα, τα Bulustra 574  220 980  1.314    
Βελώνη, η İğneli 86  133 220  301    
Γκιώνα, η Güneyler 102  54 151  292    

Κουσάµπαλη Kusabali   0 89    Το 1940 ο οικισµός 
καταργείται 

Μυρωδάτον, το Kalfalar   0 412  638  Έως το 1928 Καλφαλάρ 
Πεζούλα, η Karapazarlar 56  68 164  249    

2. Κοινότητα Γενισέας 
Γενησαία, η Yenice 772  662 1.795  1.883    
Βαφεϊκα, τα Bayacılar 232  117 303  530    

Ιµβραήµ-Βέη Τσιφλίκ, το -   0 10    Το 1940 ο οικισµός 
καταργείται 

Καρρότα, τα Havuççular 74  0 89  95    

Οιάκιον, το  Dümenli (;)  42  0 36    
Το 1940 ο οικισµός 
προσαρτάται στην κοινότητα 
Γενισέας 

Φερετζηλέρ Ferecikler   21 23    Το 1940 ο οικισµός 
καταργείται 

3. Κοινότητα Γέρακα 
Γέρακας, ο Atmacalı 99  0 344  215    
Ίσαία, η Isıca 198  0 237  308    
Κριός, ο Kutsulu 74  0 88  96  Έως το 1928 Κοτσουλού 
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mahalle/Kozcular 
Μακάριον, το Makaklar/Vakıflar 121  3 135  149    
Μέγα Εύµοιρον, το Emirler Tekkesi 134  5 166  238    
Ορεστινή, η Körestan 270  0 147  193    
Πίληµα, το Keçili 209  2 256  333    

Στασιανά, τα Dormuzlu 
mahalle/Durmuşlar 83  0 78  70  Έως το 1928 Ντουρµουσλού, 

έως το 1940 Στασιανά 
4. Κοινότητα  Γκιζέλας 

Γκιζέλα, η Karagözlü 258  303 378  483  Μετά το 1955 Εξοχή 

Δάφνη, η Gedikler   0 356    Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Κοσσός, ο Kösehallı 174  127 230  306    
Κυψέλη, ή İbriktepe   0 316  455    
Μέλισσα, η Melikler   0 413  459    
Νέα Αµισός ή Αµισηνά, η Alacakkilise   0 255  381    
Πρασινάδα, η Çimenli 67  42 113  113    

5. Κοινότητα Δαφνώνος 
Δαφνών, ο Mahmutlu 820  0 1.124  1.490    

6. Κοινότητα Ευλάλου 
Εύλαλον, το Inhanlı 1.317  62 199  296    
Άβατον, το Beyköy 210  162 241  

730  
Στην απογραφή του 1940 
εµφανίζεται ένας οικοσµός µε 
την ονοµασία Άβατον 

Άβατον, το (προσφυγικός 
οικισµός) 

-     312  

Δέκαρχον, το Bekeabası 208  119 284  370    
Εράσµιον, το Taraşmanlı 133 122 169  693    

Ζηλετυτή, η -     152    Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Ζηλωτή, η (προσφυγικός 
οικισµός) Zinelli 216  210 361  217    
Ηλιόπετρα, η Günüklü 194  141 204  243    
Κεντητή, η Genceli 374  113 380  541    
Κρεµαστή, η Kurt Hasanlı 370  188 351  416    
Κύρνος, ο Kırköy 459  186 531  521    
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Μικροχώριον, το Mıkmıllı     180  238  
Στην απογραφή  του 1928 δεν 
καταγράφεται στην κοινότητα 
Εύλαλου 

Όλβιον, το Nohullu 155  151 259  
703  

Στην απογραφή του 1940 
εµφανίζεται ένας οικοσµός µε 
την ονοµασία Όβιον 

Όλβιον, το (προσφυγικός 
οικισµός) 

-     301  

Ορφανόν, το Öksüzlü 195  59 221  318    
7. Κοινότητα Ευµοίρου 

Εύµοιρον, το Emirli 111  20 322  330  Γνωστό και ως Μικρό Εύµοιρο 

Βανιάνον, το Balabanlı 134  111 163  231  Μέχρι το 1928 στην κοινότητα 
Γκιζέλας 

Λαµπρινόν ή Ραδαβούς, το Doğancılar 106  98 131  146  Μετά το 1928 Λαµπρινόν 
Λεύκη, η Bedilli 202  0 257  297  Μετά το 1928 Λεύκη 
Μόρσα, η Kızılca Mursalı  (;) 263  43 217  282    

Νέα Μορσίνη, η Yeni Mursal/Küçük 
Mursal (;)    0 122  141  

  
Παλαιά Μορσίνη   η Büyük Mursal  301  133 324  350    
Πετροχώριον, το Kayalar  Çiftilik 194  0 265  396  Εώς το 1928 και Ερείκη 

8. Κοινότητα Εχίνου 
Εχίνος, ο Şahın 1.419 41 1.890 2.830   
Μελίβοια,η Elmalı 945 0 1.037 1.175   

Τάγµα Προκαλύψεως, το -     257   Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

9. Κοινότητα Θερµών 
Θέρµαι, αι Ilıca 476  0 524  629    
Διάσπαρτον, το ή  Ισµαήλ 
Μαχαλάς, ο İsmail Mahalle 230  0 134  219  Μετά το 1951 Διάσπαρτον 

Κίδαρις, η Sarıyer 127  0 150  232    
Κοττάνη, η Koşnalar 166  0 189  180    
Μέδουσα, ή Memkova 502  0 540  689    

10. Κοινότητα Καρυοφύτου 
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Καρυόφυτον, το Kozluca 812  0 712  886  

Μετά το 1928 Καρυόφυτον. 
Στην απογραφή του 1940 
εµφανίζεται το Άνω 
Καρυόφυτον (448) και το 
Κάτω Καρυόφυτον (418) 

Βαστανίτας, ο Horozlu Cebel 281  0 161  165  Μετά το 1928 Καστανίτης 
Καλό Νερό, το Meşeli   0 37  64    
Καλύβα, η Kalova 152  0 135  172    
Κατασκήνωσις Σαρακατσαναίων, 
η 

-   0 323    Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Λειβαδίτης, ο Hamidiyeköy 248  0 227  338    
Σιδηρόπετρα, η Demirtaş/Sarıpınar   0 172  241    

11. Κοινότητα Κιµµερίων 
Κιµµέρια, τα Koyunköy 1.113  307 2.011  1.913    
Άσκυρα, τα Han Mahalle 627  0 810  533    
Έρανος, ο Otmanören 292  0 766  348    
Λύβας, ο Karaoğlan 139  0 100  70    
Πηγάδια, τα Kozlar 207  0 391  474  Μετά το 1928 Πηγάδια 
Πόρτα, η Portakova 99  0 100  252    

Υδροχώριον, το Sulucadere   0 180  408  

Στην απογραφή του 1928 δεν 
καταγράφονται στην 
κοινότητα Κιµµερίων. Στην 
απογραφή του 1940 
εµφανίζεται µε την ονοµασία 
Σουλουτζά Ντερές 

12. Κοινότητα Κοµνηνών 
Κοµνηνά, τα Kurular 47  0 703  1.145    

13. Κοινότητα Κοτύλης 
Κοτύλη, ή Kozluca 395  0 412  524    
Αιµόνιον, το Valkanova/Balnatova 185  0 163  179    
Διµάριον, το Demircik 375  0 407  467    
Πάχνη, η Paşevik 486  0 514  709    

14. Κοινότητα Κουτσού 
Κουτσόν, το Koçbaşlı 103  0 301  502    
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Συδινή, η Elmalı 202  0 257  503  Μετά το 1928 Συδινή 
15. Κοινότητα Κρωµνικού 

Κρωµνικόν, το  Sarniç 427  0 152  270  Μετά το 1928 Κρωµνικόν 

Γαλάνη, η Çakırlı 271  0 238  278  Μετά το 1928 Γαλάνη, µετά το 
1940 Γαλανή 

Ίµερα, τα Saltıklı   0 184  221  Μετά το 1928 Ίµερα 

Λιβερά, τα Adaköy   0 275  487  

Μετά το 1928 Λιβερά. Στην 
απογραφή του 1940 
εµφανίζονται τα Άνω Λιβέρα 
(210) και τα Κάτω Λιβέρα 
(267)  

16. Κοινότητα Μαγγάνων 
Μάγγανα, τα Büyük Osmanlı 31  163 464  643    

17. Κοινότητα Μαγικού 
Μαγικόν, το Kocamahmutlu 123  114 640  674    

18. Κοινότητα Μάνδρας 
Μάνδρα, η Mandra  234  188 826  923    

19. Κοινότητα Μύκης 
Μύκη, η Mustafçova 384  0 319  485    
Αιώρα, η Salıncak 93 0 122  94    
Άλµα, το Kışlaklar 90  64 119  126    
Γλαυκή, η Gökçepınar 450  0 529  641  Μετά το 1940 Γλαύκη 
Γοργώνα, η Bratankova 114  0 108  171    
Κένταυρος, ο Ketenlik 821  0 793  1.155    

Κότινο, το Koçına 104  0 115    Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Κύρρα, η Kırımhane 113  0 121  242  Μετά το 1940 Κίρρα 
Μάνταινα, η Basıkova 92  0 129  154    

Πανέριον, το Sekiz Pınar   0 96    Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Σιρόκον, το Sinikova   0 109  145    
Σµύνθη, η Dolaphan 165  0 351  333  Μετά το 1940 Σµίνθη 

20. Κοινότητα Νεοχωρίου 
Άνω Ίωνικόν, το Hüseyinbey 403  0 344  398  Μετά το 1940 Ιωνικό 
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Κάτω Ιωνικόν, το Aşağı Hüseyin Köy (;)   0 295  362    
Νεοχώριον, το Perçemli   0 353  752    
Σταυροχώριον, το Hocalar/Körükçüler 197  0 184  306  Μετά το 1928 Σταυροχώριον 

21. Κοινότητα Πασχαλιάς 
Πασχαλιά, η Bayraklı (;) 308  0 255  446  Μετά το 1928 Πασχαλιά 

Αερικόν, το Drenova   0 22    
Μετά το 1928 Αερικόν. Δεν 
εµφανίζεται στην απογραφή 
του 1940 

Δρυµιά, η Dereköy 88  0 108  199  Μετά το 1928 Δρυµιά 
Καστανωτόν, το Bayramlı 315  0 141  287  Μετά το 1928 Καστανωτόν 
Λυκοβούνι, το Aşıklar (;)   0 45  49  Μετά το 1928 Λυκοβούνι 
Μυρτούσσα, η Muratçık 99  0 59  85  Μετά το 1928 Μυρτούσα 

Σκηνίτες Κτηνοτρόφοι, οι -   0 35    Κατάργηση του οικισµού το 
1940 

Χαλέπιον, το Halep (;) 59  0 43  80  Μετά το 1928 Χαλέπι 
22. Κοινότητα Πλαστηρίων 

Πλαστήρια, τα Tepecikli   0 338  631  Μετά το 1940 Νέα Κισσάνη, 
έως το 1961 Νέα Κεσσάνη 

Πόρτο-Λάγο, το Karaağaç 134  97 196  266  Έως το 1951 Πόρτο-Λάγος 
Ποταµιά, η Çebe 104  0 199  220    

23. Κοινότητα Πολυσίτου 
Πολύσιτος, ο Kızılcaköy 209  253 616  751  Μετά το 1940 Πολύσιτον 
Σέλινον, το Kerabus 247  0 346  415  Μετά το 1928 Σέλινο 
Σιδηροδροµικός Σταθµός 
Πολύσιτου -   0 63   Κατάργηση του οικισµού το 

1940 
Σούνιον, το Sünnetciköy 113  80 155  506    
Σούνιον, το (προσφυγικός 
οικισµός) -   0 221    Κατάργηση του οικισµού το 

1940 
Σπανότοπος, ο Köseler 139  66 122  178    

24. Κοινότητα Σατρών 
Σάτραι, αι Sinikova 547  0 613  852    
Καλότυχον, το Uğurlu 56  0 761  920    
Πολύσκιον, το Soğucak 335  0 307  323    
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Τέµενος, το Cami Mahalle   0 150    

Στην απογραφή του 1928 δεν 
καταγράφεται στην κοινότητα 
Σατρών. Ο Σταµατελάτος και 
η Βάµβα-Σταµατελάτου 
(2001), αναφέρουν το Τζαµί 
Μαχαλέ ως τον µετέπειτα 
οικισµό του Τέµενους στο 
Δήµο Παρανεστίου του Ν. 
Δράµας. Δεν εµφανίζεται στην 
απογραφή του 1940 

Τσαλαπετεινός, ο Çalaperde 522  0 444  594    
25. Κοινότητα Σελέρου 

Σέλερον, το Gökçeler 528  0 718  913    
Άκαρπον, το Kuruköy 157  0 173  200    
Βελοχώριον, το Höyükköy 148  75 223  214    
Γρήγορον, το Yelkenciler 155  155 235  252    

Εξοχικές Κατασκηνώσεις, οι -   0 9    Κατάργηση του οικισµού το 
1940 

Ρύµη, η Bokluca   0 150    

Στην απογραφή του 1928 δεν 
καταγράφεται στην κοινότητα 
Σελέρου. Το 1940 
ενσωµατώνεται στην 
κοινότητα Σελέρου, µετά το 
1953 Ρύµη  

Λευκόπετρα, η Sakarkaya 230  100 241  718    
Σήµαντρα, τα Karakaçanlar 251  162 357  440    
Φίλια, τα Dinkler 313  197 453  351    

26. Κοινότητα Σταυρουπόλεως 
Σταυρούπολις, η Yeniköy 1.120  0 1.636  3.108    
Καλλιθέα, η Gabrovo (Neşeliköy)   0 154  272  Μέχρι το 1928 Γάµπροβο 
Λυκοδρόµιον, το Kurtalan 374  0 233  400    
Μαργαρίτιον, το Margarit 345  0 180  272    

27. Κοινότητα Τοξοτών 
Τοξόται, οι Okçular 558  216 880  738  Μετά το 1928 Τοξότες 
Αγέλη, η Çelepli 433  76 392  412    



Βασίλης Κουτσούκος                  Παράρτηµα Πινάκων 

 27 

Άγιος Αθανάσιος, ο Ay Atanas   0 223  331    
Θαλασσιά, η Denizli 206  182 303  378    
Κοσµητή, η Küçük Osmanlı 122  68 109  155    
Μικρόν Τύµπανον ή Τύµπανον, 
το Davutlu 346  62 580  145  Μετά το 1928 Τύµπανο 

Μέγα Τύµπανον, το Büyük Davutlu       625  
Αναγνώριση και προσάρτηση 
στην κοινότητα Τυµπάνου το 
1940 

Σταµθός Τοξοτών, ο -       307  

Τούζλα, η -       79  
Ποίµνη, η Çoban Mahalle 132  102 200  203    
Σεµέλη, η Fıçıllı 283  67 292  298    

28. Κοινότητα Χιονίστρας 
Χιονίστρα, η Hemitli 675  216 980  828  Μετά το 1951 Διοµήδεια 
Αλκυώνη, η Alışçılar 247  141 234  250    
Κατράµιον, το Karaköy  297  175 400  491  

Εώς το 1940 Κατράµιον 
Νέο Κατράµιον, το  Yeni Karaköy   0 146  240  
Νέος Ζυγός, ο Yeni Mizanlı   0 605  396    
Παλαιός Ζυγός, ο Mizanlı 432  362 420  491    
Πετεινός, ο Horozlu 412  281 609  550    

Τέκτων, ο ή Χαίτη, η Musa Falih 71  36 186  189  
Στην απογραφή του 1940 η 
Χαίτη (95) αποτελεί ξεχωριστό 
οικοσµό 

Φελώνη, η Misvaklı 444  0 640  577    
29. Κοινότηα Ωραίου 

Ωραίον, το Yassıören 1.588  0 1.996  1.720    

Θεοτόκος, η Teotove   0 200  168  
Στην απογραφή του 1928 δεν 
καταγράφεται στην κοινότητα 
Ωραίου 

Κύκνος, ο Sandevıca 247  0 298  362    

Ρεύµα, το Çay Mahalle   0 214  331  Στην απογραφή του 1928 δεν 
καταγράφονται στην 
κοινότητα Ωραίου Σταµάτιον, το Stamatsko   0 121  166  
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Σύνολο αγροτικών περιοχών Επαρχίας Ξάνθης 36.716  7.859 55.352  86.715  
Σύνολο χωρίς τους οικισµούς 
που δεν περιλαµβάνονται στην 
απογραφή του 1928, 54.057 

Σύνολο Επαρχίας Ξάνθης 54.382 16.571 91.264 117.727 Σύνολο σύµφωνα µε την 
ΓΣΥΕ (1928), 89.974 

Σύνολο προσφυγικού πληθυσµού της επαρχίας σύµφωνα µε την 
απογραφή του 1923 (υπ. Υγιεινής, Πρόνοιας & Αντιλήψεως)  17.753     
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Γ. Επαρχία Σαπών Μελίρρυτος Φάκελος 434 Περί Θράκης  Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους 

Παρατηρήσεις Ελληνικό Όνοµα 
Οικισµού 

Τουρκικό ή 
Σλαβικό Όνοµα 
Οικισµού 

1871 
(οικογένειες) 

 Μάιος 
1882 
(οικ.) 

Ιούλιος 
1882 
(οικ.) 

Αύγουστος 
1883 (οικ.) 

Δεκέµβριος 
1920 (άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 

(άτοµα) 
Κοινότητα Σαπών 

Σάπαι, οι Şapçı         1.910 655 1.868 2.351   

Αετοκορφή, η Çamurlu               204 Εντάσσεται στην 
κοινότητα το 1935 

Αρσάκειον, το Aşağıköy         596 628 863 1.134   
Βέλκιον, το Bekirköy         327 201 329 443   
Κασσιτερά, τα Kalaycıdere 150 170 170 170 385 57 361 507   
Πρωτάτον, το Çeribaşköy         685 227 495 679   
Χαµηλόν, το Gaybıköy         223 223 368 518   
Σύνολο αστικών περιοχών Επαρχίας Σαπών 4.126 1.991 4.284 5.836   

1. Κοινότητα Αράτου 
Άρατος, ο Karaca köy         568  515 858  1.161    
Βραγιά, η Balafar         337  182 417  463    

2. Κοινότητα Αρίσβης 
Αρίσβη, η Ircan         885  511 861  1.149    
Άµφια, τα Mustafaköy         483  205 512  738  Μετά το 1940 Αµφία 
Αρχοντικά, τα Çelebiköy         186  165 233  296    
Λοφάριον, το Lefeciler 15-19 32 45 45 761  377 749  1.013   
Πάσσος, ο Basırlıköy         513  316 409  543    

3. Κοινότητα Αρριανών 
Αρριανά, τα Kozlukebir         1.419  513 745  1.067    
Αγιοχώρι, το Hacıköy         117  0 132  160    

Άπιον ή Ήπιον, το Işıklar         128  79 155  196  Μετά το 1940 στην 
κοινότητα Νέας Σάντας 

Eβρενός, ο Evrenköy   45 45 45 450  258 413  530  

Μετά το 1940 Έβρινος. Ο 
αριθµός των οικογενειών 
περιλαµβάνει και την 
Πελαγία ή Δενιζλέρ 
(επαρχία Κοµοτηνής) και 
το Ορτακτσή (1882-1883) 

Ίάσιον, το Yassıhöyük          287  59 277  398    
Κίζερι, το Kızıllar   40 40 40 140  54 225  344  Μετά το 1940 Κιζάριον 
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Κύνειρα, τα Taşkınlar         187  83 128  193    

Λεπτοκαρυά, η  Fındıcak             127  172  

Προσάρτηση στην 
κοινότητα το 1940. Το 
1946 προσαρτάται στην 
κοινότητα Αισύµης του 
Νοµού Έβρου, Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 

Λύκειον, το Kurcalı         715  464 813  988    
Μικρόν Πιστόν, το Küçük Müsellim         457  529 374  456    

Μοναστήρι, το Manastır   100 100 100 148  0 64    
Κατάργηση του οικισµού 
το 1940 

Μύστακας, ο Bıyıklıköy         358  248 358  441    
Νέδα, η Durhasanlar         183  0 175  216    
Νικηταί, οι Üçgaziler         206  50 61  98    

Σκηνίται, οι -           0 126    Κατάργηση του οικισµού 
το 1940 

Πλαγιά, η Payamlar         164  0 157  203    
Στροφή, η Dolapçılar         253  17 276  595    

4. Κοινότητα Δοκού Μετά το 1954 Κοινότηα 
Φιλλύρας 

Δοκός, ή Domruköy         479  108 568  724    
Αγορά, η Küçüksirkeli (;)         56  0 27  37    
Δαρµένη, ή Değirmendere         123  0 104  145    
Δειλινά, τα Delinasufköy         288  100 212  240    
Δροσιά, ή Dündarlı         157  0 137  166    
Εσοχή, η Eşekdere         322  0 273  295    

Μικροξύδιον, το Küçüksirkeli (;)         178  0 179  237  
Μετά το 1940 
Μικροξύδιον, µετά το 
1953 Μικρά Ξίδια  

Νεύρα, τα Sınırdere         91  0 84  146    

Ξύδια, τα Büyüksirkeli         598  402 698  890  
Μετά το 1940 Ξύδια, 
µετά το 1971 Ξίδια, 
σήµερα Φίλλυρα 

Ραγάδα, η Kızılağaç         325  0 326  455    
Σκάλωµα, το Menetler         185  34 219  329    

Σκιάδα, η Çardaklı/Kalend
erköy         119  0 118  131    
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5. Κοινότητα Κέχρου 
Κέχρος, ο Mehrikoz         1.148  0 1.238  1.350    

Άνω  Καµπή, η Yukarı 
Kamberler         80  0 64  75    

Κάτω Καµπή, η Aşağı Kamberler         36  0 49  47    
Χλόη, η Hebilköy         544  0 509  551    

6. Κοινότητα Κρωβύλης 
Κρωβύλη, η Karakurcalı         945  297 895  1.132    

Αετόλοφος, ο Kuştepe           0 255  367  Το 1940 στην κοινότητα 
Σαπών 

Πετρωτά, τα Taşlık         152  0 83  113    
7. Κοινότητα Νέας Σάνδης 

Νέα Σάνδη, η Baldıran           0 223  412  Μετά το 1940 Νέα Σάντα 
8. Κοινότητα Στρύµης 

Στρύµη, η Çadırlı         987  399 808  849  Μετά το 1940 Στρύµη, 
µετά το 1971 Στρύµνη 

Διώνη, η Karaağaç 60 65 65 65 748  115 519  651    
Σύνολο αγροτικών περιοχών Επαρχίας Σαπών 16.506  6.080 16.233  20.553    
Σύνολο Επαρχίας Σαπών 20.626 8.071 20.390 25.705   
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**** 
 
 
Παρατηρήσεις:  

α) Η κατανοµή των οικισµών σε νοµούς, επαρχίες, δήµους και κοινότητες έγινε σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού του 1928. Οι υποδιοικήσεις δυτικά του Έβρου, όπως αυτές 
ταξινοµήθηκαν κατά την απογραφή του 1920, ταυτίζονται µε τις επαρχίες της απογραφής του 1928. Εξαίρεση 
αποτελούν, η υποδιοίκηση Αδριανουπόλεως η οποία διασπάστηκε δηµιουργώντας, επί ελληνικού εδάφους, 
την επαρχία Ορεστιάδας καθώς και η υποδιοίκηση Κοµοτηνής η οποία διασπάστηκε στις επαρχίες 
Κοµοτηνής και Σαπών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, καταγράφονται οικιστικοί σχηµατισµοί όπως αυτοί 
ταξινοµήθηκαν κατά την απογραφή του 1940 και τότε σηµειώνονται στις Παρατηρήσεις. 
 β) Στην απογραφή του 1920, καταγράφτηκαν οικισµοί της υπαίθρου οι οποίοι δεν συµπεριλήφθηκαν 
στις δύο επόµενες και άρα δεν περιέχονται στις στήλες των παραπάνω πινάκων. Για τους οικισµούς αυτής της 
κατηγορίας ελάχιστα µπορούν να υποστηριχθούν. Έτσι εµφανίζονται παραδείγµατα, όπου δύο ή 
περισσότεροι οικιστικοί σχηµατισµοί βρίσκονται σε µια σχετική απόσταση µεταξύ και όµως θεωρούνται 
διοικητικά ως ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. Ασκητές ή Sofular, επαρχία Κοµοτηνής). Σε άλλες περιπτώσεις, 
οικισµοί οι οποίοι καταστράφηκαν κατά την περίοδο των πολεµικών συγκρούσεων, µε την επανίδρυση τους 
απέκτησαν νέα ονοµασία (π.χ. το Νέο Λίλη στην επαρχία Ορεστιάδας, αντικατέστησε το Lilikuş. Ο νέος 
οικισµός κατασκευάστηκε βορειότερα του αρχικού)1.   
 γ)  Παροµοίως, κατά την απογραφή του προσφυγικού πληθυσµού (1923), σηµειώνονται οικισµοί, οι 
οποίοι δεν καταγράφηκαν κατά τις επόµενες. Κατά την επόµενη απογραφή (1928) σηµειώνεται ο αριθµός των 
προσφύγων που εισήλθαν µετά το καλοκαίρι του 1922. Ειδικότερα, οι «πρόσφυγες ελθόντες µετά την 
µικρασιατικήν καταστροφήν». Aυτοί αποτελούν και την πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσµού όταν από 

                                                
1 de Jong F. (1980), Names, Religious Denominations and Ethnicity of Settlements in Western Thrace: A 
Supplement to "Ortsnamenkonkordanz der Balkanhalbinsel", Leiden: Brill, σ. xiii-xiv. 
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τους 106.670 πρόσφυγες το 1928, οι 96.264 είχαν εισέλθει στο ελληνικό έδαφος µετά το καλοκαίρι του 
19222. 
 δ) Το σύµβολο (-) είναι δηλωτικό της απουσίας σλαβικού ή τουρκικού ονόµατος του οικισµού. 
 ε) Το σύµβολο (;) είναι δηλωτικό της πιθανής διαφορετικής ονοµασίας του οικισµού από αυτή που 
αναγράφεται στο αντίστοιχο κελί. 
 
 

                                                
2 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1933), Στατιστικά Αποτελέσµατα 
της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαϊου 1928: Ι. Πραγµατικός και Νόµιµος Πληθυσµός-
Πρόσφυγες Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, πίνακας 41, σ. µζ’. 
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Πίνακας 2. Αναλυτικός πίνακας τσιφλικιών της Θράκης 
 

Περιοχή Ονοµασία Έκταση σε 
στρέµµατα Παρατηρήσεις Πηγή Παλιά1 Νέα2 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Γενή Τσιφλίκ  Κυψέλη (İbriktepe) 4.000 

Μητρική γλώσσα 
κατοίκων η 
αλβανική (Α) 

Συµφωνία της 
Άγκυρας 
(1930), άρθρο 
16, εδάφιο 4. 
Αλτσιτζόγλου 
Φ. (1941)  
 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Γιολτζή Ζαντέ 
Τσιφλίκ (;) 1.500  

Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Γκιουνεϊλέρ 
Τσιφλίκ  Γκιώνα (Güneyler) 5.000 & 5.000   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Ντουραλή Μπέη 
Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ελµαλή Τσιφλίκ (;) 6.000 & 6.000   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ζινελή Τσιφλίκ  Ζηλωτή (Zinelli) 1.000 & 2.000  

Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής  

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ιαγίν Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ινανλή Τσιφλίκ * Εύλαλο (Inhanlı) Άγνωστη 

έκταση 
Μουσουλµανικές 
οικογένειες (A) 

Αλτσιτζόγλου Φ. 
(1941) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ινελή Τσιφλίκ  Βελώνη (İğneli) Τουλάχιστον 

985   Νοταράς Μ. (1934) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Καγιαλάρ 
Τσιφλίκ Πετροχώρι Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Καφέλ ή 
ΚιφέλΤσιφλίκ (;) 5.000 & 5.000   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Ναγιόµπαση 
Τσιφλίκ Δάφνη (Gedikler) 

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κεντικλέρ 
Τσιφλίκ  

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κερεβούζ 
Τσιφλίκ * (;) 6.000 & 6.000   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κιζιλτζά-Κιόι 
Τσιφλίκ * 

Πολύσιτο 
(Kızılcaköy) 4.000 & 4.000 Μουσουλµανικές 

οικογένειες (ΠΜ) 
Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Κοζλάρ Τσιφλίκ  Πηγάδια (Kozlar) 4.000 [τα 3/4] 

& 4.250  
Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Κοσλάρ Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κοτζά 
Μαµουτλού 
Τσιφλίκ  

Μαγικό 
(Kocamahmutlu) 

Άγνωστη 
έκταση 

Μουσουλµανικές 
οικογένειες (ΠΜ) 

Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κουσά Μπαλή 
Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κουτσό ή 
Κουτσό-Μπασή 
Τσιφλίκ * 

Κουτσό (Koçbaşlı) 1.400 [τα 
7/27] & 1.400   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Κουτουκλού ή 
Κιουτσουκλού 
Τεπέ Τσιφλίκ * 

(;) 740  
Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπουγιούκ 
Καφαλάρ Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μεντεσελή 
Τσιφλίκ  (;) 2.500 & 2.000  

Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μιζανλή Τσιφλίκ 
* Ζυγός (Mizanlı) 750 & 750 Μουσουλµανικές 

οικογένειες (ΠΜ) 
Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

                                                
1 Οι ονοµασίες των τσιφλικιών αναγράφονται όπως και στην αρχειακή ή βιβλιογραφική πηγή που εντοπίστηκαν.  
2 Το ελληνικό και το τουρκικό ή βουλγαρικό (εντός παρένθεσης) όνοµα του οικισµού σηµειώνεται όπως και στους Πίνακες 1 
(βλέπε προηγούµενους πίνακες, supra).  



Βασίλης Κουτσούκος   Παράρτηµα Πινάκων  

 35 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπεντιρλή Κιόι 
Τσιφλίκ  Λεύκη (Bedilli) Άγνωστη 

έκταση 
Μουσουλµανικές 
οικογένειες (ΠΜ) 

Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπακλά ή 
Μπακλή Τεπέ 
Τσιφλίκ * 

(;) 4.000 & 4.000   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Μπεκιόι Τσιφλίκ  Άβατο (Beyköy) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπουγιούκ 
Οσµανλή ή 
Οτµανλή Τσιφλίκ 
* 

Μάγγανα (Büyük 
Osmanlı) 

1.500 [το 1/5] 
& 1.500   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπουκλού Κιόι 
Τσιφλίκ  

Βελοχώρι 
(Höyükköy) 

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Ντεµίρ-Μπέη 
Τσιφίλκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Νοχουρλού ή 
Νοροκλού ή 
Μοχουλού 
Τσιφλίκ  

Όλβιο (Nohullu) 2.000 & 2.000 Μουσουλµανικές 
οικογένειες (ΠΜ) 

Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Ντοµούζ Ορµάν 
Τσιφλίκ (;) 500 [το 1/2] 

& 500   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Ντουµενλή 
Τσιφλίκ Οιάκιο Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Πασµακλή 
Τσιφλίκ (;) 750 [τα 3/8] 

& 6.000  
Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Σούµπαση 
Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Ταρασµανλή 

Τσιφλίκ  

Εράσµιο 
(Taraşmanlı) 1.200 & 1.200 Μουσουλµανικές 

οικογένειες (ΠΜ) 
Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Τεπετζιλίκ 
Τσιφλίκ  

Νέα Κεσσάνη ή 
Πλαστήρια 
(Tepecikli) 

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μάντρα Τσικούρ 
Τσιφλίκ  Μάνδρα (Mandıra) 

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Σαρµασίκ 
Τσιφλίκ  

Άγνωστη 
έκταση   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Τσεπέλ Τσιφλίκ (;) 4.000  

Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) Φερεζλέρ Τσιφλίκ (;) 2.000  

Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Χασίµ Μπέη 
Τσιφλίκ * (;) 800 & 800   

Γενιτζέ-Καρασού 
(Eπαρχία Ξάνθης) 

Μπέη-ον-Μπασή 
Τσιφλίκ  

Δέκαρχο 
(Bekeabası) 3.0003 Μουσουλµανικές 

οικογένειες (ΠΜ) 

Γ.Α.Κ. Ν. 
Ξάνθης/Κτηµατικά 
χωριού Χρύσας, 
Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ντεµίρ Μπεϊλή 
Τσιφλίκ  

Βέννα 
(Demirbeyli) 

Άγνωστη 
έκταση 

20 
µουσουλµανικές 
οικίες (V) 

Viquesnel A. (1868) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ανά-Κιόι  
Τσιφλίκ  Μητρικό (Anaköy) 28.200   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Γιακγίν Τσιφλίκ (;) 2.820   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Γιασή-Άντα-
Τσιφλίκ Iσµαρίς 2.820  Γενική Διοίκηση 

Θράκης (1922) 

Γκιουµουλτζίνα Ιµαρέτ-Τσιφλίκ  Ίµερος (İmaret 28.200 18 βουλγαρικές Γενική Διοίκηση 

                                                
3 Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Αίτηση των Εµινέ του Αµέτ ογλού Χασάν, 
Νατζιέ Χανούµ του Χατζηιµπραήµ Ογλού Μουσταφά, Εµίν του Μουσταφά Αγά, Χουρµούζ του Καραγκιοσλού Μουσταφά Εµόν, 
Λουτφιέ του Χασάν ογλού Φεχρή, Ανιφές του Ισχάν Μπέη, Μπαϊσε του Αλή Χασάν Ογλού Μπέη, Κεµάλ Μπέη Ισµαήλ Ογλού, 
Χαλίλ του Κιαµήλ, Χαϊδάρ ογλού Αµέτ Μπέης, Αλή Μπέης, Σεχιµέ [ή Σαϊµέ] Χανούµ, κάτοικοι Ξάνθης, 05-10-1925, Ξάνθη, 
προς: Επιτροπή Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων, Ξάνθη. 
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(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Çiftlik) οικογένειες (B) Θράκης (1922), 
Βαφειάδου Ν. 
(1953) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Εβρέν-Κιόι 
Τσιφλίκ  

Έβρεινος ή 
Εβρενός 
(Evrenköy) 

Άγνωστη 
έκταση 

Χριστιανικές 
οικογένειες (Μ), 
βουλγαρικές 
οικογένειες4 (B) 

Μελίρρυτου Μ. 
(1871), Βαφειάδου 
Ν. (1953),  

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Κασικτσή 
Τσιφλίκ  

Κατσίκα 
(Kaşıkçılar) 1.410  Γουδέλης Σ. Δ. 

(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Κίρ-Τσιφλίκ  
Νέο Καβάκλιο ή 
Αίγειρος (Kır 
Çiftlik)   

18.800 

10 χριστιανικές 
οικογένειες (M), 
18 βουλγαρικές 
οικογένειες (B) 

Μελίρρυτου Μ. 
(1871),  Βαφειάδου 
Ν. (1953), 
Ρωσσίδης Α. 
(1984), Γουδέλης Σ. 
Δ. (1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Mπουγιούκ 
Καβάλ Τσιφλίκ (;) 16.920  Γουδέλης Σ. Δ. 

(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Κιουτσούκ 
Καβάλ Τσιφλίκ (;) 10.000 & 

5.000, 11.280  Γουδέλης Σ. Δ. 
(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Μουχάν Τσιφλίκ  
Παραδηµώ ή 
Παραδηµή 
(Morhan) 

28.200  Γενική Διοίκηση 
Θράκης (1922) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ντενιζλέρ 
Τσιφλίκ  Πελαγία (Denizler) Άγνωστη 

έκταση 

Χριστιανικές 
οικογένειες (M), 
βουλγαρικές 
οικογένειες5 (B) 

Μελίρρυτου Μ. 
(1871),  Βαφειάδου 
Ν. (1953) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ορτακτσή 
Τσιφλίκ  Αµβροσία (Ortacı) Άγνωστη 

έκταση 

Χριστιανικές 
οικογένειες (M), 
βουλγαρικές 
οικογένειες6 (B) 
µουσουλµάνοι 
(*#) 

Μελίρρυτου Μ. 
(1871),  Βαφειάδου 
Ν. (1953) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Σίραγατς-
Οτµανλή Τσιφλίκ 
* 

(;) 9.060 & 
9.060, 14.100   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ρούµ Μπεϊλή 
Τσιφλίκ Ρηγόπουλο 4.700   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Σουγκουρλού 
Τσιφλίκ  

Κρανοβούνι 
(Sorgunlu) 4.700 

20 βουλγαρικές 
οικογένειες (B) 
µουσουλµάνοι 
(ΠΜ) 

Βαφειάδου Ν. 
(1953), Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Τζαµπάζ ή 
Τσαµιτάζ Τσιφλίκ 
* 

Σχοινιά 7.392 & 
7.392, 28.200   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Τσοχατζιλάρ 
Τσιφλίκ  

Υφαντές 
(Çuhacılar) 2.820  Γουδέλης Σ. Δ. 

(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Φατήρ Γιακά 
Τσιφλίκ 

Νέο Καβάκλιο ή 
Αίγειρος (περιοχή 
Πατρικά) 

Άγνωστη 
έκταση 

15 χριστιανικές 
οικογένειες (M), 
20 βουλγαρικές 
οικογένειες (B) 

Μελίρρυτου Μ. 
(1871),  Βαφειάδου 
Ν. (1953), Γουδέλης 
Σ. Δ. (1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Μπαλαµπάν Κιόι 
Τσιφλίκ  

Διαλαµπή 
(Balabanköy) 

Άγνωστη 
έκταση  Γουδέλης Σ. Δ. 

(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Καρά Μότσα ή 
Καρά Μούσα 
Τσιφλίκ  

Μωσαϊκό 
(Karamusa) 

Άγνωστη 
έκταση  Γουδέλης Σ. Δ. 

(1991) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 

Καράτεπε 
Τσιφλίκ  (;) Άγνωστη 

έκταση  Γουδέλης Σ. Δ. 
(1991) 

                                                
4 Ο Χατζόπουλος στη Στατιστική Έκθεση και Παρατηρήσεις της Επαρχίας Μαρώνειας (02-05-1882) αναφέρει, «..Εβρένκιόι, 
Ντενιζλέρ, Ορτακτσή. Είναι τσιφλίκια και έχουν 45 βουλγαρικάς οικογενείας ...», όπως παρατίθεται στο Βαφειάδου Ν. (1953), 
"Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής Περί Θράκης", Αρχείον του Θρακικού 
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, IH, σ. 97, σ. 101. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Κοµοτηνής) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Σουσούρ Κιόι 
Τσιφλίκ  Σώστης (Susurköy) Άγνωστη 

έκταση 

µουσουλµάνοι και 
χριστιανοί (V),  
15-36 βουλγαρικές 
οικογένειες (B)  

Viquesnel A. 
(1868), Βαφειάδου 
Ν. (1953), 
Ρωσσίδης Α. (1984) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Μπεκήρ Κιόι 
Τσιφλίκ  Βέλκιο (Bekirköy) 500στρ7 Μουσουλµανικές 

οικογένειες (ΠΜ) 

Αρχείο ΕΤΕ, 
Προφορική 
Μαρτυρία (2009) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Γιαρντιµλή 
Τσιφλίκ  Εργάνη (Yardımlı) 4.700 

20 
µουσουλµανικές 
οικίες (V) 

Viquesnel A. 
(1868), Γενική 
Διοίκηση Θράκης 
(1922) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Ντελζά-Κιόι 
Τσιφλίκ (;) 2.820  Γενική Διοίκηση 

Θράκης (1922) 

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Κιόρτοβα 
Τσιφλίκ * (;) 5.000 & 

5.000, 20.680   

Γκιουµουλτζίνα 
(Επαρχία 
Κοµοτηνής) 

Σόραγατς ή 
Σίρλαγατς 
Τσιφλίκ * 

Αδριανή (Otmanlı/ 
Karapınar) 

3.500 & 
10.000, 5.640   

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Αλή Μπέη 
Τσιφλίκ  Βάκος (Vakıfköy) 900 & 840  

Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής 

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Ντισαντίλ και 
Χασάν Μπέη 
Τσιφλίκ  

Μοναστηράκι 
(Hasanbey) 

Άγνωστη 
έκταση 

2 µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Σεϊταντερέ 
Τσιφλίκ  (;) Άγνωστη 

έκταση 

2 µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Σιντιρό Τσιφλίκ  Σιδηρώ 
(Demirören) 

Άγνωστη 
έκταση   

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Χατζή Σαφέτ ή 
Σεφέτ Τσιφλίκ * (;) 1.500 & 780  

Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής 

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Μπεή-Κιόι 
Τσιφλίκ  

Αρίστηνο 
(Beyköy) 3278   

Δεδέ-Αγάτς & 
Σοφουλού 
(Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 
& Σουφλίου) 

Χασχινλάρ 
Τσιφλίκ  Άνθεια (Şahınlar) 6099   

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Ουρλή Τσιφλίκ  Θούριο (Urlu) Άγνωστη 
έκταση   

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Ισαάκ-Πασά 
Τσιφλίκ  

Ισαάκειο 
(Issakpaşaköy) 

Άγνωστη 
έκταση   

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 

Τσαουσλή 
Τσιφλίκ  Κυανή (Çavuşlu) 3.080 [τα 4/5] 

& 1.200  Εγκύκλιος αρ. 524 
της Διεύθυνσης 

                                                
7 Μ.Ι.Ε.Τ. Αρχείο Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθηνά, Προς: Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους 1.500δρχ. 
8 Γ.A.K. Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 359/ Υπ. Γεωργίας, Γεωργική Περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως, Ορεστιάδα, 21-
04-1931. 
9 Ibid. 
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Διδυµοτείχου) Ανταλλαγής 
Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Ιντζέ-Κιόι 
Τσιφλίκ  

Κουφόβουνο  
(Yeniceköy) 

Άγνωστη 
έκταση   

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Σεϊµέν ή Σεχµέν 
Τσιφλίκ* 

Ασηµένιο 
(Sarayköy) 

6.000 [τα 2/3] 
& 2.250 

3 µουσουλµανικές 
οικογένειες (V) & 
(G.T.E.) 

Viquesnel A. 
(1868), 
Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Σοϊλεµίς ή 
Σιοϊλεµίς Τσιφλίκ  

Μικροχώρι 
(Arnavutköy) 

Άγνωστη 
έκταση 

7 µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Ντεµοτέκα 
(Επαρχία 
Διδυµοτείχου) 

Λαλά Τσιφλίκ  Άγνωστη 
έκταση 

1 µουσουλµανική 
οικογένεια 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Ελ Μπουργκάζ 
Τσιφλίκ  

Ν. Πύργος (El 
Burgaz) 

2.500 [το 1/4] 
& 2.500   

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Βακούφ Τσιφλίκ  Λεπτή 
(Eceköy/Ecesultan) 

Άγνωστη 
έκταση   

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Οσκανλή Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 
έκταση 

2 µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Κούµ Τσιφλίκ  
Νέα Ορεστιάς ή 
Ορεστιάδα 
(Kumçiftliği)* 

2.500 [το 1/4] 
& 2.500 

16 
µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928) 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Κουλακλή  
Τσιφλίκ * 

Αµπελάκια 
(Kulaklı) 

720 [το 1/12] 
& 720 

49 ελληνικές, 
αθιγγανικές, 
τουρκόφωνες 
οικογένειες (B) 

Βαφειάδου Ν. 
(1953) 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Ντελή Ελία 
Τσιφλίκ * (;) 1.700  

Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Ντεµερτίχ 
Τσιφλίκ *  2.400  

Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Νέα Ορεστιάδα 
(Επαρχία 
Ορεστιάδας) 

Μαράς ή Μεράς 
Τσιφλίκ * Μαράσια (Maraş) 2.500 

19 
µουσουλµανικές 
οικογένειες 
(G.T.E.) 

Garbitrakyadaki 
Turk Emlaki (1928), 
Συµφωνία της 
Άγκυρας (1930), 
άρθρο 16, εδάφιο 4 

Τσιφλίκια σε 
άγνωστη τοποθεσία  

Τσιφλίκι 
Χατζησταύρου (;) Άγνωστη 

έκταση  Γουδέλης Σ. Δ. 
(1991) 

Τσιφλίκια σε 
άγνωστη τοποθεσία 

Μπουνάρ-Μπασή 
Τσιφλίκ (;) Άγνωστη 

έκταση  Φ.Ε.Κ. (1921) 

  
 
Πηγή: Σκολαρίκος Μ., (επιµ.), (2002), Λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήµων και Κοινοτήτων 1912-2001: Λ-Ω Αθήνα: 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)· Σκολαρίκος Μ., (επιµ.), (2002), Λεξικό Διοικητικών 
Μεταβολών των Δήµων και Κοινοτήτων 1912-2001: Α-Κ Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.)· Κούκος Μ. (1991), Στα Βήµατα του Ορφέα: Οδοιπορικό της Θράκης, Αλεξανδρούπολη στο 
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Koukos/orfeas/Main%20Form.htm (22-02-2010, 10:41)· Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις 
Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή· Ρωσσίδης Α. (1984), "Ο Αντιβουλγαρικός Αγώνας, 1903-1912, 
στην Θράκη", Θρακική Επετηρίδα, 5, σσ. 287-341· Özgüc A. (1974), Bati Trakya Tûrkleri, Istanbul: Kutlug Yayinlari· Βαφειάδου 
Ν. (1953), "Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι της Θράκης και ο Φάκελος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής Περί Θράκης", Αρχείον του 
Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, IH, σσ. 5-129· Αλτσιτζόγλου Φ. (1941), Οι Γιάκαδες και ο Κάµπος της Ξάνθης, 
Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος· Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των 
Διατεθέντων Κεφαλαίων, των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των 
Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών κτλ. Αθήναι: 
"Χρονικά"· Γ.A.K. Κ.Υπ/Υπ. Γεωργίας, Διεύθ. Τοπ. Υπηρ./Φ. 359/ Υπ. Γεωργίας, Γεωργική Περιφέρεια Αλεξανδρουπόλεως, 
Ορεστιάδα, 21-04-1931· Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας. 
Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α’, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών 
Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, προς: 1) τα Γραφεία Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, 
Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους Οικονοµικούς Εφόρους Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές 
Περιφέρειες Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, 
Δράµας, Κοζάνης, Χανιών· Garbitrakyadaki Turk Emlaki: Tirakya Gayrimubadiller Cemiyeti Tarafindan Tertibolunmustur, (1928), 
Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi· Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή Υποεπιτροπή 
Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή]· Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, 
(1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 1:125.000, Εν Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων· Γ.Α.Κ. Ν. 



Βασίλης Κουτσούκος   Παράρτηµα Πινάκων  

 39 

Ξάνθης/Κτηµατικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21/Αίτηση των Εµινέ του Αµέτ ογλού Χασάν, Νατζιέ Χανούµ 
του Χατζηιµπραήµ Ογλού Μουσταφά, Εµίν του Μουσταφά Αγά, Χουρµούζ του Καραγκιοσλού Μουσταφά Εµόν, Λουτφιέ του 
Χασάν ογλού Φεχρή, Ανιφές του Ισχάν Μπέη, Μπαϊσε του Αλή Χασάν Ογλού Μπέη, Κεµάλ Μπέη Ισµαήλ Ογλού, Χαλίλ του 
Κιαµήλ, Χαϊδάρ ογλού Αµέτ Μπέης, Αλή Μπέης, Σεχιµέ [ή Σαϊµέ] Χανούµ, κάτοικοι Ξάνθης, 05-10-1925, Ξάνθη, προς: Επιτροπή 
Εξαγοράς Μουσουλµανικών Κτηµάτων, Ξάνθη· Γενική Διοίκησις Θράκης-Διεύθυνση Εσωτερικών (1922), Πίναξ των Πόλεων και 
Χωριών της Θράκης Εµφαινών τα Παλιά και Νέα Ονόµατα και τον Πληθυσµόν αυτών κατά την Τελευταίαν Απογραφήν, 
Αδριανούπολις: Εκ του Τυπογραφείου Γενικής Διοικήσεως Θράκης· Φ.Ε.Κ., 08-09-1921, αρ. φύλλου 167, Βασιλικό Διάταγµα, 
«Περί άρσεως της υφιστάµενης απαγορεύσεως επί του εις την περιφέρειαν Θράκης κειµένου αγροκτήµατος Μπουνάρ-Μπασή και 
Χατζιλιάρ»· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Σπυρόπουλου Σπυρίδων, 31-07-1918, Αθηνά, Προς: Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος για την Χορήγηση Ειδικού Δανείου Ύψους 1.500δρχ.· Μελίρρυτου Μ. (1871), Περιγραφή Ιστορική και Γεωγραφική Υπ` 
Εκκλησιαστικήν Έποψιν της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνίας, Εν Κωνσταντινούπολει: Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ε. 
Καϊολ· Viquesnel A. (1868), Voyage dans la Turquie d' Europe: Description Pysique et Gèlogique de la Thrace, Paris: Arthus 
Bertrand. Σηµειώνεται ότι µέρος του πίνακα συµπληρώθηκε από πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια συνεντεύξεων 
(Νοέµβριος 2009).   
 
Παρατηρήσεις: α) Η σύνταξη του πίνακα έχει βασιστεί στο χάρτη της Ε.Α.Π. του 1926, οποίος αποτελεί και το υπόβαθρο του 
παραπάνω πίνακα. Εν συνεχεία, συµπληρώθηκε από ένα πλήθος άλλων πρωτογενών πηγών. Τα τσιφλίκια τα οποία καταγράφονται 
σε έγγραφα του Ι.Α.Υ.Ε., η ονοµασία τους συνοδεύεται από το σύµβολο «*».  
 β) Τα σύµβολα (V), (Μ), (B), (G.T.Ε.), (A), (ΠΜ) παραπέµπουν, σε χαρακτηρισµό του πληθυσµού των τσιφλικιών, όπως 
αυτοί αναφέρονται στην περιήγηση του Viquensel, στο κείµενο του Μελίρρυτου, στα έγγραφα του Φακέλου 434 από τον 
Βαφειάδη, την έκδοση Garbitrakyadaki Turk Emlaki, τη µελέτη του Αλτσιτζόγλου και τις προσωπικές µαρτυρίες (Νοέµβριος 2009) 
που συλλέχθηκαν αντίστοιχα. 
 γ) Στην κατηγορία Έκταση Τσιφλικιών σε στρέµµατα, καταγράφεται η επιφάνεια των τσιφλικιών –µη ανταλλάξιµων 
ιδιοκτητών- όπως αυτή δηλώθηκε από την 9η Μικτή Υποεπιτροπή (Ιούνιος 1927) προς την Μικτή Επιτροπή. Εν συνεχεία για τα 
ίδια ακριβώς τσιφλίκια, καταγράφονται τα στρέµµατα που παρουσιάζονται στην εγκύκλιο αρ. 524. Τέλος, στην επιφάνεια των 
τσιφλικιών –σε dönüm (=940 τ.µ.)- αναφέρεται και ο Özgüc. Η παράθεση τους έγινε έπειτα από µετατροπή τους σε στρέµµατα. Οι 
τιµές της στήλης αυτής, όταν εµφανίζονται κατά ζεύγη προέρχονται από το Ι.Α.Υ.Ε. Η τρίτη, εν σειρά, τιµή αντλείται από τον 
πίνακα του Özgüc, από τον ίδιο έχουν συµπληρωθεί τα κελιά µε µια και µοναδική αναγραφή της έκταση. 
 δ) Το τσιφλίκι Φατήρ Γιακά, αποτελεί πιθανότατα µέρος του Κιρ Τσιφλίκ και συγκεκριµένα της περιοχής αυτού µε την 
ονοµασία Πατρικά.  
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Πίνακας 3. Μεταπολεµικές απαλλοτριώσεις τσιφλικιών (1950) 
 

 
Πηγή: Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, (1926), Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης, 
1:125.000, Εν Κοµοτηνή, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων· Γουδέλης Σ. Δ. (1991), Σχέσεις 
Χριστιανών και Μουσουλµάνων στην Ελληνική Θράκη, Κοµοτηνή, σ. 63. 
 
 
Παρατηρήσεις:  α) Η οικογένεια Τελωνίδου είχε στην κατοχή της δύο τσιφλίκια, το Κιρ-Τσιφλίκ και 
το Φατήρ-Γιακά1, τουλάχιστον µέχρι το 1918. Ο Γουδέλης, όµως, δεν διευκρινίζει εάν πρόκειται για τα δύο 
ή για το ένα από αυτά. 
 β) Το Καρά-Τεπέ πιθανότατα ταυτίζεται µε τη δηµόσια βοσκή Καρά-Τεπέ που αναφέρει ο 
Εποικιστικός Χάρτης Δυτικής Θράκης (1926).  

γ) Οι αναγραφόµενες εκµεταλλεύσεις (σε στρέµµατα) είναι κατά τη διάρκεια του 1950, όταν 
αυτές απαλλοτριώθηκαν. Ενδεχοµένως, κάποιες από αυτές να διατήρησαν την έκταση τους από τις αρχές 
του 20ού αιώνα. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν έχει τεκµηριωθεί από αρχειακές ή βιβλιογραφικές αναφορές.  
 δ) Εντός της παρένθεσης αναφέρεται το τουρκικό όνοµα του οικισµού. 
 

                                                
1 Μ.Ι.Ε.Τ. Αρχείο Ε.Τ.Ε./Α1/Σ10/Υ59/Φ22/Αίτηση του Τελωνίδου Κωνσταντίνου, Ιωάννινα, 28-05-1918. 

Τοποθεσία Ονοµασία 
Τσιφλικιού Ιδιοκτήτης Έκταση σε 

στρέµµατα 

ν. Ροδόπης Κατσίκα 
(Kaşıkçılar) Αφοί Τριαρίδη 2.000 

Δυτικά Ανά 
Γκιουλού Μεγάλο Καβάλ 

Gering Tobacco 
Company & Αφοί 
Ιωαννίδη 

8.300 

Δυτικά Ανά 
Γκιουλού Μικρό Καβάλ Αφοί Ακ 

Μπουλάκ 
4.000 

 
Βορειοδυτικά της 
Μπουρού 

Διαλαµπή 
(Balabanköy) 

Οικογένεια 
Παλαιολόγων 3.000 

Δυτικά της 
Γκιουµουλτζίνας  

Υφαντών 
(Çuhacılar) 

Χήρα 
Κοντοδηµοπούλου 
& Αφών Μπάτσα 

4.000 

Νοτιοανατολικά 
της Μπουρού 

Αίγειρος/Ν. 
Καβακλή (Kır 
Çiftlik & Φατήρ 
Γιακάς) 

Αφοί Τελωνίδου 18.000 

Άγνωστη περιοχή Χατζησταύρου Χατζησταύρος 
Πάτροκλος 700 

Βόρεια της 
Μαρώνειας Καρά-Τεπέ Πέτρου 

(γεωπόνος) 850 

Βορειοδυτικά της 
Μπουρού 

Μωσαϊκό  
(Karamusa) Αλή Αγά 55 
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Πίνακας 4. Διοικητική διάκριση επαρχίας του Αιγαίου κατά την βουλγαρική διοίκηση (1913-1919) 
 

Ν
οµ
οί

 

Επαρχίες Δήµοι ή Πόλεις Χωριά Άλλοι Οικισµοί Έδρα 
Διοίκησης Παρατηρήσεις 

Ν
οµ
ός

 Α
δρ
ια
νο
υπ
όλ
εω
ς 3

), 
19

15
-1

91
9 5 επαρχίες 4 πόλεις 299 χωριά 

6 τσιφλίκια, 4 
Σιδηροδροµικοί 
Σταθµοί και 3 
µοναστήρια 

Κάρα-Αγάτς 

O Nοµός Aδριανουπόλεως υφίστατο κατά την περίοδο 1915-
1919 και αντιστοιχούσε -όσον αφορά τα εδάφη που τελικά 
περιήλθαν στην Eλλάδα- σε τµήµατα του κατά την περίοδο 
1878-1912 Σαντζακίου Aδριανουπόλεως και συγκεκριµένα: τον 
Kαζά Διδυµοτείχου, τµήµατα των Kαζάδων Aδριανουπόλεως 
(µέρος του Nαχιέ Aντά), Mουσταφά Πασά (Nαχιέ Tσιρµέν και 
µέρη του Nαχιέ Σελµπουκούν) και Oρτά-Κιόι. O νοµός -εκτός 
από τα προσαρτηθέντα το 1915 εδάφη- περιέλαβε και περιοχές 
που είχαν ήδη προσαρτηθεί από τη Bουλγαρία δυνάµει της 
Συνθήκης του Bουκουρεστίου (1913) και συγκεκριµένα την 
Eπαρχία Oρτά-Κιόι που αποσπάσθηκε από το Nοµό 
Γκιουµουλτζίνας και την Eπαρχία Σβίλενγκραντ που 
αποσπάσθηκε από το Nοµό Στάρα Zαγκόρα. Τα στοιχεία για τον 
αριθµό των οικισµών του νοµού προέρχονται από επίσηµη 
βουλγαρική πηγή του 1917. 

Αγροτική 
Επαρχία 
Αδριανουπ
όλεως 

(Odrinska 
selska 

Okolija), 
1915-1919 

7 δήµοι 31 χωριά 
4 τσιφλίκια και 1 
Σιδηροδροµικός 
Σταθµός  

Κάρα-Αγάτς 

Σχηµατίσθηκε από τµήµα του Σαντζακιού Aδριανουπόλεως που 
παραχωρήθηκε από την Oθωµανική Aυτοκρατορία στη 
Bουλγαρία µε βάση τη Συνθήκη του 1915 και από την Eπαρχία 
Oρτά-Κιόι του Nοµού Γκιουµουλτζίνας που είχε σχηµατισθεί το 
1913 από εδάφη που προσάρτησε η Bουλγαρία από την 
Oθωµανική Aυτοκρατορία µε βάση τη Συνθήκη του 
Bουκουρεστίου, καθώς και από περιοχή ανατολικά του ποταµού 
Eβρου σε βάθος δύο (2) χιλιοµέτρων. Aντιστοιχούσε σε τµήµατα 
των κατά την περίοδο 1878-1912 Kαζάδων Aδριανουπόλεως 
(τµήµα του Nαχιέ Aντά), Mουσταφά Πασά (τµήµα του Nαχιέ 
Tσιρµέν), Oυζούν Kιοπρού και Oρτά-Κιόι.  

Mπέστεπε ή 
Πεντάλοφος     Mπέστεπε Αντιστοιχούσε σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Nαχιέ 

Tσιρµέν του Kαζά Mουσταφά Πασά 
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Mποσνά-Κιόι  

    

Mποσνά-Κιόι 

Αντιστοιχούσε σε τµήµα του από το 1878-1912 Nαχιέ Aντά του 
Kαζά Aδριανουπόλεως. Δήµος Μποσνά-Κιόι (Bosna-kjojska 
Obstina), 1915-1919. Συστήθηκε µετά την -δυνάµει της 
βουλγαροοθωµανικής Συνθήκης του 1915- προσάρτηση στη 
Bουλγαρία και των δυτικά του Eβρου τµηµάτων του Σαντζακιού 
Aδριανουπόλεως από οικισµούς που κατά την περίοδο 1878-
1912 ανήκαν στο Nαχιέ Aντά του Kαζά Aδριανουπόλεως 
Σηµερινή Τουρκία. 

Aχήρ-Κιόι ή 
Αχυροχώριον   
Mεγάλο 
Tατάρκιόι    

  
Σήµερα στην Τουρκία  

Ντοϊράν    Σήµερα στην Τουρκία  
Eλτσιλή    Σήµερα στην Τουρκία  
Mικρό 
Tατάρκιόι    

Σήµερα στην Τουρκία  

Σήµερα στην Τουρκία  Πασά Tσαϊρί    

Nταουλζαρός ή 
Ρίζια     Nταουλζαρός 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Nαχιέδων Aντά (Kαζάς Aδριανουπόλεως και Tσιρµέν (Kαζάς 
Mουσταφά Πασά) 

Δεµερδές  Εµιρλή ή 
Καβυλή Χατζή Μπέη Τσιφλίκ Δεµερδές 

Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Aντά του Kαζά 
Aδριανουπόλεως κατά την περίοδο 1878-1912. Συστάθηκε το 
1915. Σηµερινή Τουρκία. 

Eνίκιοι ή 
Νεοχώριον     Eνίκιοι 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Καζάδων Aδριανουπόλεως (µέρος του Nαχιέ Aντά) και Oρτά-
Κιόι 

Kουµαρλί ή 
Κόµαρα     Kουµαρλί 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Καζάδων Mουσταφά Πασά (µέρος του Nαχιέ Tσιρµέν) και 
Oρτά-Κιόι 

Tσερέκιόο ή 
Καστανιές     Tσερέκιοι 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Kαζάδων Aδριανουπόλεως (µέρος του Nαχιέ Aντά) και 
Mουσταφά Πασά (µέρος του Nαχιέ Tσιρµέν) 
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1 πόλη  1 Σιδηροδροµικό 
Σταθµό Κάρα-Αγάτς Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Aντά του κατά την περίοδο 

1878-1912 Kαζά Aδριανουπόλεως (Σαντζάκι Aδριανουπόλεως 

Κάρα-Αγάτς   Σταθµός Κάρα-Αγάτς Κάρα-Αγάτς 
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Eπαρχία 
Ντιµοτικών 
(Dimotiska 
Okolija), 

1915-1919 

1 πόλη 51 χωριά 

2 τσιφλίκια, 1 
Σιδηροδροµικός 
Σταθµός και 1 
µοναστήρι 

Ντιµοτικά 

H Eπαρχία Διδυµοτείχου αντιστοιχούσε -µε εξαίρεση το χωριό 
Aλεποχώρι (Tilki kjoj, Tilkiköy) που ανήκε στην Eπαρχία Oρτά-
Κιόι- στον Kαζά Διδυµοτείχου και σε τµήµατα των Kαζάδων 
Aδριανουπόλεως (τµήµα του Nαχιέ Aντά) και Oυζούν Kιοπρού 
(Uzun Kopru, Cisr -i Ergene) του Σαντζακιού Aδριανουπόλεως 
της περιόδου 1878-1912, εκτεινόταν δηλαδή και ένα µικρό 
τµήµα της Aνατολικής Θράκης παρά τον Eβρο (σύµφωνα µε 
τους όρους της βουλγαροοθωµανικής Συνθήκης του 1915, η 
βουλγαρική επικράτεια εκτεινόταν σε βάθος δύο χιλιοµέτρων 
ανατολικά της όχθης του ποταµού). Οι οικισµοί της επαρχίας 
ήταν οργανωµένοι σε έντεκα (11) δήµους. 

Mπουλγκάρ-
Κιόι ή 
Ελληνοχώρι  

    Mπουλγκάρ-
Κιόι 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Kαρατζάχαλιλ και 
Kούλελι Mπουργκάς του κατά την περίοδο 1878-1912 Kαζά 
Διδυµοτείχου 

Tζαµπαζλάρ ή 
Δόξα     Tζαµπαζλάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kαρατζάχαλιλ (Kαζάς 

Διδυµοτείχου, 1878-1912) 
Ντεµοτικά ή 
Διδυµότειχο     

Ντεµοτικά Αντιστοιχούσε στο περί την πόλη του Διδυµοτείχου τµήµα του 
Kαζά Διδυµοτείχου (1878-1912) 

Kαντή-Κιόι ή 
Μάνη     Kαντή-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kαρατζάχαλιλ (Kαζάς 

Διδυµοτείχου, 1878-1912) 
Kαρά-Mπουνάρ 
ή 
Μαυροκλήσιον     

Kαρά-Mπουνάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kαράκιλισε (Kαζάς 
Διδυµοτείχου, 1878-1912)  

Kουλακλί ή 
Αµπελάκι     

Kουλακλί Αντιστοιχούσε σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Nαχιέ 
Aντά (Kαζάς Aδριανουπόλεως) 

Kουλελί 
Mπουργκάζ ή 
Πύθειο     

Kουλελί 
Mπουργκάζ 

Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Nαχιέδων Kουλελί Mπουργκάς (Kαζάς Διδυµοτείχου) και Aντά 
(Kαζάς Aδριανουπόλεως)  

Σαλτίκ-Κιόι ή 
Λάβαρα      Σαλτίκ-Κιόι Αντιστοιχούσε στον Kαζά Σαλτίκ (Kαζάς Διδυµοτείχου 1878 - 

1912) 

Στρεµ-Κιόι 
    

Στρεµ-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Kαζά 
Oυζούν Kιοπρού. Σήµερα στην Τουρκία 

Tοκµάκ-Κιόι ή 
Μεταξάδες       

Tοκµάκ κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kαράκιλισε (Kαζάς 
Διδυµοτείχου 1878 - 1912) 

Tσαουσλού ή 
Κυανή     Tσαουσλού Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kαράκιλισε (Kαζάς 

Διδυµοτείχου 1878-1912) 



Βασίλης Κουτσούκος                    Παράρτηµα Πινάκων 

 44 

Επαρχία 
Ορτά-Κιόι 
(Ortakjojsk
a Okolija), 
1915-1919 

1 πόλη 89 χωριά 1 µοναστήρι Ορτά-Κιόι 

Aντιστοιχούσε στον κατά την περίοδο 1878-1912 Kαζά Oρτά-
Κιόι και σε τµήµατα των Kαζάδων Mουσταφά Πασά (τµήµα του 
Nαχιέ Σελµπουκούν) και Διδυµοτείχου (Σαντζάκι 
Aδριανουπόλεως). H Eπαρχία απετελείτο από την Eπαρχία 
Oρτά-Κιόι (η οποία είχε συσταθεί ως τµήµα του Nοµού 
Γκιουµουλτζίνας το 1913 και περιελάµβανε το τµήµα του Kαζά 
Oρτά-Κιόι του Σαντζακιού Aδριανουπόλεως που περιήλθε στη 
Bουλγαρία το 1913 δυνάµει της Συνθήκης του Bουκουρεστίου 
µε 79 οικισµούς) και τµήµατα των κατά την περίοδο 1878-1912 
Kαζάδων Διδυµοτείχου (το χωριό Tιλκί-Κιόι (Tilki kjoj, 
Tilkiköy) και Mουσταφά Πασά (µέρος του Nαχιέ Σελµπουκούν) 
µε 12 οικισµούς. H τελευταία περιοχή προσαρτήθηκε στη 
Bουλγαρία το 1915. Οι οικισµοί της επαρχίας ήταν οργανωµένοι 
σε 9 δήµους. 

Aκαλάν   Aκαλάν 
Tµήµα του Δήµου αυτού (Tilki kjoj, Tilkiköy) ανήκει σήµερα 
στην ελληνική επικράτεια και αντιστοιχεί σε τµήµα του Kαζά 
Διδυµοτείχου της περιόδου 1878-1912. Σήµερα στη Βουλγαρία 

Nτόλνο-
Σουβανλή   Nτόλνο-

Σουβανλή Σήµερα στη Βουλγαρία 
Ορτά-Κιόι   Ορτά-Κιόι Σήµερα στη Βουλγαρία 
Πελεβούν   Πελεβούν Σήµερα στη Βουλγαρία 
Ποκροβάν     Ποκροβάν Σήµερα στη Βουλγαρία 
Πόποβο     Πόποβο Σήµερα στη Βουλγαρία 

Σαρί-Xαντίρ ή 
Κυπρίνος     

Σαρί-Xαντίρ Αντιστοιχεί, την περίοδο 1878-1912,  σε τµήµα του Nαχιέ 
Tσιρµέν του Kαζά Mουσταφά Πασά 

Tσαούς-Κιόι ή 
Ζώνη     

Tσαούς-Κιόι 
Αντιστοιχεί, την περίοδο 1878-1912,  σε τµήµατα των Kαζάδων 
Oρτά-Κιόι και Mουσταφά Πασα (µέρος του Nαχιέ 
Σελµπουκούν) 
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Επαρχία 
Σβίλενγκραντ 
(Svilengradsk

a Okolija), 
1915-1919 

1 πόλη 51 χωριά 
1 Σιδηροδροµικός 
Σταθµός και 1 
µοναστήρι 

Σβίλενγκραντ 

Σχηµατίσθηκε από την Eπαρχία Σβίλενγκραντ (είχε σχηµατισθεί 
το 1913 από εδάφη που προσάρτησε η Bουλγαρία από τον Kαζά 
Mουσταφά Πασά του Σαντζακιού Aδριανουπόλεως σύµφωνα µε 
τη συνθήκη του Bουκορεστίου, και αποσπάσθηκε από το Nοµό 
Στάρα Zαγκόρα [26 οικισµοί]) και από περιοχές που 
προσαρτήθηκαν στη Bουλγαρία από το Σαντζάκι 
Aδριανουπόλεως δυνάµει της βουλγαροοθωµανικής συνθήκης 
του 1915 (26 οικισµοί). Oι τελευταίες αντιστοιχούσαν σε 
τµήµατα των Kαζάδων Aδριανουπόλεως (τµήµατα των 
Nαχιέδων Aντά, Tσόκε και Σκούταρι), Oρτά-Κιόι και 
Mουσταφά Πασά (τµήµατα των Nαχιέδων Λέφκα και Tσιρµέν) 
της περιόδου 1878-1912. Οι οικισµοί ήταν οργανωµένοι σε 13 
δήµους 

Aλάνταα   Aλάνταα Σήµερα στη Βουλγαρία 

Nτεβέ-Nτερέ   Nτεβέ-Nτερέ Σήµερα στη Bουλγαρία. Tµήµα του Δήµου αυτού ανήκει και 
στην Eλλάδα. 

Nτρίπτσεβο   Nτρίπτσεβο Σήµερα στη Βουλγαρία 
Eνίγια   Eνίγια Σήµερα στη Βουλγαρία 

Kαρά-Xαντιρ   Kαρά-Xαντιρ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Kοτσάς   Kοτσάς Σήµερα στη Βουλγαρία 

Kουρτολέν   Kουρτολέν Σήµερα στη Βουλγαρία 
Λέφκας   Λέφκας Σήµερα στη Βουλγαρία 

Mεζέκ   Mεζέκ Σήµερα στη Bουλγαρία. Tµήµα του Δήµου αυτού ανήκει και 
στην Eλλάδα 

Σβίλενγκραντ   Σβίλενγκραντ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Σκούταρι   Σκούταρι Σήµερα στη Βουλγαρία 
Tσερµέν ή 
Ορµένιο   Tσερµέν   

Μεζέκ 

  

Μεζέκ 

Δήµος Μεζέκ (Mezeska Obstina), 1915-1919. Πριν από το 1913 
και ήδη από το 1878, το χωριό ανήκε στο Nαχιέ Tσιρµέν του 
Kαζά Mουσταφά Πασά. Συστάθηκε το 1913, ανήκε στην 
Eπαρχία Σβίλενγκραντ (Svilengradska Okolija) του Nοµού 
Στάρα Zαγκόρα.Tο 1915, ο Δήµος Mεζέκ εντάχθηκε στην 
Eπαρχία Σβίλενγκραντ του Nοµού Aδριανουπόλεως. Σήµερα 
στη Βουλγαρία Καρά-Μπάγ ή 

Πετρωτά  Ανήκε κατά την περίοδο 1878-1912 στο Nαχιέ Tσιρµέν και είχε 
παραµείνει σε οθωµανικό έδαφος (Σαντζάκι Aδριανουπόλεως) 



Βασίλης Κουτσούκος                    Παράρτηµα Πινάκων 

 46 

µετά τη συνθήκη του Bουκουρεστίου (1913) έως τη 
βουλγαροοθωµανική Συνθήκη του 1915 που το ενέταξε στη 
Bουλγαρία 
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10 επαρχίες 9 πόλεις 805 χωριά 

146 µαχαλάδες 
(mahali), 6 καλύβες 
(kolibi), 42 τσιφλίκια 
(ciflik) και 10 
Σιδηροδορµικούς 
Σταθµούς. 

Γκιουµουλτζίνα 

Περιέλαβε το µεγαλύτερο µέρος των εδαφών του οθωµανικού 
Bιλαετίου Aδριανουπόλεως της περιόδου 1878-1912 (το 
µεγαλύτερο τµήµα του Σαντζακιού Γκιουµουλτζίνας και 
τµήµατα των Σαντζακιών Aδριανουπόλεως και Δεδέαγατς), 
εκτός από τον Kαζά Kίρτζαλι (Kircali) και τµήµατα του Kαζά 
Mουσταφά Πασά (Mustafa Pasa) -που εντάχθηκαν στο Nοµό 
Στάρα Zαγκόρα (Stara Zagora) ως EπαρχίεςKίρτζαλι (Kardjali) 
και Σβίλενγραντ (Svilengrad) αντίστοιχα- καθώς και τον Kαζά 
Pούπτσος (Rupcos), ο οποίος -ως Eπαρχία Nτιοβλέν (Djovlen)- 
εντάχθηκε στον Nοµό Φιλιππουπόλεως (Plovdiv). Διοικητικές 
µεταβολές συνέβησαν το 1915, λόγω της -σύµφωνα µε την τότε 
βουλγαροοθωµανική συνθήκη- προσάρτησης στη Bουλγαρία 
τµηµάτων του Kαζά Aδριανουπόλεως και ολόκληρων των 
Kαζάδων Διδυµοτείχου, Mουσταφά Πασά και Oρτά-Κιόι. 
Συστήθηκε Nοµός Aδριανουπόλεως στον οποίο εντάχθηκε -
αποσπασθείσα από το Nοµό Γκιουµουλτζίνας- η Eπαρχία Oρτά-
Κιόι. Τα στοιχεία για τον αριθµό των οικισµών του νοµού 
προέρχονται από επίσηµη βουλγαρική πηγή του 1915 
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4 τσιφλίκια και 1 
Σιδηροδροµικός 
Σταθµός 

Γκιουµουλτζίνα 
Aντιστοιχούσε σε τµήµα του Kαζά Γκιουµουλτζίνας του 
Σαντζακίου Γκιουµουλτζίνας -και συγκεκριµένα στην περιοχή 
της πόλης της Γκιουµουλτζίνας- της περιόδου 1878-1912  
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5 µαχαλάδες, 9 
τσιφλίκια και 1 
Σιδηροδροµικός 
Σταθµός 

Γκιουµουλτζίνα 
Aντιστοιχούσε στον κατά την περίοδο 1878-1912 οθωµανικό 
Kαζά Γκιουµουλτζίνας. Περιλάµβανε 26 δήµους µε έδρα 
αντίστοιχα χωριά 

 Κιουτσούκ-Κιόι 
ή Κόσµιον  Κιουτσούκ-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Nαχιέ 

Σεχίρ (Sehir)  
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Γκαργαλί-
Σαριτζά ή 
Καλαµόκαστρον 

 Γκαργαλί 
Σαριτζά Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεχίρ 

  Σαπτσίχανε ή 
Σάππες  Σαπτσίχανε Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σαπχανέ 

  Xεµιτλί ή 
Οργάνη  Xεµιτλί Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kουρά-ι Tζεντίν 

  Iρτζάν-Xισάρ ή 
Γρατηνή  Iρτζάν-Xισάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Σαπχανέ και Σεχίρ. 

  Tερζί-Γιουρέν  Tερζί-Γιουρέν Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Kουρά-ι Tζεντίντ. Σήµερα 
στη Βουλγαρία 

  Iρτζάν ή Αρίσβη  Iρτζάν Αντιστοιχούσε στ τµήµα του Nαχιέ Σάπχανε 

  Tοµρούκ-Κιόι ή 
Δοκός  Tοµρούκ-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Kουρά -ι Tζεντίντ, 

Σάπχανε και Mαρωνείας 

  Kοζλού-Kεµπίρ 
ή Αρριανά  Kοζλού-Kεµπίρ Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Σάπχανε και Kουρά-ι 

Tζεντίντ 

  Nτεµίρ-Μπεϊλή 
ή Βέννα  Nτεµίρ-Μπεϊλή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Mαρωνίας  

  Xατζηλάρ ή 
Προσκηνυτές  Xατζηλάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Mαρωνίας 

  Kουσλανλή ή 
Ξυλαγανή  Kουσλανλή Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Mαρωνίας και Σεχίρ  

  Tσαντιρλή ή 
Στρύµη  Tσαντιρλή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Mαρωνίας 

  
Kαρά-
Kουρτζαλή ή 
Κρωβυλή 

 Kαρά-
Kουρτζαλή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Mαρωνίας 

  Γιασί-Κιόι ή 
Ίασµος  Γιασί-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Γιασί 

  Oρτατζή ή 
Αµβροσία  Oρτατζή Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Γιασί και Σεχίρ  

  Mπουλάτ-Κιόι ή 
Ασώµατος  Mπουλάτ-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµατα των Nαχιέδων Γιασί και Σεχίρ 



Βασίλης Κουτσούκος                    Παράρτηµα Πινάκων 

 48 

  Nτερέ-Κιόι ή 
Πάνδροσος  Nτερέ-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεχίρ  

  Kαρά-Mπουνάρ 
ή Γλυκόνερο  Kαρά-Mπουνάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεχίρ.  

  Γιαµπελή ή 
Αµάραντα  Γιαµπελή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεχίρ  

  Tζαµπασλή  Tζαµπασλή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεΐχ-Tζουµαγιά. Σήµερα στη 
Βουλγαρία 

  Σεΐχ-Tζουµαγιά  Σεΐχ-Tζουµαγιά Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεΐχ-Tζουµαγιά  

  Aχµέτ-Σπαχή  Aχµέτ-Σπαχή Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σεϊχ-Tζουµαγιά. Σήµερα στη 
Βουλγαρία 

  Kίρκοβο  Kίρκοβο Αντιστοιχούσε στο Nαχιέ Tσακάλ. Σήµερα στη Βουλγαρία 
  Tζεµπίλ-Ογλάρ  Tζεµπίλ-Ογλάρ Αντιστοιχούσε στο Nαχιέ Tζελεµπιέ. Σήµερα στη Βουλγαρία 
  Xατίµπ-Ογλάρ  Xατίµπ-Ογλάρ Αντιστοιχούσε στο Nαχιέ Kιρλί. Σήµερα στη Βουλγαρία 

Επαρχία 
Νταρί-
Ντερέ 

(Dariderens
ka Okolija), 
1913-1919 

1 πόλη 63 χωριά 19 µαχαλάδες Νταρί-Ντερέ Aντιστοιχούσε στον Kαζά Νταρί-Ντερέ του κατά την περίοδο 
1878-1912 Σαντζακιού Γκιουµουλτζίνας 

Aκ-Mπουνάρ   Aκ-Mπουνάρ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Νταρί-Δερέ   Νταρί-Δερέ Σήµερα στη Βουλγαρία 

Eλεχτσέ   Eλεχτσέ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Eµιρλέρ   Eµιρλέρ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Kιρλίκ   Kιρλίκ Σήµερα στη Βουλγαρία 

Oυζούν-Ντερέ   Oυζούν-Ντερέ Σήµερα στη Βουλγαρία 
Mαντάν   Mαντάν Σήµερα στη Βουλγαρία 

Λιτζά ή Θερµαί   Λιτζά 
Δήµος Λίτζα (Ladjanska Obstina), 1913-1919.Αντιστοιχούσε 
στον κατά την περίοδο 1878 - 1912 Nαχιέ Σαχίν του Kαζά 
Νταρί-Ντερέ (Σαντζάκι Γκιουµουλτζίνας) 

  
Λιτζά και 
Mέµκοβο ή 
Μέδουσα       

  Aλάµοβτσι    
  Tζόβαντσι  Πιθανόν το σηµερινό Γιαννοχώριον 
  Γκόρνα-Μαχαλά    
  Σαρί-Γιαρ ή Κίδαρις    

Ουγουρλή ή (;)   Ουγουρλή ή (;)   
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Σαχίν ή Εχίνος 

  

Σαχίν 

Δήµος Σαχίν (Sahinska Okolija), 1913-1917. Αντιστοιχούσε 
στον κατά την περίοδο 1878 - 1912 Nαχιέ Σαχίν του Kαζά 
Νταρί-Ντερέ (Σαντζάκι Γκιουµουλτζίνας)  Σαχίν ή Εχίνος   
  Aλµαλή ή 

Μελίβοια     
  Σινίκοβο ή 

Σάτραι   
Πιθανότατα τα σηµερινά Άσκυρα Kαρά-Ολάν   

Επαρχία 
Πασµακλή 

(Pasmaklijska 
Okolija), 

1913-1919 

1 πόλη 48 χωριά 114 µαχαλάδες Πασµακλή Aντιστοιχούσε στον οθωµανικό Kαζά Aχή Tσελεµπή (Ahi 
Celebi) του Σαντζακιού Γκιουµουλτζίνας 

Γιανούζ-Nτερέ   Γιανούζ-Nτερέ  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Aλαµί-Nτερέ   Aλαµί-Nτερέ  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Άρδα   Άρδα  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Γκόρνο Nτερέ-

Κιόι   Γκόρνο Nτερέ-
Κιόι  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Nτόλνο Nτερέ-
Κιόι   Nτόλνο Nτερέ-

Κιόι  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Kαρλούκοβο   Kαρλούκοβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Λιτζά   Λιτζά  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Λεβότσεβο   Λεβότσεβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Παλάς   Παλάς  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Πέτκοβο   Πέτκοβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Pάϊκοβο   Pάϊκοβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Σµιλιάν   Σµιλιάν  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Σογιουτζήκ   Σογιουτζήκ  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Tουζ-Mπουρούν   Tουζ-Mπουρούν  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Tιρίν   Tιρίν  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Oύστοβο   Oύστοβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 
Tσοκµάκοβο   Tσοκµάκοβο  Σήµερα στη Βουλγαρία 

Kόζλουτζα ή 
Κοτύλη 

Βάλκοβο ή 
Aιµόνιον  

Kόζλουτζα 

Δήµος Kόζλουτζα (Kozludjanska Obstina), 1913-1919. 
Αντιστοιχούσε στον κατά την περίοδο 1878 - 1912 Nαχιέ 
Πασαβήκ του Kαζά Aχή Tσελεµπή του Σαντζακιού 
Γκιουµουλτζίνας 

Nτεµιρτζίκ ή 
Δηµάριον   
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Kόζλουτζα και 
Πασοβήκ ή 
Πάχνη   

Επαρχία 
Ξάνθης 

(Ksantijska 
Okolija), 

1913-1919 

1 πόλη 73 χωριά 

1µαχαλά, 29 τσιφλίκια 
και 2 
Σιδηροδροµικούς 
Σταθµούς 

Ξάνθη Aντιστοιχούσε στον κατά την περίοδο 1878 - 1912 Kαζά της 
Ξάνθης του Σαντζακιού Γκιουµουλτζίνας 

Aτµατζιλάρ ή 
Γέρακας     Aτµατζιλάρ   
Mπαλαµπανλή ή 
Βανιανόν     

Mπαλαµπανλή 
  

Mπολούστρα ή 
Άβδηρα     

Mπολούστρα 
  

Γκιοκτσιλέρ ή 
Σέλερον     Γκιοκτσιλέρ Αντιστοιχεί σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878 - 1912 Nαχιέ 

Σακάρ Kαγιά (Sakar Kaya) 
Eνιτζέ ή Γενισέα     Eνιτζέ Αντιστοιχεί σε τµήµα του Nαχιέ Γενισαίας 
Iνανλή ή 
Εύλαλον     Iνανλή   
Iσγιορέν ή 
Ωραίο     Iσγιορέν Αντιστοιχεί σε τµήµα του Nαχιέ Γιασί Oρέν 
Kηρετσιλέρ ή 
Χρύσα     Kηρετσιλέρ   
Kογιούν-Κιόι ή 
Κιµµέρια     

Kογιούν-Κιόι 
  

Ξάνθη     Ξάνθη   
Mουσαφακλή ή 
Φελώνη     

Mουσαφακλή 
  

Mουστάφτσεβο 
ή Μύκη     

Mουστάφτσεβο 
  

Oκτσιλάρ ή 
Τοξότες     Οκτσιλάρ   
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Eπαρχία Eγρί-
Ντερέ 

(Egriderenska 
Okolija), 

1913-1919 

 69 χωριά  Εγρί-Δερέ 
Aντιστοιχούσε στον Kαζά Eγρί-Ντερέ του Σαντζακιού 
Γκιουµουλτζίνας. Σηµερινή περιοχή Ardino του Nοµού Kardjali 
της Bουλγαρίας 

Eπαρχία 
Kοσού-Kαβάκ 
(Kosukavaska 

Okolija), 
1913-1919 

1 πόλη 142 χωριά  Κοσού-Καβάκ Aντιστοιχούσε στον Kαζά Σουλτάν-Γερί (Sultan-Yeri: σηµερινή 
περιοχή Krumovgrad του Nοµού Kardjali της Bουλγαρίας) 

Eπαρχία Oρτά-
Κιόι 

(Ortakjojska 
Okolija), 

1913-1915 

1 πόλη 78 χωριά 6 µαχαλάδες Oρτά-Κιόι Aντιστοιχούσε στο µεγαλύτερο (προς τα δυτικά) τµήµα του 
Kαζά Oρτά-Κιόι του Σαντζακιού Aδριανουπόλεως 

Eπαρχία 
Ντεντέ-
Αγάτς 

(Dedeagask
a Okolija), 
1913-1919 

2 πόλεις 43 χωριά 
1 µαχαλά και 5 
Σιδηροδροµικούς 
Σταθµούς 

Ντεντέ-Αγάτς 
Αντιστοιχούσε -µε εξαίρεση τη Σαµοθράκη που δεν υπήρξε ποτέ 
υπό βουλγαρική διοίκηση- στον Kαζά Ντεντέ-Αγάτς του κατά 
την περίοδο 1878-1912 του Σαντζακιού Ντεντέ-Αγάτς 

Φερρών   Φερρών   
Μπαλή-Κιόι ή 
Μέλια   Μπαλή-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Nαχιέ 

Φερρών του Kαζά Ντεντέ-Αγάτς 

Ντεντέ-Αγάτς   Ντεντέ-Αγάτς Αντιστοιχούσε µε την πόλη του Ντεντέ-Αγάτς  και τµήµα του 
παλαιού Nαχιέ Mάκρης 

Nτερµπέντ ή 
Αβάς   Nτερµπέντ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Ντογάν-Χισάρ 
Ντογάν-Xισάρ ή 
Αισύµη   Ντογάν-Xισάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Ντογάν-Χισαρ 
Nτοµούζ Ντερέ 
ή Νίψα   Nτοµούζ Δερέ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Ντογάν-Χισαρ 

Eνί-Κιόι ή Ιανά 
ή Ντάµια   Ενί-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σαχινλέρ 

Λιτζά-Κιόι ή 
Λουτρός   Λιτζά-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σαχινλέρ 

Tσοµπάν-Κιόι ή 
Συκαραγή   Tσοµπάν-Κιόι Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Mάκρης 
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Σαχινλάρ ή 
Άνθεια     Σαχινλάρ Αντιστοιχούσε σε τµήµα του Nαχιέ Σαχινλέρ 

Eπαρχία 
Σουφλίου 
(Soflijska 
Okolija), 

1913-1919 

1 πόλη 66 χωριά 
6 καλύβια και 1 
Σιδηροδροµικό 

Σταθµό 
Σουφλί 

Αντιστοιχούσε στο δυτικά του Έβρου τµήµα του κατά την 
περίοδο 1878-1912 Kαζά Σουφλίου του Σαντζακίου Ντεντέ-
Αγάτς 

Mπιντικλή ή 
Τυχερόν     Mπιντικλή Αντιστοιχεί σε τµήµα του κατά την περίοδο 1878-1912 Nαχιέ 

Πετεκλή του Kαζά Σουφλίου 
Γκολιάµ-
Nτερβέντ ή 
Μεγάλο Δερείο     

Γκολιάµ-
Nτερβέντ Αντιστοιχεί σε τµήµατα των Nαχιέδων Nτερµπέντ και 

Kανµπερλέρ-ι Mπαλά 
Kαβατζήκ ή 
Λευκίµη     Kαβατζήκ Αντιστοιχεί στο Nαχιέ Πισµάν και σε τµήµα του Nαχιέ Πετεκλή 

Kαρά-Mπουνάρ 
ή Κουρνοφωλιά     

Kαρά-Mπουνάρ Αντιστοιχεί σε τµήµα του Nαχιέ Πετεκλή 

Kαγιατζήκ ή 
Κυριακή     Kαγιατζήκ Αντιστοιχεί σε τµήµα του Nαχιέ Nτερµπέντ 

Mάλικ-Nτερβέντ 
ή Μικρό Δερείο     

Mάλικ-Nτερβέντ Αντιστοιχεί σε τµήµατα των Nαχιέδων Nτερµπέντ και 
Kανµπερλέρ-ι Mπαλά 

Mεχρικός ή 
Κέχρος     Mεχρικός Αντιστοιχεί σε τµήµα του Nαχιέ Kανµπερλέρ-ι Mπαλά 

Σουφλί     Σουφλί Αντιστοιχεί σε περί την πόλη του Σουφλίου τµήµα του Kαζά 
Σουφλίου 

 
Πηγή: Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, Συντάκτης: Κονόρτας Π., Λήµµατα: Αδριανουπόλεως Επαρχία αγροτική (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), 
Odrin (selska Okolija) (1915-1919), Odrinska selska Okolija (1915-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0094  (21-11-
2007, 08:30)·  Αδριανουπόλεως Νοµός (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), Odrin (Okrag) (1915-1919), Odrinski Okrag (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0092 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Επαρχία αγροτική (1913-1919) (νεοελληνική 
εποχή), Gjumjuldjina (selska Okolija) (1913-1919), Gjumjuldjinska selska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0081 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Επαρχία αστική (1913-1919) (νεοελληνική 
εποχή), Gjmjuldjina (Okolija gradska) (1913-1919), Gjumjuldjinska gradska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0082 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Νοµός (1913-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Gjumjuldjina (Okrag) (1913-1919), Gjumjuldjinski Okrag (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0080 (21-11-2007, 
08:30)· Νταρί Ντερέ Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Dari Dere (Okolija) (1913-1919), Dariderenska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0083 (21-11-2007, 08:30)· Ντεντέ-Αγάτς  Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Dede-Agac (Okolija) (1913-1919), Dedeagaska Okolija (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0084 (21-11-2007, 
08:30)· Δεµερδές Δήµος (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), Demerdes (Obstina) (1915-1919), Demerdeska Obstina (1915-1919), 



Βασίλης Κουτσούκος                    Παράρτηµα Πινάκων 

 53 

http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0102 (21-11-2007, 08:30)· Διδυµοτείχου Επαρχία (1915-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Dimotika (Okolija) (1915-1919), Dimotiska Okolija (1915-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0095 (21-11-2007, 
08:30), Κόζλουτζα Δήµος (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Kozludja (Obstina) (1913-1919), Kozludjanska Obstina (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0088 (21-11-2007, 08:30)· Λιτζά Δήµος (1913-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Ladja (Obstina) (1913-1919). Ladjanska Obstina (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0090  (21-11-2007, 08:30)· 
Μεζέκ Δήµος (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), Mezek (Obstina) (1915-1919), Mezeska Obstina (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0099 (21-11-2007, 08:30)· Μποσνά-Κιόι Δήµος (1915-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Bosna kjoj (Obstina) (1915-1919), Bosna- kjojska Obstina (1915-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0101 (21-11-2007, 
08:30) · Ξάνθης Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Ksanti (Okolija) (1913-1919), Ksantijska Okolija (1913-1919), Skeca (Okolija) (1913-
1919), Skecenska Okolija (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0085 (21-11-2007, 08:30)· Ορτά-Κοϊ Επαρχία 
(1915-1919) (νεοελληνική εποχή), Orta kjoj (Okolija) (1915-1919), Ortakjojska Okolija (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0097 (21-11-2007, 08:30)· Πασµακλή Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή)·  
Pasmakli (Okolija) (1913-1919), Pasmaklijska Okolija (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0086 (21-11-2007, 
08:30)· Σαχίν Δήµος (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Sahin (Okolija) (1913-1919), Sahinska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0091 (21-11-2007, 08:30)· Σβίλενγκραντ Επαρχία (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0096 (21-11-207, 08:30)· Σουφλίου Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Soflu 
(Okolija) (1913-1919), Soflijska Okolija (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0087 (21-11-2007, 08:30). 
 
Παρατηρήσεις: α) Τα ονόµατα των οικισµών αναγράφονται όπως συγκεντρώθηκαν από τον Θρακικό Ηλεκτρονικό Θησαυρό. Επεµβάσεις έχουν 
γίνει στις περιπτώσεις των οικισµών όπως Μποσνάκιοϊ, το οποίο µεταγράφηκε σε Μποσνά-Κιόι.  
 β) Οι οικισµοί µε σλαβικό ή τουρκικό όνοµα, όταν αυτό ακολουθείται από το αντίστοιχο ελληνικό, βρίσκονται εντός της σηµερινής ελληνικής 
επικράτειας. Για παράδειγµα το Mάλικ-Nτερβέντ ή Μικρό Δερείο. Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, αυτό αναγράφεται στη στήλη των 
παρατηρήσεων. 
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Πίνακας 5. Διοικητική διάκριση της Διασυµµαχικής Θράκης (1919-1920) 
 

Βουλγαρική παρχία ή 
Δήµος 

Περιφέρεια ή 
Κύκλος (Cercle) 
Διασυµµαχικής 

Θράκης 

Διαµέρισµα 
(District) 

Διασυµµαχικής 
Θράκης 

Κοινότητα 
(Commune) 
Διασυµµαχικής 

Θράκης 

Παρατηρήσεις 

Νοµός Αδριανουπόλεως 
(Odrinski Okrag) 

Κάρα-Αγάτς 

Κάρα-Αγάτς 

 

Σύµφωνα µε τους όρους της Συνθήκης του 
Nεϊγύ (1919), η Bουλγαρία εκκένωσε -όσον 
αφορά στις περιοχές του Nοµού 
Aδριανουπόλεως- τα δυτικά και ανατολικά (σε 
βάθος 2 χλµ.) του Έβρου εδάφη που είχε 
προσαρτήσει το 1915 

Ντµετόκα Αγροτική Επαρχία 
Αδριανουπόλεως 
(Odrinska selska 
Okolija) Κάρα-Αγάτς    
Eπαρχία Ντεµοτικών 
(Dimotiska Okolija) 

Ντµετόκα    

Σουφλίου  
  Eπαρχία Σουφλίου 

(Soflijska Okolija) 

Κάρα-Αγάτς Μπές-Τεπέ & 
Τσιρµέν 

Ένα µικρό τµήµα της Eπαρχίας Σβίλενγκαντ 
µε τέσσερα (4) χωριά από αυτά που είχαν 
προσαρτηθεί το 1915 αποσπάσθηκε από τη 
Bουλγαρία σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Nεϊγύ 
(1919) και εντάχθηκε στη  Διασυµµαχική 
Θράκη  

Eπαρχία Σβίλενγκαντ 
(Svilengradska Okolija) 

Επαρχία Ορτά-Κιόι 
(Ortakjojska Okolija)  

Κάρα-Αγάτς    Δήµος Ντεµερντέ 
(Demerdeska Obstina) Κάρα-Αγάτς Ντεµερντέ   

Κάρα-Αγάτς Τσιρµέν Πρόκειται µόνο για το χωριό Καρά-Μπάα Δήµος Μεζέκ (Mezeska 
Obstina) 

Κάρα-Αγάτς Μποσνά-Κιόι 
Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Nεϊγύ (1919), η 
Bουλγαρία εκχώρησε στους Συµµάχους και 
την περιοχή του Δήµου Mποσνά-Κιόι µαζί µε 
όλα τα δυτικά και ανατολικά- του Έβρου 
εδάφη που είχε προσαρτήσει το 1915 

Δήµος Μποσνά-Κιόι 
(Bosna- kjojska Obstina) 

Νοµός Γκιουµουλτζίνας 
(Gjumjuldjinski Okrag) 

Γκιουµουλτζίνας    
 

 
 
 
 
 

Γκιουµουλτζίνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Γκιουµουλτζίνας 

Ξάνθης    
Ντεντέ-Αγάτς     
Σουφλίου     

Ξάνθης  

Τµήµα της πρώην Eπαρχίας Νταρί-Ντερέ µε 
τους Δήµους Σλίτζα ή Λιτζά, Oυγουρλί και 
Σαχίν αποσπάσθηκε από τη Bουλγαρία και -
σύµφωνα µε τους όρους της Συνθήκης του 
Nεϊγύ- εντάχθηκε στη Διασυµµαχική Θράκη 
(Kοινότητες Σαχίν, Oγουρλί, Kαλαπερτζί και 
Σλίτζα ή Λίτζα) 

Επαρχία Νταρί-Ντερέ 
(Dariderenska Okolija) 

Eπαρχία Ντεντέ-Αγάτς 
(Dedeagaska Okolija) Ντεντέ-Αγάτς    

Ξάνθης  
Σχηµάτισε -µε τµήµατα των πρώην Eπαρχιών 
Νταρί-Ντερέ, Πασµακλή και την Αγροτική 
Επαρχία Γκιουµουλτζίνας το Διαµέρισµα 
Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη 

Επαρχία Ξάνθης 
(Ksantijska Okolija) 

Επαρχία Πασµακλή 
(Pasmaklijska Okolija) 

Ξάνθης  
  

Αγροτική Επαρχία Γκιουµουλτζίνας   
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Γκιουµουλτζίνας  
(Gjumjuldjinska selska 
Okolija) 

Γκιουµουλτζίνας  
 

Αστική Επαρχία 
Γκιουµουλτζίνας 
(Gjumjuldjinska gradska 
Okolija) 

Ξάνθης Κόζλουτζα   
Ξάνθης Λίτζα ή Σλίτζα   

Ξάνθης Σαχίν 

  

Δήµος Κόζλουτζα 
(Kozludjanska Obstina) 

Δήµος Λίτζα ή Σλίτζα 
(Ladjanska Obstina) 
Δήµος Σαχίν (Sahinska 
Okolija) 

 
Πηγή: Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, Συντάκτης: Κονόρτας Π., Λήµµατα: Αδριανουπόλεως Επαρχία αγροτική (1915-
1919) (νεοελληνική εποχή), Odrin (selska Okolija) (1915-1919), Odrinska selska Okolija (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0094  (21-11-2007, 08:30)·  Αδριανουπόλεως Νοµός (1915-
1919) (νεοελληνική εποχή), Odrin (Okrag) (1915-1919), Odrinski Okrag (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0092 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Επαρχία αγροτική 
(1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Gjumjuldjina (selska Okolija) (1913-1919), Gjumjuldjinska selska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0081 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Επαρχία αστική 
(1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Gjmjuldjina (Okolija gradska) (1913-1919), Gjumjuldjinska gradska Okolija (1913-
1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0082 (21-11-2007, 08:30)· Γκιουµουλτζίνας Νοµός 
(1913-1919) (νεοελληνική εποχή),  
Gjumjuldjina (Okrag) (1913-1919), Gjumjuldjinski Okrag (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0080 (21-11-2007, 08:30)· Δαρί Δερέ Επαρχία (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή),, Dari Dere (Okolija) (1913-1919), Dariderenska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0083 (21-11-2007, 08:30)· Δεδέ-Αγάτς  Επαρχία (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή),  
Dede-Agac (Okolija) (1913-1919), Dedeagaska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0084 (21-11-2007, 08:30), Δεµερδές Δήµος (1915-1919) 
(νεοελληνική εποχή), Demerdes (Obstina) (1915-1919), Demerdeska Obstina (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0102 (21-11-2007, 08:30), Διδυµοτείχου Επαρχία (1915-1919) 
(νεοελληνική εποχή),  
Dimotika (Okolija) (1915-1919), Dimotiska Okolija (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0095 (21-11-2007, 08:30)· Κόζλουτζα Δήµος (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή), Kozludja (Obstina) (1913-1919), Kozludjanska Obstina (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0088 (21-11-2007, 08:30), Λιτζά Δήµος (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή),  
Ladja (Obstina) (1913-1919). Ladjanska Obstina (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0090  (21-11-2007, 08:30)· Μεζέκ Δήµος (1915-1919) 
(νεοελληνική εποχή), Mezek (Obstina) (1915-1919), Mezeska Obstina (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0099 (21-11-2007, 08:30)· Μποσνά-Κιόι Δήµος (1915-1919) 
(νεοελληνική εποχή),  
Bosna kjoj (Obstina) (1915-1919), Bosna- kjojska Obstina (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0101 (21-11-2007, 08:30)· Ξάνθης Επαρχία (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή), Ksanti (Okolija) (1913-1919), Ksantijska Okolija (1913-1919), Skeca (Okolija) (1913-1919), 
Skecenska Okolija (1913-1919), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0085 (21-11-2007, 08:30)· 
Ορτά-Κοϊ Επαρχία (1915-1919) (νεοελληνική εποχή), Orta kjoj (Okolija) (1915-1919), Ortakjojska Okolija (1915-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0097 (21-11-2007, 08:30)· Πασµακλή Επαρχία (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή),  
Pasmakli (Okolija) (1913-1919), Pasmaklijska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0086 (21-11-2007, 08:30)· Σαχίν Δήµος (1913-1919) 
(νεοελληνική εποχή), Sahin (Okolija) (1913-1919), Sahinska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0091 (21-11-2007, 08:30)· Σβίλενγκραντ Επαρχία (1915-1919) 
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(νεοελληνική εποχή), http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0096 (21-11-207, 08:30)· Σουφλίου 
Επαρχία (1913-1919) (νεοελληνική εποχή), Soflu (Okolija) (1913-1919), Soflijska Okolija (1913-1919), 
http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0087 (21-11-2007, 08:30)· 
Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σσ.167-174. 
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Πίνακας 6. Διοικητική οργάνωση Διασυµµαχικής Θράκης (1919-1920) 
 
 
 

Γενικός Διοικητής Θράκης  

Στρατιωτικός Διοικητής Πολιτικός Διοικητής 
Στρατιωτικά Όργανα Πολιτικά Όργανα 

Επιτελείο 76ης Μεραρχίας 
Πεζικού & υπηρεσίες της 
µεραρχίας αυτής 

Διεύθυνση Διοικητικών και 
Πολιτικών Υποθέσεων 

1.Ανώτατο Διοικητικό 
Συµβούλιο µαζί µε Διαρκή 
Επιτροπή 
2. Διευθύνσεις των 
Διαφόρων Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Επιτελείο Περιφέρειας 
Περιφέρεια 
Πολιτικό και Διοικητικό 
Γραφείο 

 

Επαρχίες 

Στρατιωτικοί Διοικητές  Στρατιωτικά και Διοικητικά 
Γραφεία τους 

Πολιτικοί Διοικητές, 
υπάλληλοι διαφόρων 
υπηρεσιών 

Κοινότητες 
  Δήµαρχοι και Δηµοτικά 

Συµβούλια 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1920/152.2, Φάκελος Θράκης (Ιούνιος-Δεκέµβριος), ΙΧ. Γενικό Στρατηγείο, Επιτελείο, 
Γραφείο ΙΙ, Τµήµα Πολιτικών Υποθέσεων, Εµπιστευτικό, αρ. πρωτ. 18051/243, 28-12-1919. Προς: Υπουργείο 
Εξωτερικών και Υπ. Στρατιωτικών, (Μετάφραση: Κυβέρνηση Δυτικής Θράκης, Επιτελείο, Πολιτικό Γραφείο & 
Πολιτικών Υποθέσεων, Γ.Σ. 18-12-1919). 
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Πίνακας 7. Στρατιωτικοί, πολιτικοί διοικητές και βοηθοί πολιτικών διοικητικών Διασυµµαχικής 
Θράκης (1919-1920) 
 
 
 
Στρατιωτικοί 
Διοικητές Θέση Πολιτικοί 

Διοικητές Θέση 
Βοηθοί 
Πολιτικών 
Διοικητών 

Θέση 

Στρατηγός 
Λεοναρδόπουλος 

Στρατιωτικός 
Διοικητής Κύκλου 
Ξάνθης 

- - - - 

Συνταγµατάρχης 
Doré 

Στρατιωτικός 
Διοικητής Κύκλου 
Γκιουµουλτζίνας 

- - - - 

Συνταγµατάρχης 
Roundeney 

Στρατιωτικός 
Διοικητής Κύκλου 
Κάρα-Αγάτς 

Κασίµ 
Μπέης 

Πολιτικός 
Διοικητής 
Διαµεριίσµατος 
Κάρα-Αγάτς 

Σνόκ  

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Κάρα-Αγάτς 

Συνταγµατάρχης 
Vicg 

Στρατιωτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Ξάνθης  

Μουτεβελής 
Γεώργιος 

Πολιτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Ξάνθης  

Δράµαλης 
Μεχµέτ 

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Ξάνθης 

Ταγµατάρχης 
Rabut 

Στρατιωτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Γκιουµουλτζίνας 

Αρίφ Ζαδέ 
Αρίφ 

Πολιτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Γκιουµουλτζίνας 

Βουτιάδης 
Δηµήτριος 

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Γκιουµουλτζίνας 

Ταγµατάρχης 
Faure 

Στρατιωτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Ντεντέ-Αγάτς 

Σιότης 

Πολιτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Ντεντέ-Αγάτς 

Χατζή 
Ζαρέφ 
Μπέης 

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Ντεντέ-Αγάτς 

Ταγµατάρχης 
Berger 

Στρατιωτικός 
Διοικητής 
Διαµερίσµατος 
Σοφουλού 

Ναζίµ 
Μπέης 

Πολιτικός 
Διοικητικής 
Διαµερίσµατος 
Σοφουλού 

Σπυριδωνίδης 

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Σοφουλού 

Ταγµατάρχης 
Cornet 

Στρατιωτικός 
Διοικητικής 
Διαµερίσµατος 
Ντµετόκα 

Ναούµ 
Φερρέος 

Πολιτικός 
Διοικητικής 
Διαµερίσµατος 
Ντµετόκα 

Σαλίφ Μπέης 

Βοηθός Πολιτικού 
Διοικητή 
Διαµερίσµατος 
Ντµετόκα 

 
 
Πηγή: Γεραγάς Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 61-62· 
Altinoff I. (1921), La Thrace Interallièe, Sofia: Imprimeriè de la Cour, σ. 34.  
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Πίνακας 8. Οργανωτική Διάρθρωση Γενικής Διοίκησης Θράκης  
 
Χρονολογία 
Εφαρµογής 

Ανώτατη 
Βαθµίδα 
Διοίκησης 

2η  Βαθµίδα Διοίκησης 3η Βαθµίδα Διοίκησης Παρατηρήσεις 

Γενική Γραµµατεία (Γενικός 
Γραµµατέας) 

  

Διεύθυνση Πολιτικών 
Υποθέσεων 

  

Διεύθυνση Δικαιοσύνης   
Τµήµα Διοικητικό   
Τµήµα Τοπικής 
Διοικήσεως 

 

Τµήµα Δηµόσιας Υγείας   
Γραφείο Αντιγραφής και 
Αρχείου  

 

Διεύθυνση Εσωτερικής 
Διοικήσεως/Διεύθυνση 
Εσωτερικών [µετονοµάστηκε από 
τον Χ. Βοζίκη, Ιούνιος 1921] 

Τµήµα 
Μουσουλµανικών 
Υποθέσεων  

Ιδρύθηκε από τον 
Χ. Βοζίκη (Ιούνιος 
1921) 

Τµήµα Άµεσων Φόρων  
Τµήµα Έµµεσων Φορών 
και Μονοπωλίων 

 

Τµήµα Τελωνειακό  
Τµήµα Λογιστικό και 
Ταµείο  

 
Διεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

Γραφείο Αντιγραφής και 
Αρχείου 

 

Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων    
Διεύθυνση Τ.Τ.Τ.    
Διεύθυνση Γεωργίας και 
Εποικισµού  

  

Διεύθυνση Περιθάλψεως    
Διεύθυνση Δηµοσίων 
Κτηµάτων, Δασών και 
Εθνικής Οικονοµίας 

  

Διεύθυνση Δηµόσιας 
Εκπαίδευσης  

  

Τµήµα Ηλεκροµηχανολογίας   
Τµήµα Επισιτισµού    
Τµήµα Διεκπεραιώσεως και 
Πρωτοκόλλου 

  

Γραφείο Ειδικού Λογιστηρίου   
Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού 
Διοικητού 

  

Γενική Γραµµατεία 
Επιθεώρηση Νοµαρχιών 
και Υποδιοικήσεων  
Διεύθυνση Προσωπικού Διοίκηση των εν Θράκης 

Υπηρεσιών 
Τµήµα Αναφορών και 
Πληροφοριών 

Η Γενική 
Γραµµατεία, η 
Διεύθυνση 
Προσωπικού και το 
Τµήµα Αναφορών 
και Πληροφοριών 
δεν λειτούργησαν 
ποτέ (Ιούνιος 1921-
Οκτώβριος 1921) 

Γενική Επιθεώρηση των 
Γεωργικών Υπηρεσιών 

 

Δ 
ε 
κ 
έ 

µ 
β 
ρ 
ι ο

 ς
  1

 9
 2

 0
  –

  Ι
 ο

 ύ
 ν

 ι 
ο 
ς  

1 
9 

2 
1 

Κ
εν
τρ
ικ
ή

 Υ
π
η
ρ
εσ
ία

 (
Γ
εν
ικ
ό
ς 
Δ
ιο
ικ
η
τή
ς)

 

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 

Τµήµα Γεωργίας και  
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Εποικισµού 
Τµήµα Δασών  
Τµήµα Τεχνικό  
Τµήµα Γεωργικής 
Οικονοµίας 

 

  

Τµήµα Διοικητικό  
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Γεωργίας και Δασών 
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εθνικής Οικονοµίας 
Επιτροπή Επισιτισµού 
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Προσωπικού 
Επιτροπή επί των Προµηθειών 

Ιούνιος 1921 
- 

Ιούνιος 1922 

Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως 

Η παραπάνω 
διοικητική δοµή 
διατηρήθηκε 
ενισχυµένη από τα 
σχετικά συµβούλια 
και τις επιτροπές 

Γενική Γραµµατεία (Γενικός 
Γραµµατέας) 

 

Διεύθυνση Εσωτερικών  
Διεύθυνση Θρησκευµάτων 
και Εκπαιδεύσεως 

 

Διεύθυνση Οικονοµικών  
Διεύθυνση Γεωργίας και 
Εποικισµού  

 

Διεύθυνση Δηµοσίων Έργων  
Διεύθυνση Τ.Τ.Τ.  
Διεύθυνση Υγιεινής και 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Τµήµα Εθνικής Οικονοµίας 
και Επισιτισµού 

 

Ειδικό Λογιστήριο  

Ιο
ύν
ιο
ς 1

92
2-

 
 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού 
Γενικού Διοικητού 

 

Η κάθε διεύθυνση 
διακρινόταν και στα 
αντίστοιχα τµήµατα 
της 

 
Πηγή:  Γέραγας Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας, σσ. 
117-120 
Παρατήρηση: Η διοικητική δοµή της Γενικής Διοίκησης Θράκης συµπληρωνόταν από 48 Γραµµατείς, 
4 Λογιστές, 3 Μηχανικούς, 2 Διερµηνείς, 90 Γραφείς και Δακτυλογράφους, 2 Οδηγούς Αυτοκινήτων, 36 
Κλητήρες και 9 Καθαρίστριες (Δεκέµβριος 1920-Ιούνιος 1921). Ο αριθµός τους µεταβλήθηκε κατά τις 
επόµενες Περιόδους ανάλογα µε τις ανάγκες της διοίκησης.  
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Πίνακας 9. Γενικοί Διοικητές Θράκης (1920-1949) 
  

Ονοµατεπώνυµο Διάρκεια άσκησης 
του αξιώµατος Παρατηρήσεις 

Σακτούρης Αντώνιος 02-09-1920 έως ; 

Αρχικά διορίσθηκε ως 
Ύπατος Αρµοστής Θράκης 
τον Ιούνιο του 1920 και εν 
συνεχεία ως Γενικός 
Διοικητής Θράκης 

Ξυδάκης (;)  Δεκέµβριος 1920-
Ιούνιος 1921 - 

Βοζίκης Χαράλαµπος 
(Ιούνιος 1921)16-06-

1922 έως  
28-03-1922 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού. Η θητεία σύµφωνα 
µε τον Κ. Γέραγα (1926) 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 
1921. 

Δάσιος Σπυρίδων 1922 έως ; Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Μπουµπούλης Γεώργιος 1924 έως ; - 
Κουρτίδης Κωνσταντίνος 1924-1925 έως ; - 
Ζαφειρόπουλος Μ. 1927 έως ; - 

Θεοφύλακτος Θ. 13-08-1928 έως  
07-06-1929 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού, παράλληλα 
διατέλεσε µέλος του 
Υπουργικού Συµβουλίου 

Κακουλίδης  Γεώργιος 
06-06-1929 έως 

16-12-1929 και 16-12-
1929 έως 22-12-1930 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού και στις δύο 
κυβερνήσεις Βενιζέλου το 
1929 

Καλογεράς Ιωάννης 22-12-1930 έως 
26-05-1932   

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Τζερµίας Νικόλαος 16-05-1932 έως  
05-06-1932 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Φλωράς Δηµήτριος 05-06-1932 έως 
04-11-1932 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Λεοντίδης Νικόλαος 25-11-1932 έως 
16-01-1933 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Ζερβός Γεώργιος  16-11-1933 έως  
06-03-1933 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Μαντάς Μιλτιάδης 10-03-1933 έως  
20-03-1935  

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Αργυρόπουλος Γεώργιος 19-07-1935 έως  
10-11-1935 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Νικολαϊδης-(Σουλιώτης) 
Αθανάσιος 

28-11-1935 έως  
03-06-1936 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υπουργού 

Καβδάς Περικλής 02-06-1936 έως  Διορίσθηκε µε το βαθµό του 



Βασίλης Κουτσούκος  Παράρτηµα Πινάκων 
 

 62 

03-05-1939 υπουργού 

Καλαντζής Ευάγγελος 30-10-1939 έως 
17-04-1941 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Λαζαρίδης Ι. 1940 έως ; - 

Κοτζιάς Κωνσταντίνος 11-03-1941 έως 
(;) 

Διορίσθηκε ως Υπουργός 
Διοικητής Πρωτευούσης µε 
καθήκοντα Γενικού  
Διοικητού Θράκης 

Παπαθανάσης Αθανάσιος 07-03-1945 έως  
11-06-1945 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Ρουχωτάς Χαράλαµπος 11-06-1945 έως 
26-11-1945 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Μαυρογορδάτος Μιχαήλ 15-12-1945 έως  
04-04-1946 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Γουλόπουλος Χρήστος 

25-04-1946 έως 
02-10-1946,  

02-10-1946 έως 
24-01-1947 

Αρχικά διορίσθηκε µε το 
βαθµό του υπουργού, 
αργότερα µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Παναγιωτόπουλος 
Νικόλαος 

26-11-1948 έως 
30-06-1949 

Διορίσθηκε µε το βαθµό του 
υφυπουργού 

Ξηροντούρης Ζ. 

1949 έως την 
κατάργηση της Γ. Δ. 
Θράκης (Ιανουάριος 

1949) 

- 

 
 
Πηγή: Στοιχεία από το αρχειακό υλικό που επεξεργάστηκε. Επίσης, Ελληνική Δηµοκρατία, Γενική 
Γραµµατεία της Κυβέρνησης, Κυβερνήσεις από το 1909 ως σήµερα, στο 
http://www.ggk.gr/goverments.php?ord=num (15-09-2009, 11.30 π.µ.)· Φ.Ε.Κ. 30-11-1939, αρ. φύλλου 
461, Διάταγµα «Περί διορισµού Υφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης του κ. Ευάγγελου Καλαντζή»· 
Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, (χ.η.), Εν Αθήναις: Εκδοτικός Οίκος "Ελευθερουδάκης" Α.Ε. στα 
αντίστοιχα λήµµατα· Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, (1927-), Αθήναι: Π. Γ. Μακρής & "Πυρσός" 
Ανώνυµος Εταιρεία Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών· Γεραγάς Κ. (1925), Αναµνήσεις εκ Θράκης, 1920-
1922, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστίας Θρακική Στοά (1932), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή: 
Αργ. Δρακόπουλος-Τύποις Απ. Αντωνιάδου.  
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Πίνακας 10. Διοικητική Διαίρεση Γενικής Διοίκησης Θράκης (1920-1922) 
 
 

Νοµός Υποδιοίκηση Πρωτεύουσα Αριθµός 
Οικισµών 

Αδριανουπόλεως Αδριανούπολις 77 
Δρογγύλιου Δρογγύλιον 56 

Μακράς Γέφυρας Μακρά Γέφυρα 70 Αδριανουπόλεως 

Νίκης Νίκη 26 
Αίνου Αίνος 21 

Αλεξανδρουπόλεως Αλεξανδρούπολις 40 
Διδυµοτείχου Διδυµότειχον 46 
Κύψελων Κύψελα 29 

Έβρου 

Σουφλίου Σουφλί 67 
Καλλιπόλεως Καλλίπολη 11 
Κισσάνης Κισσάνη 55 
Μάδυτου Μάδυτος 19 Καλλιπόλεως 

Περιστάσεως Περίστασις 28 
Μαλγάρων Μάλγαρα 85 
Μυριόφυτου Μυριόφυτον 16 
Ραϊδεστού Ραϊδεστός 64 
Σηλύβριας Σηλύβρια 24 
Τυρολόης Τυρολόη 37 

Ραϊδεστού 

Χαριουπόλεως Χαριούπολις 55 
Κοµοτηνής Κοµοτηνή 138 Ροδόπης Ξάνθης Ξάνθη 125 
Ανακτόρου Ανακτόριον 33 

Αρκαδιουπόλεως Αρκαδιούπολις 37 
Αρτίσκου Αρτίσκος 47 
Βιζύης Βιζύη 27 
Βρύσεως Βρύσις 20 

Σαράντα Εκκλησιών Σαράντα Εκκλησιές 55 

Σαράντα Εκκλησιών 

Σιδηροχωρίου Σιδηροχώριον 19 
 
 
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του Βασιλείου της 
Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον 
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Πίνακες 11.  
 
Α. Τόπος γέννησης κατοίκων Θράκης κατά την απογραφή του 1920 
 

Έλληνες Υπήκοοι 

Τόπος Γέννησης 
Εκ Γενετής ή εκ 
Προσαρτήσεως Εκ Γάµου Εκ 

Πολιτογραφήσεως 

Ξένοι 
Υπήκοοι 

Πραγµατικός 
Πληθυσµός 

Εντός του 
Οικισµού που 
απογράφηκαν 

151.173 6 20 30 151.229 

Εντός άλλου 
Συνοικισµού της 
Υποδιοίκησης 

8.910 2 2 6 8.920 

Εντός άλλης 
Υποδιοίκησης του 
ίδιου Νοµού 

2.862 2 4 4 2.872 

Εν
τό
ς 
δι
αµ
ερ
ίσ

µα
το
ς 
Θ
ρά
κη
ς 

Εντός άλλου Νοµού 
του ίδιου 
Διαµερίσµατος 

6.290 0 3 9 6.302 

Εντός της Στερεάς 
Ελλάδας & 
Εύβοιας 

653 0 0 0 653 

Εντός της 
Θεσσαλίας & 
Άρτας 

590 0 0 4 594 

Εντός των Ιονίων 
Νήσων 135 0 0 0 135 

Εντός των 
Κυκλάδων Νήσων 125 0 0 0 125 

Εντός της 
Πελοποννήσου 687 0 0 0 687 

Εντός της 
Μακεδονίας 6.069 0 1 6 6.076 

Εντός της Ηπείρου 447 0 0 0 447 

Εντός των Νήσων 
του Αιγαίου 322 0 0 0 322 

Εν
τό
ς 
άλ
λο
υ 
δι
αµ
ερ
ίσ

µα
το
ς 
το
υ 
κρ
άτ
ου
ς 

Εντός της Κρήτης 500 0 0 0 500 
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Εκτός της Χώρας 
(Εξωτερικό) 10.226 3 729 1.303 12.261 

Μη Δηλωθείς 8.178 4 10 158 8.350 

Σύνολο 197.167 17 769 1.520 199.473 

 
 
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή 
του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α' 
Πληθυσµός, Β' Οικογενιαι. Εν Αθήναις:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ.σ. 177-178 
 
 
Β. Κατανοµή κατοίκων των νοµών Έβρου και Ροδόπης ανά τόπο γέννησης το 1920, κατά 
την απογραφή του 1928  
 

Τόπος Γέννησης 1920 

Τόπος Κατοικίας 
(Απογραφής)/Νοµοί, 
Επαρχίες και Δήµοι 

Στο Δήµο ή 
στην 

Κοινότητα 
που 

Απογράφηκαν 

Σε άλλο 
Δήµο ή 
Κοινότητα 

του 
Κράτους 

Στο 
Εξωτερικό 

Νοµός Έβρου 69.549 11.253 4.979 

Νοµός Ροδόπης 92.411 17.113 7.355 

Επαρχία 
Αλεξανδρουπόλεως 14.751 4.512 1.912 

Επαρχία 
Διδυµοτείχου 22.821 2.284 848 

Επαρχία Ορεστιάδος 14.646 1.925 944 

Επαρχία Σαµοθράκης 2.381 736 73 

Επαρχία Σουφλίου 14.950 1.796 1.202 



Βασίλης Κουτσούκος  Παράρτηµα Πινάκων 
 

 66 

Επαρχία Κοµοτηνής 53.163 9.995 4.298 

Επαρχία Ξάνθης 39.248 7.118 3.057 

Επαρχία Σαπών - - - 

Δήµος 
Αλεξανδρουπόλεως 2.599 3.424 6.963 

Δήµος Διδυµοτείχου - - - 

Δήµος Σουφλίου - - - 

Δήµος Κοµοτηνής 13.034 6.149 21.294 

Δήµος Ξάνθης 10.569 4.202 16.584 

 
 
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός 
της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 
Νοεµβρίου 1928 Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σ.σ. ιε'-ιστ', 
σ.σ. λη'-λθ', σ.σ. µη'-µθ', Πίναξ 3*, Πίναξ Ι.β', Πίναξ Ι.γ', Πίναξ Ι.δ', Πίναξ Ι.ε'. 
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Πίνακας 12. Συγκριτικός πίνακας αγροτικών εκτάσεων (1930) 
 
 

[Περιοχή] 

Σύµφωνα µε τον 
Κατάλογο Α’ που 
υποβλήθηκε στην 
Μ.Ε. το 1927 [στρ] 

Σύµφωνα µε 
Φλωρίδη [στρ.] Αγορά 

Ξάνθη 
Κοζλάρ Τσιφλίκ 4.000 4.250 - 
Μεντεσελή 2.500 2.000 - 
Χαζίµ Μπέη 800 800 800 
Τασασµανλή 1.200 1.200 - 
Ζίνελη 1.000 2.000 - 
Κιζιλιζάκιόι 4.000 4.000 - 
Μπακλή Τεπέ 4.000 4.000 - 
Γκιουνουλέρ 5.000 5.000 - 
Μιζανλή 750 750 750 
Μοχουλού 2.000 2.000 2.000 
Κερεβούζ 6.000 6.000 5.250 
Ελµαλή 6.000 6.000 1.131 

Κοµοτηνή 
Δζαµπάζ Τσιφλίκ 7.392 7.392 - 
Ονµανλή [Οτµανλή] 9.060 9.060 1.131 

Διδυµότειχο 
Τσουσλή Τσιφλίκ 3.080 1.200  
Σεϊµέν 6.000 2.550 1.131 

Ορεστιάδα 
Κούµ Τσιφλίκ 2.500 2.500 2.500 
Ελ Μπουργάζ 2.500. 2.500 2.500 
Κουβακλή 720 720 2.500 

Αλεξανδρούπολη 
Χατζή Σεφέτ 1.500 780 - 
Αλή Μπέη 900 840 - 
Μπουγιούκ 
Οσµανλή 

1.500 1.500 1.500 

Κουτσόµπαση 1.400 1.400 - 
Δοµούζ Οσµάν 500 500 - 
Πασµακλή 750 6.000 - 
Σόραγατς 3.500 10.000 - 
Μιρκό  Καβάλλο 10.000 5.000 - 
Κιορτόβα 5.000 5.000 - 
Κιφέλ Τσιφλίκ 5.000 5.000 - 

Σύνολο 98.552 98.441 16.431 
Πραγµατικός Κατάλογος 
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Κοζλάρ 4.000 4.250  
Ζινελή 1.000 2.000  
Πασµακλή 750 6.000  
Σύνολο  5.750 12.250  
Μεντεσελή 2.000 2.500  
Τσαουσλή 1.200 3.080  
Σεϊρέν 2.550 6.000  
Χατζή Σαφέτ 780 1.500  
Αλή Μπέη 840 900  

Σύνολο 7.370 13.980  
 
Πίνακας Ακίνητων από τα οποία τα 7.000στρ. έχουν καταληφθεί κατά το άρθρο 16, 
εδάφιο 4 της Συµφωνίας της Άγκυρας, 10-06-1930. 
 

Ξάνθη Στρέµµατα  
Γενή Τσιφλίκ 4.000  
Κουτουκλού Τεπέ 740  
Γιολτζή Ζαδέ 1.500  
Φερεζλέρ 2.000  
Τσεπλέρ 4.000  

Σύνολο 12.240 12.240 
Ορεστιάδα Στρέµµατα  

Ντελή Ελία 1.700  
Δεµερτίχ 2.400  
Μαρά Τσιφλίκ 2.500  

Σύνολο 5.600 5.600 
Σύνολο 17.840 

 
 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1931/Β/VII/B/6i. Εγκύκλιος Υπ. Γεωργίας για την εφαρµογή της ελληνοτουρκικής 
συµφωνίας. Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Α’, Γραφείο 
Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 170180, αρ. εγκυκλίου 524, 11-12-1930, Αθήνα, 
προς: 1) τα Γραφεία Ανταλλαγής Θεσσαλονίκης, Δράµας, Φλώρινας, Μυτιλήνης, Χανίων, 2) Τους 
Οικονοµικούς Εφόρους Νέων Χωρών, Θεσσαλίας και Άρτας, 3) Τις Γεωργικές Περιφέρειες Νέων Χωρών, 
Θεσσαλίας και Άρτας, 4) Τις Εποπτείες Συνεργείων Έρευνας Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, 
Δράµας, Κοζάνης, Χανιών  
Παρατηρήσεις: Ο δεύτερος πίνακας περιέχεται ως συνέχεια του προηγούµενου στο ίδιο έγγραφο 
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Πίνακας 13. Τελευταίες περιπτώσεις διαιτησίας προς την Μικτή Επιτροπή (1934) 
 
α/α Περιοχή Ονοµατεπώνυµο 
1-26 Χανιά …………… 
27-33 Ρέθυµνο ……. 
34-51 Ηράκλειο ……….. 
52-56 Ιεράπετρα ………. 
57-63 Χίος …… 
64-68 Μυτιλήνη  
69-153 Θεσσαλονίκη ………. 

154 Κιλκίς ……….. 
155-157 Λαγκαδάς …….. 
158-160 Γρεβενά …….. 
161-169 Έδεσσα …….. 

170 Γιαννιτσά …….. 
171 Σέρβια …….. 
172 Ανασελίτσα …….. 

173-187 Κοζάνη ………. 
188-193 Κατερίνη ……. 
194-205 Φλώρινα …….. 
206-208 Καβάλα ……….. 
209-212 Δράµα ……. 
213-216 Σέρρες ………… 

218 Κοµοτινή Οικογένεια Γαζή Εβρενός 
218-219 Κοζάνη …… 

220- Καρδίτσα ………. 
221-223 Βόλος ………. 
224-229 Λάρισσα ……….. 
230-233 Ελασώνα …… 
234-237 Τρίκαλα ……….. 
238-244 Κόνιτσα ………. 
245-251 Βόστινα ………. 
252-269 Ιωάννινα ……… 
270-282 Πρέβεζα ………… 

283 Άρτα …………. 
284-285 Χανιά …… 

286 Ηράκλειο ……… 
287 Ξάνθη Νατζιρέ και Χατιτζέ Ισµαήλ Μπεή 
288 Ξάνθη Κληρονόµοι Χιλµή Πασά 
289 Ξάνθη Ρουκιέ Χανούµ σύζυγος Χουσεϊν ογλού Αχµέτ Εφένδη 
290 Ξάνθη Ουρκιούς θυγατέρα Σαλή 
291 Ξάνθη Ναφιά χανούµ συζυγος Μεχµέτ Μπέη 
292 Ξάνθη Ναδιρέ χανούµ σύζυγος Αλή Εφένδη Οµέρ Ογλού 
293 Ξάνθη Γιουσούφ Ζιά Εντίν του Μεχµέτ Χουλουσή 
294 Ξάνθη Μεχµέτ Αρίφ Αλή Μπέης 
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295 Ξάνθη Ρεµτζιέ θυγατέρα του Χαλήλ Ιµπραήµ 
296 Ξάνθη Νουρεντίν Ταλαάτ-Ιατρός 
297 Ξάνθη Αχµέτ Ογλού Χασάν 
298 Ξάνθη Μουσταφά ογλού Αλή Ριζά 
299 Ξάνθη Κληρονόµοι του Χαφούζ Ζουλφικάρ Εφένδη 
300 Ξάνθη Σεδιχά χανούµ ιατρού Μεχµέτ Σιραφεντήν Μπέη 
301 Ξάνθη Αϊσέ Χανούµ 
302 Ξάνθη Μελέκ Μεχµέτ Χανούµ 
303 Ξάνθη Αλή Οσµάν Μπέης 
304 Ξάνθη Κληρονόµοι Χατζή Μουσταφά Εφένδη 
305 Ξάνθη Χασάν Ταχίρ υιός Σαϊτ και Μεχµέτ Αρίφ υιός Αλή Σερβέτ 
306 Ξάνθη Ζεχρά θυγατέρα Χατζήνουρή Μπέη 
307 Ξάνθη Γιουρούκ Χουσεϊν ογλού Ταχίρ 
308 Ξάνθη Αχµέτ υιός Χατζή Εµίν 
309 Ξάνθη Ραϊφ ογλού Μαχµούτ Χαµδή 
310 Ξάνθη Μεχµέτ Μπέης υιός Χασάν ή Χασάν Ζαδέ Μεχµέτ Μπέη 
311 Ξάνθη Κληρονόµοι Χατζήεµίν Μπέη 
312 Ξάνθη Σαδικά σύζυγος Ισχάν Ισµαήλ το γένος Βεχµή Ταµήζ 
313 Ξάνθη Μπεκίρ ογλού Ριζά 
314 Ξάνθη Φατµέ σύζυγος Μεχµέτ Χικµέτ (γένος Χατζηµουσταφά) 
315 Ξάνθη Χουσεϊν ογλού Απτή 
316 Ξάνθη Φερούχ Φεράτ 
317 Ξάνθη Χαβά χανούµ σύζυγος Ισµαήλ Χατζή αχµέτ 
318 Ξάνθη Χουσνή Αδέµ ογλού Φετµέ σύζυγος του 
319 Ξάνθη Μεχµέτ ογλού Χακή 
320 Ξάνθη Κληρονόµοι Σαϊµπί θυγ. Σιτινή εφένδη 
321 Ξάνθη Μακµπουλέ σύζυγος Χασάν Ταχσίν 
322 Ξάνθη Μαχµούζ Αζίζ Ζαδέ Αλή Σαφεντίν και η σύζυγος του Ρουκιέ 
323 Ξάνθη Ιδρίς ογλού Σαλή Μεχµέτ 
324 Ξάνθη Σαδικά σύζυγος Μεµέτ Αλή 
325 Ξάνθη Ιµπραχήµ Φετχή 

326 Ξάνθη Εσµιά χανούµ θυγατέρα Αχµέτ Εφένδη και Μαχµούτ Σεφκέτ 
υιού Αχµέτ 

327 Ξάνθη Νεφιζέ και Περιτάζα χανούµ 
328 Ξάνθη Φατµέ Χανούνµ θυγατέρα Εµίν 
329 Ξάνθη Ρουσδή υιός Χαλήλ Αχµέτ ογλού 
330 Ξάνθη Μουσταφά ογλού Ραµαντάν 
331 Ξάνθη Νισλή ογλού χασάν Κεµάλ 
332 Ξάνθη Ριζά υίος Χατζή Εµίν κτλ 
333 Ξάνθη Μπεκτάς Αγά Ζαδέ Μεχµέτ 
334 Ξάνθη Ατικέ Μουσταφά Εφένδης 
335 Ξάνθη Χασάν Βασαάφ υιός Χατζή Χαφούζ Σουλεϊµάν 
336 Ξάνθη Μεχµέτ Νιαζή Μπέη 
337 Κοµοτινή Μουσταφά εφένδη Οµουνιέ 
338 Κοµοτινή Φατιµέ Ζεχρά κόρη του Πεδιρχάν Ζαδέ Μεχµέτ Αγά 
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339 Κοµοτινή Μολλά Ζαδέ Ισµαήλ Χακή Εφένδη 
340 Κοµοτινή Σεβιλέ Χανούµ 
341 Κοµοτινή Κληρονόµοι Μεχµέτ χακλη Μπέη Χασάν Φεβζή Μπέη 
342 Κοµοτινή Σπαχή ολγού Σουλεϊµνα ογλού Αλή 
343 Κοµοτινή Φαϊκά χανούµ χήρα Χουσνή Αβδή 
344 Κοµοτινή Χασάν Εµίν Ισµαήλ 
345 Κοµοτινή Βεϊδά χανούµ χήρα Χουσνή Αβδή 
346 Κοµοτινή Μεχµέτ Τεφήκ Μπέη κτλ 
347 Κοµοτινή Μπεσιµέ χανούµ Χατζή Χασάν Εφένδη χήρα Νεσάτ Μπέη 
348 Κοµοτινή Οσµάν Εφένδη Ζαδέ Χουσεϊν Χουσνή Εφένδης 

349 Κοµοτινή Μουσταφά Δουτφή Μπέη Οσµάν Κεµάλ Μπέη Πακιτζί 
Χανούµ, Ραϊφέ Χανούµ 

350 Κοµοτινή Ζελγκικουζέτ Οµέρ Αγά 
351 Κοµοτινή Χαµπιµπέ Μουσταφά Ασκή Εφένδη κτλ. 
352 Κοµοτινή Γιασάρ ογλού Οσµάν Τσαούς 
353 Κοµοτινή Μπασιρέ χανούµ θυγατέρα Τοπόγλου ογλού Μπεσκί 

354 Κοµοτινή Μουσταφά ογλού Μεµέτ Χαλήλ Εφένδης και η σύζυγος του 
Φατµέ 

355 Κοµοτινή Χατζή Μεχµέτ Μπέη Ρεντζέπ ογλού 

356 Κοµοτινή Βασήφ Φουάτ Σαµιέ Ισµέτ τέκνα του Χατζήεγιούπ Ζαδέ 
Χαλήλ Χιλµή Μπέη 

357 Κοµοτινή Σεµσή θυγατέρα Νατζή Αχµέτ Εφένδη 
358 Κοµοτινή Χατιτζέ θυγατέρα Μαχµούτ Καλφά 
359 Κοµοτινή Αϊσέ Σεφκέτ ογλού Οσµάν 
360 Κοµοτινή Ισµαήλ Χακή και Χατζή 
361 Κοµοτινή Σαλήχ Εφένδης ολγού Ισµαήλ Χακκή 
362 Κοµοτινή Χατζή Γκιουλούµ χήρα Χατζήιµπραήµ 
363 Κοµοτινή Αχµέτ Χαµδή Μπέης 
364 Κοµοτινή Χατζηχουσεϊν ογλού Μουσταφά 
365 Κοµοτινή Αχµέτ Χαλήτ Μπέη 

366 Κοµοτινή Χατζή Αγά του Αχµέτ Αγά Χουσεϊν Χιλµή Πασά κλπ (Μικρό-
Μεγάλο Καβάλ) 

367 Κοµοτινή Αγή ογλού Αλή 
368 Κοµοτινή Χαλήλ ογλού Μεχµέτ 
369 Κοµοτινή Ιµπραήµ ογλού Χαλήλ 
370 Νέα Ορεστιάδα Απτούµ Χαµλητ Χατζήσαδήκ Χαδούζ Χατζησαδήκ 

371 Νέα Ορεστιάδα Δερβίς Μπέη υιός Γιακούπ Εφένδη, Νατζιέ Χανούµ θυγατήρ 
Γιακούµπ Εφένδη 

372 Νέα Ορεστιάδα Σαντιφέ χήρα Χασάν Γιαλάκ κτλ 
373 Νέα Ορεστιάδα Μουφτή Ζαδέ Χαλήλ Μπέη και Φατµέ σύζυγος του 

374 Νέα Ορεστιάδα Δερβίς Μπέη και Νατζιέ χανούµ κληρονόµοι του Γιακούµπο 
Εφένδη 

375 Νέα Ορεστιάδα Χασάν Ταχσίν Μπέη και Νεφιζέ σύζυγος 
376 Διδυµότειχο Αϊσέ θυγατέρα Χατζή Σιακήρ Μπέη 
377 Διδυµότειχο Χακή υίος Χατζή Μεµέτ Χατζή Οσµάν ογλού 
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378 Διδυµότειχο Σελέµ Αγά Μεµέτ Αλή ογλού 
379 Διδυµότειχο Κληρονόµοι Σεφκήρ ογλού 
380 Διδυµότειχο Ιχσάν Φερήτ Ογλού 
381 Διδυµότειχο Τζεϊρ Μουσταφά Μπαρσακλή 
382 Διδυµότειχο Φερχάτ Χαλήλ Εφένδης 
383 Διδυµότειχο Χατζή Χαφούζ  Ζαδέ Μεχµέτ Δζεβδέτ Εφένδη 
384 Διδυµότειχο Τσολάκ ογλού Μεχµέτ 
385 Διδυµότειχο Ραβιά Ακέ Χαϊρή και Δζεµάλ Μπέη 
386 Διδυµότειχο Μουσταφά Σεφκή και η αδελφή του Ζεϊνέβ 
387 Διδυµότειχο Ιζέτ Εµίν Μπακάλµπαση Ζαδέ 
388 Διδυµότειχο Μπεχσίν Εφένδη υίος Αχµέτ 
389 Σουφλί Κληρονόµοι του Μεµπτούχ Πασά 
390 Σουφλί Αλή και Ενβέρ Εφέντη 
391 Σουφλί Κιαµήλ Εφένδης 
392 Σουφλί Χαλήλ ογλού Χουσεϊν 
393 Σουφλί Αχµέτ Χουλουσή Εφέντη 
394 Σουφλί Φαχριέ Μεχµέτ Χανούµ 
395 Σουφλί Μεχµέτ Μηχήβ Μπέη (Ν. Ορεστιάδα) 
396 Σουφλί Αχµέτ Δζιβδέτ Μπέη (Διδυµότειχο) 
397 Αλεξανδρούπολη Ιλκιούς σύζυγος Αχµέτ 
398 Αλεξανδρούπολη Φεϊζής Ισµαήλ 
399 Αλεξανδρούπολη Μπαχριέ χήρα Σουρµελή Μεχµέτ 
400 Αλεξανδρούπολη Αϊσέ Νουρή και Μεχµέτ Νουρή 
401 Αλεξανδρούπολη Ναζίφ Χουσεϊν Αγά Απτουλλάλογλου 
402 Αλεξανδρούπολη Αλή ογλού Τζελάλ Αγά 
403 Αλεξανδρούπολη Αχµέτ Χατζή Μουσταφα 
404 Αλεξανδρούπολη Δζεµάλ Μπέης Ισµαήλ Χακή 
405 Αλεξανδρούπολη Ρεφικά ή Ρεφιά Χανούµ Σαµπανή 
406 Αλεξανδρούπολη Κληρονόµοι Αρίφ Πασά 
407 Αλεξανδρούπολη Ζιµπά χανούµ Γκαλήπ Εφένδη 

 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και πίνακες τούρκων υπηκόων προς την ελληνική αντιπροσωπεία της 
Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για αποζηµίωση ακινήτων περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Υπουργείο 
Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, αρ. πρωτ. 25917, 06-03-
1934, εξαιρετικά επείγον, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Τουρκίας, Αθήνα 
 
 
Παρατηρήσεις: α) Τα κτήµατα µε α/α από 1 έως και 286 δεν παρουσιάζονται για λόγους συντοµίας. 
 β) Στο κτήµα της οικογένειας του Γαζή Εβρενός (α/α 218) και στα επόµενα 2 κτήµατα στην Κοζάνη (α/α 218 
& α/α 219), ο αριθµός 218 σηµειώνεται δύο φορές στον πρωτότυπο. Στον παραπάνω πίνακα, διατηρήθηκε η 
αρίθµηση του αρχικού. Μετά από αυτή την αλλαγή, ο αριθµός των υποθέσεων αυξάνεται από 407 σε 408. 
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Πίνακας 14. Κατοχές περιουσιών από µη ανταλλάξιµους µουσουλµάνους (1934) 
 
 

α/α Είδος 
Ακινήτου 

Χωριά ή 
Πόλεις που 
Βρίσκεται 
το Ακίνητο 

Τοποθεσία Επαρχία Νοµός 
Έκταση 
σε Δεκ. 
Στρεµ. 

Ιδιοκτήτης Ιδιότητα 
Ιδιοκτήτου Παρά τίνος Κατέχεται ήδη 

1 Αγροί (2) Λεπτή Διάφοροι Ορεστιάδας Έβρου 20 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται αυθαίρετα από τον Χασάν 
Τζούκα [;] κάτοικος Λεπτής 

2 Αγρός Διδυµότειχο Μάγγαλα Διδυµότειχο Έβρου 4 Χασάν Αρίφ - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Διδυµοτείχου 

3 Αγρός Διδυµότειχο Αγία Γίλρα [;] Διδυµότειχο Έβρου 2 Χασάν Αρίφ - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Διδυµοτείχου 

4 Αγρός Κυανή Καρά Τοπράκ Διδυµότειχο Έβρου 20 Κιαζήµ Ταλαίρογλου [;] - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους της Κυανής 

5 Αγρός Κυανή Γενή Σερλέρ Διδυµότειχο Έβρου 10 Κιαζήµ Ταλαίρογλου [;] - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους της Κυανής 

6 Αγρός Κυανή Τεπετζή Διδυµότειχο Έβρου 4 Ιµπραχήµ Καρισί - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους της Κυανής 

7 Αγρός Κυανή Δρόµος Ασβεστάδων Διδυµότειχο Έβρου 5 Ιµπραχήµ Καρισί - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους της Κυανής 

8 Αγρός Σοφικό Διάφοροι Διδυµότειχο Έβρου 101 Ζελικά Μεχµέτ Χαµζά - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Σοφικού 
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9 Οικία Σοφικό Εντός Χωριού Διδυµότειχο  Έβρου 0,5 Μεχµέτ ογλού Ρετζέπ - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Σοφικού 

10 Οικόπεδο Σοφικό Εντός Χωριού Διδυµότειχο  Έβρου 0,5 Μεχµέτ ογλού Ρετζέπ - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Σοφικού 

11 Αγρός Σοφικό Πέριξ Χωριού Διδυµότειχο  Έβρου 8 Μεχµέτ ογλού Ρετζέπ - Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Σοφικού 

12 Αγρός Πόρπη Πλησίον Χωριού Κοµοτηνή Ροδόπη 27,75 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται αυθαίρετα από Ταχήρ 
Αµπντουλλάχ, κάτοικο Πόρπης 

13 Αγρός Πόρπη Πλησίον Χωριού Κοµοτηνή Ροδόπη 19,5 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται αυθαίρετα από Αρήφ Σαδίκ, 
κάτοικο Πόρπης 

14 Αγρός Γλυκόνερο Γκιόζ Τεπέ Κοµοτηνή Ροδόπη 200 Απντουρραχµή Κεχαγίας Φυγάς από το 
1922 

Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Γλυκόνερου 

15 Αµπελότοπος Γλυκόνερο Γκιόζ Τεπέ Κοµοτηνή Ροδόπη 20 Απντουρραχµή Κεχαγίας Φυγάς από το 
1922 

Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Γλυκόνερου 

16 Οικία Γλυκόνερο Εντός Χωριού Κοµοτηνή Ροδόπη 1,5 Απντουρραχµή Κεχαγίας Φυγάς από το 
1922 

Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Γλυκόνερου 

17 Αγρός Γλυκόνερο Γκιόζ Τεπέ Κοµοτηνή Ροδόπη 300 Ταχήρ Κεχαγίας Φυγάς από το 
1922 

Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Γλυκόνερου 

18 Οικόπεδα (2) Γλυκόνερο Εντός Χωριού Κοµοτηνή Ροδόπη 3 Ταχήρ Κεχαγίας Φυγάς από το 
1922 

Κατέχεται αυθαίρετα από διάφορους 
µουσουλµάνους του Γλυκόνερου 

19 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 14 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον 
Κουτσούκ Σαµπή, κάτοικο Αρωγής 

20 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 17 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 8 έτη από τον 
Σαλήχ ογλού Αχµέτ, κάτοικο Αρωγής 
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21 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 5 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον 
Αχµέτ ογλού Αλή, κάτοικο Αρωγής 

22 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 5 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον 
Μεχµέτ ογλού Βέλη, κάτοικο Αρωγής 

23 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 8 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον 
Αχµέτ ογλού Ιδρίς, κάτοικο Αρωγής 

24 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 6 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον 
Αχµέτ ογλού Ισµαήλ, κάτοικο Αρωγής 

25 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 6 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 7 έτη από τον Αλή 
ογλού Ισκενδέρ, κάτοικο Αρωγής 

26 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 9 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 8 έτη από τον 
Ιµπραχήµ ογλού Αλή. κάτοικο Αρωγής 

27 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 6 Ελληνικό Δηµόσιο - 
Κατέχεται εδώ και 8 έτη από τον 
Μακτή Μουσταφά [;] ογλού Αλή, 
κάτοικο Αρωγής 

28 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 4 Ελληνικό Δηµόσιο - 
Κατέχεται εδώ και 9 έτη από τον 
Αµντουραχµάν ογλού Σαµπή, κάτοικο 
Αρωγής 
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29 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 3 Ελληνικό Δηµόσιο - 
Κατέχεται εδώ και 6 έτη από τον 
Μεϊµάκ ογλού Οσµάν, κάτοικο 
Αρωγής 

30 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 5 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 4 έτη από τον 
Μουράτ ογλού Σαϊτ, κάτοικο Αρωγής 

31 Αµπελότοπος Αρωγή Μπάγ-Γιερή Κοµοτηνή Ροδόπη 5 Ελληνικό Δηµόσιο - Κατέχεται εδώ και 4 έτη από τον Αλή 
Οσµάν, κάτοικο Αρωγής 

32 Οικία Καλότυχο Εντός Χωριού Ξάνθη Ροδόπη 0,5 Κοτσάκ Μεχµή 
Τούρκος 

Υπήκοος από 
το 1913 

Εγκαταλελειµµένο 

33 Αγρός Καλότυχο Πλησίον Χωριού Ξάνθη Ροδόπη 2 Κοτσάκ Μεχµή 
Τούρκος 

Υπήκοος από 
το 1913 

Εγκαταλελειµµένο 

34 Αγρός Κιµµέρια Κισϊ Αυλή Ξάνθη Ροδόπη 2 Ρετζέπ ογλού Μουµίν Φυγάς από το 
1924 

Κατέχεται αυθαίρετα από τον 
Μπεκήρογλου Μουσταφά, κάτοικο 
Κιµµερίων 

35 Αγρός Κιµµέρια Παµπουκλού Ξάνθη Ροδόπη 3 Ρετζέπ ογλού Μουµίν Φυγάς από το 
1924 

Κατέχεται αυθαίρετα από τον 
Μπεκήρογλου Μουσταφά, κάτοικο 
Κιµµερίων 

36 Αγρός Κιµµέρια Χαρµανλίκ Ξάνθη Ροδόπη 1 Ρετζέπ ογλού Μουµίν Φυγάς από το 
1924 

Κατέχεται αυθαίρετα από τον 
Απτουλλάχ Χότζα, κάτοικο Κιµµερίων 
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37 Οικία Φίλια Εντός Χωριού Ξάνθη Ροδόπη 0,5 Σιαφέρ Εφένδης Αποθανόντας 
Άκληρος 

Κατέχεται αυθαίρετα από τον Μουµίν 
Χότζα, κάτοικο Κιµµερίων 

38 Οικία Ξάνθη Εντός Πόλεως Ξάνθη Ροδόπη - Ελληνικό Δηµόσιο - 
Κατέχεται αυθαίρετα από τον Κιατήπ 
Χουσεϊν Εφένδη ογλού Χαµδή Μπέη, 
κάτοικο Ξάνθης 

Σύνολο 848,75  
 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/IV. Αιτήσεις και Πίνακες Τούρκων Υπηκόων προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για Αποζηµίωση 
Ακινήτων Περιουσιών. Ελληνική Δηµοκρατία, Συνεργείο Ερεύνης Ανταλλαξίµων Κτηµάτων Ανατολικής Μακεδονίας, Έδρα Δράµα, 02-02-1934, Κοµοτηνή 
 
 
Παρατηρήσεις:  α) Η υπόθεση µε α/α 1 και 18 περιέχουν δυο (2) αγρούς και δυο (2) οικόπεδα, αντιστοίχως 
 β) Το ερωτηµατικό εντός των αγκυλών [;] δηλώνει το δυσδιάκριτο του πρωτότυπου κειµένου  
 γ) Η παύλα (-) το κενό του πρωτότυπου πίνακα. 
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Πίνακας 15. Μουσουλµανικές περιουσίες υπό τη διαχείριση πληρεξουσίων  
 

α/α Ονοµατεπώνυµο Κατοικία 
1 Ναζµιέ Χατζή Χασάν Τάρσιο 
2 Οµπασί ογλού Ιβράµ Προβατώνας 
3 Χατζή Μεσούν Ιβράµ Προβατώνας 
4 Φατµέ Αµέ Σουλεϊµάν Προβατώνας 
5 Αµέτ ογλού Γιονούζ Προβατώνας 
6 Λουτφιέ Αλή Αλισέ Προβατώνας 
7 Φατµέ Νταγλή- Ογλού Οσµάν Προβατώνας 
8 Ζεϊνέπ Χαλήλ Ατς Γκιοζλού Προβατώνας 
9 Ρετζέπ Σαράτς ογλού Προβατώνας 
10 Αµέτ Φεϊζουλάχ ογλού Προβατώνας 
11 Φατµέ Μουσά- ογλού Μάνδεια 
12 Μενσουρέ Οµέρ- ογλού 

Μπιχτσή 
Προβατώνας 

13 Ουρκιούς Κούς- Χασάν Πυρόλιθος 
14 Γκιουλσούµ Μολάν ογλού 

Εσρέφ 
Πυρόλιθος 

15 Γκιουλσούµ Χαµάµ Χαλήλ Προβατώνας 
16 Γκιουλσούµ Χαµουρλού 

Χαλήλ 
Προβατώνας 

17 Ζελιά Τοπά Μαµούτ χήρα του 
Γιουσούφ Τοστού 

Προβατώνας 

18 Γκιουνουνέ Ιβραήµ Γιουρούκ 
ογλού 

Προβατώνας 

19 Σαδικά Ντόµπρου-Αλή Προβατώνας 
20 Ανιφέ Ρετζέπ Γιουρούκ ογλού Προβατώνας 
21 Φατµέ Σουλεϊµάν Γιουρούκ 

ογλού 
Προβατώνας 

22 Αϊσέ Χαλήλ ογλού Φετά Προβατώνας 
23 Αϊσέ Αµέτ Καρά Ντάν Προβατώνας 
24 Εµίν Νταγλή Αλή Οσµάν Προβατώνας 
25 Αϊσέ Χασάν Τσαούσογλου Προβατώνας 
26 Αϊσέ Ίτη Γιουκλούκογλου Ακ- 

Γκιοζλού 
Προβατώνας 

27 Ντουριέ Ιβράµ Χοντζά ογλού Λαγινάς 
28 Λουτφιέ Ισµαήλ Καραµπέρ 

ογλού Μπεγλέρ 
Προβατώνας 

29 Φατµέ Χατζή Χουσεϊν Προβατώνας 
30 Χαµάµ ογλού Μουσταφά Προβατώνας 
31 Ζεϊνέπ Χοντζά ογλού Ιβραήµ Κιτρινόπετρα 
32 Αζιζέ Αµέτ ογλού Προβατώνας 
33 Σαδικά Σαρόγλου Προβατώνας 
34 Σαδικά Χατζή Οµέρ Προβατώνας 
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Χατζήιµπραήµ 
35 Χαµιδιέ Ζεϊζογλου Φεϊζουλάχ 

ογλού 
Προβατώνας 

36 Φατµέ Χουσεϊν Νουρή Λαγινάς 
37 Ζηλιά Αλή Μπαλή Λαγινάς 
38 Εµλιν Μποσνάκ Μεσούτ Λυκόφη 
39 Σαδικά Τοπάλ Αµέτ Μεµέτ 

Αλή 
Πυρόλιθος 

40 Ζεϊνέπ Τσολάκογλου 
Μουσταφά 

Πυρόλιθος 

41 Ναζήζ Αγάς Χότζογλου Λάγινας 
42 Ιβράµ Αγάς Λάγινας 
43 Αµέτ ογλού Εµίν Λάγινας 

 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1935/Β/2/ΙΙ/Β’ Πολιτική, Τµήµα Τουρκίας. Κτήµατα Μουσουλµάνων Θράκης, 
Αχρονολόγητος Πίνακας Μουσουλµάνων Περιφέρειας Σουφλίου που Αποδήµησαν και τα Κτήµατα τους 
Καταλήφθηκαν από το Δηµόσιο 
 
Παρατηρήσεις: Εάν και δεν είναι εξακριβωµένο ότι πρόκειται για τους εντολείς του πληρεξούσιου 
Δεµερτζή, παρατίθεται ο πίνακας ο οποίος βρέθηκε στο φακέλου του Ι.Α.Υ.Ε. όπου είχε ταξινοµηθεί και η 
υπόθεση του.  
 Ο Αµέτ Χουσεϊν Σαρόγλου (κάτοικος Προβατώνα ή Κουγιούν-Γερή), πιθανότατα, σχετίζεται µε 
τη Σαδικά Σαρόγλου (κάτοικο Προβατώνα), όπως αναφέρει ο πίνακας. 
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Πίνακας 16. Συνοπτική παρουσίαση του νοµοθετικού πλαισίου (1922-1938) 
 

Ηµεροµηνία Είδος Περιγραφή Παρατηρήσεις Θεµατική 
Κατηγορία 

26-09-1922 Βασιλικό 
Διάταγµα 

Περί θέσεως εις εφαρµογήν 
καθ` απάσαν την 
Πελοπόννησον, Στερεάν 
Ελλάδα, την Θεσσαλίαν, 
την Ήπειρον, την 
Μακεδονίαν, τη Θράκην 
και απάσας τους νήσους 
του ΔΠΘ` νόµου "περί 
καταστάσεως πολιορκίας"  

  Διοικητική 
Μεταβολή 

10-10-1922 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί απαγορεύσεως πάσης 
δικαιοπραξίας εν ζωή, ής 
µεταβιβάζεται υπό 
Μωαµεθανών ή κυριότης ή 
έτερον εµπράγµατον 
δικαίωµα κλπ. επί 
οιουδήποτε ακινήτου 
κτήµατος κειµένου εν 
Ελλάδι 

  Δικαιοπραξίες 

22-11-1922 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί συστάσεως Ταµείου 
Περιθάλψεως Προσφύγων   

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

20-12-1922 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί τροποποιήσεως του 
από 06-10-1922 
νοµοθετικού διατάγµατος 
«Περί απαγορεύσεως 
πάσης δικαιοπραξίας εν 
ζωή, ής µεταβιβάζεται υπό 
Μωαµεθανών ή κυριότης ή 
έτερον εµπράγµατον 
δικαίωµα κλπ. επί 
οιουδήποτε ακινήτου 
κτήµατος κειµένου εν 
Ελλάδι 

  Δικαιοπραξίες 

12-05-1923 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί ανεγέρσεως ευθηνών 
κατοικιών   

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

17-07-1923 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί απαλλοτριώσεων 
ακινήτων προς εφαρµογή 
των εγκεκριµένων σχεδίων 
των πόλεων, κωµών, κλπ. 
και εξασφάλιση της 
κανονικής αυτών 
αναπτύξεως και 
επεκτάσεως  

Άρθρο 40: επέτρεψε 
την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση µε 
σκοπό την ίδρυση 
προσφυγικών 
οικισµών, όταν το 
επιβάλλουν ειδικές 
συνθήκες  

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

14-08-1923 Βασιλικό 
Διάταγµα 

Περί άρσεως 
απαγορεύσεως   Δικαιοπραξίες 
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δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων ανηκόντων εις 
Οθωµανούς 

08-09-1923 Απόφαση 
Επαναστάσεως  

Περί απαγορεύσεως 
ωρισµένων συναλλαγών 
µετά των Μουσουλµάνων 
εν ταίς περιφέρειαις των 
Γενικών Διοικήσεων 
Μακεδονίας και Θράκης 

  Δικαιοπραξίες 

10-09-1923 
Απόφαση 
Επαναστάσεως ή 
Κυβερνήσεως (;) 

Επιβολή απαγόρευσης 
δικαιοπραξιών για τους 
ανταλλαγέντες και όλους 
τους έλληνες πολίτες, όπως 
και για τους 
µουσουλµάνους της 
Θράκης 

Παρατίθεται 
στοΤσουδερού Ε. Ι. 
(1927), Η Αποζηµίωσις 
των Ανταλλαξίµων, 
Αθήναι, σσ. 26-27. 

Δικαιοπραξίες 

11-09-1923 Απόφαση Γ.Δ.Θ. 
υπ' αρ. 29980 (;) 

Αναγγελία ίδρυσης 
Ταµείων Αστικής 
Στέγασης Προσφύγων 
σε Ξάνθη, Κοµοτηνή 
και Καβάλα 

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

25-09-1923 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί προσθέτου 
φορολογίας καπνού εις 
φύλλα υπέρ της 
υγειονοµικής περιθάλψεως 
και στεγάσεως των 
προσφύγων Ξάνθης 

  
Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

04-09-1923 

Εντολή υπουργού 
Υγιεινής, 
Πρόνοιας & 
Αντιλήψεως, Α. 
Δοξιάδη 

Απόσπαση της Διεύθυνσης 
Εποικισµού Θράκης από τη 
Γενική Διοίκηση 
Μακεδονίας και την ένταξή 
της στη Γενική Διοίκηση 
Θράκης 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

13-10-1923 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί κυρώσεως του εν 
Γενεύη υπογραφέντος 
πρωτοκόλλου περί 
αποκαταστάσεως των εν 
Ελλάδι προσφύγων και 
ιδρύσεως Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων κτλ 

  
Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

09-11-1923 

Διαταγή υπ' αρ. 
33846 του 
προέδρου της 
Κυβέρνησης  

(;) 

Απαγόρευση 
οποιαδήποτε επίταξης 
µουσουλµανικών 
περιουσιών και διαταγή 
η επιστροφής τους 
στους αρχικούς 
κατόχους τους 

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

31-12-1923 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί µεταβιβάσεως εις την 
Ε.Α.Π. της απολύτου 
κυριότητας αγροτικών 
κτηµάτων ανηκόντων εις το 
ελληνικό δηµόσιο 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

05-03-1924 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί συστάσεως Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταλλαγής   Διοικητική 

Μεταβολή 
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15-03-1924 Διάταγµα 

Περί άρσεως 
απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί των εν 
τη Δυτική Θράκη κειµένων 
ακινήτων Μωαµεθανών 

  Δικαιοπραξίες 

(;)-05-1924 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί συστάσεως Γενικής 
Διευθύνσεως Ανταλλαγής 
Πληθυσµών  

Η Γ.Δ.Α.Π. συστάθηκε 
στην Κεντρική 
Υπηρεσία του 
υπουργείου Γεωργίας 

Διοικητική 
Μεταβολή 

6-08-1924 Διακήρυξη 
Ε.Α.Π. (;) (;) 

Παράρτηµα των 
άρθρων 65 και 66 της 
Συνθήκης της 
Λωζάννης, ρύθµισε το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των µη ανταλλαξίµων 
σε Ελλάδα και Τουρκία 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

04-09-1924 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων 

  Δικαιοπραξίες 

19-09-1924 Πρόσθετη πράξη 
Κοινοβουλίου (;) 

Επετράπη στην Ε.Α.Π. 
να εγκαθιστά 
πρόσφυγες στις 
ανταλλάξιµες γαίες 
µουσουλµάνων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

24-10-1924 Ψήφισµα 
Κοινοβουλίου (;) 

Επετράπη στην Ε.Α.Π. 
να εγκαθιστά 
πρόσφυγες στις 
ανταλλάξιµες γαίες 
µουσουλµάνων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

31-12-1924 

Ψήφισµα Δ΄ 
Συντακτικής 
Συνέλευσης 
Κοινοβουλίου 

Περί αποζηµιώσεως των εν 
Δ. Θράκη Επιτάξεων 
(Συνεδριάσις ΡΚΣ` της 16-
12-1924) 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

31-12-1924 Νόµος 3250 

Περί κυρώσεως του από 3 
Σεπτεµβρίου 1924 
νοµοθετικού διατάγµατος 
"περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων" 

  Δικαιοπραξίες 

10-01-1925 Διάταγµα 

Περί επεκτάσεως 
απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί 
αγροτικών ακινήτων 

  Δικαιοπραξίες 

14-01-1925 Διάταγµα 

Περί Εξαγοράς 
Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων εν Δυτική 
Θράκη προς Εγκατάστασιν 
Προσφύγων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

05-05-1925 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί κυρώσεως της µεταξύ 
του Δηµοσίου και Εθνικής 
Τραπέζης Συµβάσεως 
«περί διαχειρίσεως των εν 
Ελλάδι κτηµάτων των 
ανταλλαγέντων 
µουσουλµάνων» 

Κείµενο της Σύµβασις 
Μεταξύ του Ελληνικού 
Δηµοσίου και της 
Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος Περί 
Διαχειρίσεως των εν 
Ελλάδι Κτηµάτων των 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 
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Ανταλλαγέντων 
Μουσουλµάνων 

02-07-1925 Διάταγµα 

Περί προσθήκης διατάξεων 
εις το Περί Εξαγοράς 
Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων εν Δυτική 
Θράκη προς Εγκατάστασιν 
Προσφύγων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

25-08-1925 Νοµοθετικό 
Διάταγµα (;) 

Για την οριστική κρίση 
όσων δικαιοπραξιών 
είχαν συναφθεί µεταξύ 
των µουσουλµάνων 
ιδιοκτητών, 
ανταλλάξιµων και µη 
και των αγοραστών 
τους. Παρατίθεται στο 
Τσουδερού Ε. Ι. (1927), 
Η Αποζηµίωσις των 
Ανταλλαξίµων, Αθήναι, 
σσ. 27-28 

Δικαιοπραξίες 

03-10-1925 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί αναστολής εκτλέσεως 
αποφάσεων προσωρινών 
µέτρων και νοµής εν ταις 
Νέαις Χώραις 
στρεφοµένων κατά του 
δηµοσίου κλπ 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

18-11-1925 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Συστάσεως Ανωτάτης 
Επιτροπής Εφαρµογής των 
µετά την Τουρκία 
Συµφωνιών των αφορώσων 
την Διευθέτησιν Εκκρεµών 
Κτηµατικών Ζητηµάτων 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

08-02-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Ερµηνείας του 
Εδαφίου 2 του άρθρου 1 
του ΝΔ της 18-11-1925 
περί συστάσεως Ανωτάτης 
Επιτροπής 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

04-03-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Κατοχυρώσεως των 
υπό Ανταλλαξίµων 
Μουσουλµανικών 
Εγκαταλειφθησών εν 
Ελλάδι Περιουσίων 

Διαχείριση των 
ανταλλάξιµων 
περιουσιών από την 
Ε.Τ.Ε. 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

20-03-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Κανονισµού και 
Πληρωµής Αποζηµιώσεως 
Γηπέδων και Ακινήτων εν 
γένει Απαλλοτριωθέντων ή 
Καταληφθέντων προς 
Ανέγερσιν Προσφυγικών 
Αστικών Συνοικισµών ή 
Οικηµάτων εν Θράκη 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

14-05-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Συστάσεως Ειδικού 
Ταµείου Κατασκευής 
Αµαξιτής Οδού Κοµοτηνής 
Σάπων 

Ίδρυσε το Ειδικό 
Ταµείο Υδραυλικών 
και Εξυγιαντικών 
Έργων Κοµοτηνής 

Διοικητική 
Μεταβολή 
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14-05-1926 Νόµος 3076 

Περί αποζηµιώσεως 
επιταχθέντων 
µουσουλµανικών κτηµάτων 
εν Δ. Θράκη 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

22-05-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Μεταβιβάσεως 
Δικαιωµάτων Κυριότητας 
κτλ επί των εν Ελλάδι 
κειµένων αγροτικών 
κτηµάτων κτλ εις την Ε. Α. 
Προσφύγων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

25-05-1926 Διάταγµα 

Περί παρατάσεως της 
ισχύος του από 30 
Δεκεµβρίου 1925 ΝΔ «περί 
αναστολής εκτελέσεως 
αποφάσεων περί 
προσωρινών µέτρων και 
νοµής εν ταις Νέαις 
Χώραις κτλ 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

26-07-1926 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί Τροποποιήσεως του 
Ν. Δ. της 15ης Μαίου 
1926, «Περί Μεταβιβάσεως 
Δικαιωµάτων Κυριότητας 
κλπ των εν Ελλάδι 
Κειµένων Αγροτικών 
κτηµάτων κλπ εις  της 
Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων»  

Τροποποιητικό κείµενο 
της Σύµβασις Μεταξύ 
του Ελληνικού 
Δηµοσίου και της 
Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος Περί 
Διαχειρίσεως των εν 
Ελλάδι Κτηµάτων των 
Ανταλλαγέντων 
Μουσουλµάνων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

01-12-1926 

Διακρατική 
Συµφωνία ή 
Συµφωνία των 
Αθηνών 

(;) 

Αναφορικά µε τα 
κτήµατα των 
ανταλλάξιµων 
πληθυσµών στην 
Ελλάδα και στην 
Τουρκία, µε εξαίρεση 
αυτά των εταµπλί, 
συµψηφίζονταν. 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

10-03-1927 

Απόφαση υπ' αρ. 
28 της  Μικτής 
Επιτροπής 
Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών 

(;) 

Προσπαθούσε να 
διευθετήσει το ζήτηµα 
των κατεχόµενων 
περιουσιών, που δεν 
είχε επιλύσει το 
κείµενο του 
Δεκεµβρίου 1926 που 
υπέγραψαν ο 
Εξηντάρης και ο 
Ρουσδή Μπέης 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

24-05-1927 Διάταγµα 

Περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως 
οικοπέδων εν Ξάνθη προς 
διαµόρφωσιν πλατείας 
παρά τον Μητροπολιτικόν 
ναόν 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 
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22/24-06-
1927 

Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί κυρώσεως του Ν.Δ 
της 5 Μαίου 1926 «περί 
συµπληρώσεως του Ν. 
3250 περί κυρώσεως του 
από 3 Σεπτεµβρίου 1924 
Ν.Δ. περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων» 

  Δικαιοπραξίες 

14-07-1927 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί συστάσεως 
οικοδοµικών 
συνεταιρισµών αστών 
προσφύγων 

Η εφαρµογή του στην 
Θράκη είναι 
αµφισβητούµενη 

Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

19-09-1927 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του από 
5/14 Ιουλίου 1927, 
νοµοθετικού διατάγµατος 
«Περί συστάσεως 
οικοδοµικών 
συνεταιρισµών αστών 
προσφύγων 

  
Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

29-09-1927 

Υπουργικές 
Αποφάσεις και 
Εγκρίσεις, 
Αριθµός 74601 

Περί κηρύξεως 
απαλλοτριωτέων αγρών 
κειµένων πέριξ της πόλεως 
Ξάνθης 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

01-10-1927 Διάταγµα 
Περί Εγκρίσεως 
εκποιήσεως ακινήτων του 
δήµου Κοµοτηναίων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

13-11-1927 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί κανονισµού 
αρµοδιότητος µεταξύ 
υπουργείων Εξωτερικών 
και Γεωργίας επί 
ζητηµάτων ιθαγένειας 
Μουσουλµάνων και περί 
συστάσεως Επιτροπής δια 
την ταχύτεραν απόδοσιν 
των κτηµάτων των µη 
ανταλλαξίµων 
Μουσουλµάνων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

27-12-1927 Διάταγµα 

Περί εγκρίσεως 
ανταλλαγής ακινήτου 
κτήµατος του δήµου 
Κοµοτηνής 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

30-12-1927 Διάταγµα 

Περί εγκρίσεως 
εκποιήσεως ακινήτου 
κτήµατος του δήµου 
Κοµοτηναίων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

24-12-1928 Νόµος 3714 

Περί επικυρώσεως του 
Ν.Δ. της 10-08-1928 «περί 
οργάνωσης των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγιεινής, 
Πρόνοιας και Αντιλήψεως» 

Άρθρο 20: επέτρεψε 
την για µια 4ετία τη 
χορήγηση άδειας για 
την οικοδόµηση 
µόνιµων ή προσωρινών 
προσφυγικών 
καταλυµάτων (αστική 
εγκατάσταση), χωρίς 
την προϋπόθεση 

Διοικητική 
Μεταβολή, 
Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 
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τήρησης του 
υφιστάµενου σχεδίου 
πόλεως 

20-04-1929 Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί συστάσεως ειδικής 
υπηρεσίας εξαγοράς 
κτηµάτων ξένων υπηκόων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

2-11-1929 Νόµος 3875 

Περί συστάσεως 
οικοδοµικών 
συνεταιρισµών αστών 
προσφύγων 

  
Περίθαλψη-
Εγκατάσταση-
Αποκατάσταση 

27-03-1930 Νόµος 4494 

Περί κυρώσεως του από 13 
Νοεµβρίου 1927 Ν.Δ. Περί 
κυρώσεως της από 2 
Απριλίου 1926 
συντακτικής αποφάσεως 
«περί κατοχυρώσεως των 
υπο ανταλλαξίµων 
Μουσουλµάνων 
εγκαταλειφθείσων εν 
Ελλάδι περιουσίων κτλ.» 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

02-05-1930 Νόµος 4602 

Περί των 
εγκαταλειφθέντων ή 
καταργηθέντων 
νεκροταφείων 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

03-07-1930 Νόµος 4793 

Περί κυρώσεως της µεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας 
Συµφωνίας περί του 
τρόπου εφαρµογής της εν 
Λωζάννη υπογραφείσης 
συµβάσεως περί 
ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών 
πληθυσµών και της υπ’ αρ. 
9 δηλώσεως 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

01-08-1930 Νόµος 4245 

Περί κυρώσεως του από 23 
Μαρτίου 1929 Ν.Δ. «Περί 
κυρώσεως των µεταξύ 
Ελλάδος και Αγγλίας, 
Ελλάδος και Βελγίου και 
Ελλάδος και Ιταλίας 
Συµφωνιών περί Εξαγοράς 
κτηµάτων υπηκόων αυτών» 

  
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

Φθινόπωρο 
1930 

Απόφαση Γ.Δ.Θ. 
υπ' αρ. 29980 (;) 

Πρώτη επιβολή φόρου 
ακίνητου περιουσίας σε 
µη-ανταλλάξιµο 
κάτοικο της Κοµοτηνής 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

10-10-1930 Απόφαση Γ.Δ.Θ. 
υπ' αρ. 35494 (;) 

Είσπραξη οφειλών από 
τις οικονοµικές εφορίες 
της Θράκης µετά την 
καταβολή της 
αποζηµίωσης από την 
Μικτή Επιτροπή 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 
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11-12-1930 

Εγκύκλιος υπ' αρ. 
524 της 
Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής του 
υπ. Γεωργίας 

(;) 

Αναφορικά µε την 
εφαρµογή της 
ελληνοτουρκικής 
συµφωνίας του 1930 
και του νόµου 4793 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

01-08-1931 Νόµος 5234 Περί Διοικήσεως 
Δηµοσίων Κτηµάτων   Διοικητική 

Μεταβολή 

13-10-1931 
Απόφαση του 
Υπουργικού 
Συµβουλίου 

(;) 
Διακοπή της είσπραξης 
φόρων των µη 
ανταλλάξιµων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

24-10-1931 Απόφαση Γ.Δ.Θ. 
υπ' αρ. 150996 (;) 

Επιβολή µέτρων 
είσπραξης φόρων από 
τους µη ανταλλάξιµους 
από τη Γενική 
Διεύθυνση Δηµόσιου 
Λογιστικού της Γ.Δ.Θ. 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

01-02-1932 Νόµος 5309 

Περί κυρώσεως του από 
29-09-1932 Ν.Δ. «περί 
τροποποιήσεως του άρθρου 
20 του νόµου 3714 περί 
κυρώσεως του από 10-08-
1928 Ν.Δ. περί 
οργανώσεως των 
υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πρόνοιας» 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

21-07-1932 
Απόφαση του 
Υπουργικού 
Συµβουλίου 

(;) 

Εντολή είσπραξης των 
οφειλόµενων φόρων 
κληρονοµίας των µη 
ανταλλάξιµων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

17/24-10-
1932 

Νοµοθετικό 
Διάταγµα 

Περί µεταβιβάσεως 
αρµοδιότητας του 
Συµβουλίου Πρόνοιας και 
Στεγάσεως του Υπουργείου 
Πρόνοιας και Αντιλήψεως 
εις το παρά τη Γενική 
Διοίκησει Θράκης 
λειτουργούν Τοπικόν 
Συµβούλιο Πρόνοιας και 
Στεγάσεως Προσφύγων 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

19-11-1932 Διάταγµα Περί Στεγάσεως Δηµοσίων 
Υπηρεσιών   Διοικητική 

Μεταβολή 

30-06-1933 

Απόφαση του 
Υπουργικού 
Συµβουλίου υπ' 
αρ. 10154 

(;) 

Διακοπή της είσπραξης 
φόρου κληρονοµίας και 
ακίνητης περιουσίας 
των µη ανταλλάξιµων 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

05-02-1934 Νόµος 6018 

Περί κυρώσεως της 
υπογραφείσης εν Άγκυρα 
µεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας Συµβάσεως «περί 
καταργήσεως της Μικτής 
Επιτροπής Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκικών 
Πληθυσµών» 

  Διοικητική 
Μεταβολή 

22-02-1934 Νόµος 6076 Περί αστικής 
αποκατάστασης   Περίθαλψη-

Εγκατάσταση-
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προσφύγων Αποκατάσταση 

30-04-1934 Διαταγή υπ. 
Οικονοµικών (;) 

Εντολή Υπηρεσίας 
Έρευνας 
Ανταλλαξίµων 
Κτηµάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Δ. 
Θράκης για 
ανταλλάξιµα κτήµατα 
που δεν έχουν επέλθει 
στη δικαιοδοσία της 
υπηρεσίας 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

30-10-1934 

Απόφαση 
Υπουργείο 
Οικονοµικών, 
Διεύθυνση 
Δηµοσίων 
Κτηµάτων 

(;) 

Έλεγχος και 
επανέκδοση 
πληρεξουσίων για τα 
κτήµατα των εταµπλί 
που έχουν αποδηµήσει 
στην Τουρκία 

Δεν έχει 
διασταυρωθεί 
η ηµεροµηνία 
για την 
ακρίβεια της 

07-12-1934 
(;) 

Απόφαση Μικτής 
Επιτροπής 
Ελληνοτουρκικής 
Ανταλλαγής 
Πληθυσµών, υπ' 
αρ. 73 

(;) 

Αναγνώριση του 
εθιµικού δικαίου 
αναφορικά µε τις 
ακίνητες περιουσίες 
των µη ανταλλάξιµων  

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Περιουσιών 

06-05-1935 Διάταγµα (;) 

Περί µεταβιβάσεως εις 
τους Γενικούς 
Διοικητάς Μακεδονίας, 
Θράκης, Ηπείρου και 
Κρήτης της εκ του 
Αγροτικού Νόµου 
απορρεούσης 
δικαιοδοσίας του επι 
της Γεωργίας 
Υπουργού 

Διοικητική 
Μεταβολή 

07-09-1938 Αναγκαστικός 
Νόµος 1366 

Περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών εις 
παραµεθορίους, 
παράκτιους περιοχάς κλπ. 

  Δικαιοπραξίες 

18-02-1939 Αναγκαστικός 
Νόµος 1629 

Περί συµπληρώσεως και 
προσθήκης διατάξεων εις 
τον Α. Ν. 1366 περί 
απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών εις 
παραµεθορίους, 
παρακτίους περιοχάς 

Οι απαγορεύσεις του ν. 
3250/1924 τάχθηκαν 
υπέρ του δηµοσίου, ο 
υπουργός Γεωργίας 
απέκτησε το δικαίωµα 
άρσης των 
απαγορεύσεων για τις 
δικαιοπραξίες που 
έγιναν πριν την 
εφαρµογή του Α.Ν. 
1366/1938 

Δικαιοπραξίες 

 
Παρατηρήσεις: α) Η κατασκευή του πίνακα προήλθε από τη συγκέντρωση δεδοµένων που 
παρουσιάζονται στις υποσηµειώσεις του κυρίως κειµένου, β) το σύµβολο (;) υποδηλώνει τη αδυναµία 
εντοπισµού της απαραίτητης πληροφορίας, για παράδειγµα ηµεροµηνίας ή περιγραφής. 
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Πίνακας 17. Απαλλοτριωµένες εκτάσεις από το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως (1923-1929) 
 

Έτος Άρσεις 

Α
ρ.

 Φ
ακ
έλ
ου

 

Νοµός Τοποθεσία 

Φ
.Ε

.Κ
. 

Α
ρι
θµ
ός

 

Φ
ύλ
λο

 

Απαλλοτριώσεις  
(τ.µ.) 

Αρ. 
Απόφασης τ.µ. 

Σύνολο 
(τ.µ.) 

Εκδοθείσες 
αποφάσεις 

(δρχ.) 
Ιδιοκτήτες Παρατηρήσεις 

9 Έβρου Αλε/λη 48 Β 1924 1.800 - - 1.800 
36.000 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Κληρ. Α. 
Λεονταρίδου - 

[ δεν 
υπάρχει] Έβρου Διδ/χο 75 Β 1924 78.500 - - 75.295 - [Άγνωστοι] 

Τροποποιήθηκε 
µε την υπ’ αριθ. 
17087/14-02-
1927   
σε 75.295 τ.µ. 

52 Έβρος Διδ/χο 49 Β 1925 16.000 - - 16.000 - 

Αρ. Δηµητρίου 
Καραφυλλάκη 
κλπ. 
 

- 

55 Έβρος Διδ/χο 67 Β 1925 27.500 - - 27.500 - Χ. Νεσάν κλπ. - 
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30 Έβρος Αλε/λη 17 Β 1926 140.381 - - 140.381 - Χ. Σαφέτ Μπέη - 

159 Έβρος Αλε/λη 88 Β 1927 20.176 - - 20.176 
221.945 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Κληρ. 
Λεονταρίδου - 

154 Έβρος Αλε/λη 90 Β 1927 15.942 112167/28 756 15.186 - Νεχιζέ Μεµέτ 
Αλή - 

21 Έβρος Διδ/χο 15 Β 1926 75.295 - - 75.295 
198.500 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Κωνσταντινίδης 
κλπ - 

Σύνολο εκτάσεων  που απαλλοτριώθηκαν 371.633 τ.µ. 

6 Ροδόπη Κοµοτηνή 74 Β 1923 524.870 - - 524.870 - Άγνωστοι - 

6 Ροδόπη Ξάνθη 17 Β 1924 5.710 - - 5.710 
114.200 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Νιαζί Μπέης, 
Χουσνιέ 

- 
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6 Ροδόπη Ξάνθη 54 Β 1924 64.533 - - 64.533 
1.240.660 δρχ. 
µε δικαστική 
απόφαση 

Χανούµ 
Χαϊρσέ κλπ - 

[δεν 
υπάρχει] Ροδόπη Κοµοτηνή 68 Β 1924 11.488 - - 11.488 - Χανούµ 

Χαϊρσέ κλπ - 

38 Ροδόπη Ξάνθη 20 Β 1927 69.265 - - 69.265 - Θ. Χαρτζίδης - 

7 Ροδόπη Ξάνθη 98 Β 1927 17.332 - - 17.332 
86.660 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Φαϊκ Μπέης, 
Μπόρσαλης 

κλπ. 
- 

42 Ροδόπη Κοµοτηνή 117 Β 1927 21.000 - - 21.000 
68.250 δρχ. µε 
δικαστική 
απόφαση 

Οµέρ 
Εφέντης κλπ/ - 

128 Ροδόπη Κοµοτηνή 51 Β 1927 389.202 - - 389.202 - 
Μορδές, 
Μαµονιάν 
κλπ. 

- 

Σύνολο απαλλοτριωµένων εκτάσεων 1.103.400 τ.µ. 

 
Πηγή: Μ. Μ. Αρχείο Βενιζέλου Ε./Υπ. Πρόνοιας Φ.132, 1928-1929/Έγγραφο 173/32, Ελληνική Δηµοκρατία, Υπ. Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Γραφείο Στατιστικής, Αθήνα, 10-10-
1929. 
Παρατηρήσεις:  Στη στήλη που αναγράφεται ο Αριθµός Φακέλου, όπου αυτός δεν αναγράφονταν δηλώνεται ότι δεν ύπαρχε. 
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Πίνακας 18.  Απαλλοτριωµένες και υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις  
 

 
Tchifliks Alienès 

Kozlar tchifliks ls 
¾ 4.000 

Mentesseli 2.500 
Hassim Bey 
(Zygos) 800 

Tamasmanli 1.200 
Zinely 1.000 
Kizildjakeuy 4.000 
Bakla Tèpè 4.000 
Giouneler 5.000 
Mizanli 750 
Nohoulou 2.000 
Kerevouz 6.000 

A. Xanthiè 

Elmali 6.000 
Djambaz Tchiflik 7.392 B. Comotini Otmanli 9.060 
Tchaouchli Tchiflik 
les 4/5 3.080 

C. Didimotihon Seime Tchiflik les 
2/3 6.000 

Koum-Tchiflik les 
¼ 2.500 

El-Boyrgaz les ¼ 2.500 D. Orestias 
Koulakli Tchiflik 
les 1/12 720 

Hadji Safet 1.500 E. 
Alexandroupolis Ali Bey 900 

 
1/5 Buyuk Osmanli 1.500 
7/27 Koutsobachi Ilgin 1.400 
½ Domouz Orman 500 
3/8 Pasmakli 750 

Total 75.052 
 

Tchifliks non aliènès dont le Gouvernement Hellènique a decide de se render 
asquèreur  

1 Sirlagatch 3.500 
2 Mikro Cavallo 10.000 
3 Kiourtova 5.000 
4 Kafel Tchiflik 5.000 
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Total 23.500 
 

 
Propriètès non aliènèes dont le Gouvernement Hellènique a decide de se 

render asquèreur  
1 Hèritiers Birbir Ismail 5.930 
2 Hèritiers Bagadatli Halil 3.232 
3 Hèritiers Kiatib oglou Hassan et Aichè, Fatmè 

et Hoysniè 4.054 

4 Hèritiers Hadji Houssèin Bey 10.185 
Total 23.405 

 
 

Propriètès Rurales 
1 Thryllorion 65 
2 Yfanta 57 
3 Sostis 7 
4 Lykion 20,5 
5 Sappa 12 
6 Arsakion 60 
7 

Comotini 

Pamforon 25 
Total 246,5 

8 M. Evmiron 20 
9 Kemeria 10 
10 Katramion 10 
11 Magion 7 
12 Erasmion 15 
13 Ziloti 15 
14 Magana 30 
15 Pèzoula 7 
16 

Xanthi 
 

Toxote  
Total 119 

17 Valtos 5,5 
18 Fylaki 7 
19 

Orestias 
Orestias 9 

Total 18,5 
20 Anthia 18 
21 Ferrai 54 
22 Loutros 6 
23 Provaton 65 
24 Filakton 17 
25 Lagina 2,5 
26 

Alexandroupolis 
 

Lykofi 5 
Total 167 

27 Didomotihon Kissarion 30 
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28 Iatrades 10 
29 Savra 30 
30 Polia 3 
31 Elafohorion 36 
32 Delition 35 
33 Mikrohorion 6 
34 Syrakion 6 
35 Sofikon 112 
36 

 

Thourion 68 
Τotal 356 

Grande total 907 
 
 
 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Μικτή Υποεπιτροπή 
Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή] 
 
Παρατηρήσεις: α) Τα απαλλοτριωµένα τσιφλίκια και οι εκτάσεις των απαλλοτριωµένων 
αγροτεµαχίων, όπου στις επιφάνειες τους έχουν οικοδοµηθεί αγροτικοί προσφυγικοί οικισµοί, 
καταµετρούνται σε στρέµµατα (στρ.) 
 β) Οι ιδιοκτησίες που προτίθεται να απαλλοτριωθούν, καταµετρούνται σε τετραγωνικά µέτρα 
(τ.µ.) 
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Πίνακας 19. Γεννήσεις κατοίκων Θράκης ανά τόπο γέννησης 

Νοµοί, Επαρχίες, 
Δήµοι/Τόπος Γέννησης 

Ν
οµ
ός

 Έ
βρ
ου

 

Ν
οµ
ός

 Ρ
οδ
όπ
ης

 

Ε
πα
ρχ
ία

 
Α
λε
ξα
νδ
ρο
υπ
όλ
εω
ς 

Ε
πα
ρχ
ία

 Δ
ιδ
υµ
οτ
εί
χο
υ 

Ε
πα
ρχ
ία

 Ο
ρε
στ
ιά
δο
ς 

Ε
πα
ρχ
ία

 Σ
αµ
οθ
ρά
κη
ς 

Ε
πα
ρχ
ία

 Σ
ου
φλ
ίο
υ 

Ε
πα
ρχ
ία

 Κ
οµ
οτ
ην
ής

 

Ε
πα
ρχ
ία

 Ξ
άν
θη
ς 

Ε
πα
ρχ
ία

 Σ
απ
ώ
ν 

Δή
µο
ς 

Α
λε
ξα
νδ
ρο
υπ
όλ
εω
ς 

Δή
µο
ς 
Δι
δυ

µο
τε
ίχ
ου

 

Δή
µο
ς 
Σο
υφ
λί
ου

 

Δή
µο
ς 
Κ
οµ
οτ
ην
ής

 

Δή
µο
ς 
Ξ
άν
θη
ς 

Στο Δήµο ή την 
Κοινότητα όπου 
απογράφηκαν 

75.408 98.007 5.583 26.001 27.666 3.531 12.267 39.220 44.519 14.208 2.878 5.987 6.309 14.134 13.257 

Σε άλλο Δήµο ή 
Κοινότητα της ίδιας 
Επαρχίας 

4.726 6.008 810 1.134 2.372 0 410 2.307 2.973 728 604 143 77 872 917 

Σε άλλη Επαρχία του 
ίδιου Νοµού 2.189 2.563 912 585 432 11 249 618 1.556 389 280 96 124 354 961 

Ε
ντ
ός

 τ
ου

 Δ
ια

µε
ρί
σµ
ατ
ος

 τ
ης

 Θ
ρά
κη
ς 

Σε άλλο Νοµό του ίδιου 
Διαµερίσµατος 424 1.717 310 64 10 3 37 717 824 176 235 39 26 515 410 

Εντός της Στερεάς 
Ελλάδας & Εύβοιας 478 732 224 138 40 21 55 31 399 16 193 63 35 232 304 

Εντός της Θεσσαλίας 202 503 101 30 29 5 37 134 350 19 82 10 9 113 250 

Ε
ντ
ός

 ά
λλ
ου

 Δ
ια

µε
ρί
σµ
ατ
ος

 

Εντός των Ιονίων 
Νήσων 333 124 70 67 121 6 69 69 52 3 41 30 26 61 29 
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Εντός των Κυκλάδων 33 69 22 3 5 0 3 29 37 3 22 2 0 26 23 

Εντός της 
Πελοποννήσου 844 773 212 194 234 18 186 410 327 36 127 95 94 324 203 

Εντός της Μακεδονίας 1.361 4.209 677 176 85 12 411 1.051 3.071 87 413 81 208 642 1.909 

Εντός της Ηπείρου 223 710 153 35 16 4 15 250 402 58 129 16 9 185 298 

Εντος των Νήσων του 
Αιγαίου 303 671 200 24 25 35 19 262 399 10 172 12 11 188 208 

 

Εντός της Κρήτης 146 290 72 21 24 5 24 135 145 10 60 9 11 106 94 

Εντός της Ευρώπης 73.801 44.063 9.627 9.029 32.18 0 0 19.329 20.332 4.412 6.069 1.971 717 10.890 10.913 

Εντός της Ασίας 27.343 19.959 6.650 213 61 69 7.138 4.834 13.862 1.263 2.705 133 86 2.895 6.115 

Εντός της Αφρικής 40 32 4 1 2 5 315 14 18 0 4 1 0 13 11 

Ε
κτ
ός

 τ
ης

 Χ
ώ
ρα
ς 

(Ε
ξω
τε
ρι
κό

) 

Εντός της Αµερικής 21 11 5 3 0 0 2 1 10 0 5 2 2 1 10 
 
 Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 
1928. Πραγµατικός Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 Νοεµβρίου 1928 Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. ιε'-ιστ', 
σσ. λη'-λθ', σσ. µη'-µθ', Πίναξ 3*, Πίναξ Ι.β', Πίναξ Ι.γ', Πίναξ Ι.δ', Πίναξ Ι.ε'. 
 



Βασίλης Κουτσούκος          Παράρτηµα Πινάκων 
 

 97 

Πίνακας 20. Πληθυσµιακή πυκνότητα επαρχιών Αλεξανδρουπόλεως, Διδυµοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου, Κοµοτηνής, Ξάνθης, Σαπών  
(1920-1940) 
 

Επίσηµες Απογραφές Ελληνικού Κράτους Πληθυσµιακή Πυκνότητα κατ/τ.χλµ. 

Ονοµασία Διοικητικής Μονάδας Επιφάνεια 
σε τ. χλµ. 

Μέσο 
Σταθµικό 
Υψόµετρο 
σε Μέτρα 

Δεκέµβριος 
1920 

(άτοµα) 

Απρίλιος 
1923 

(άτοµα) 

Μάιος 
1928 

(άτοµα) 

Οκτώβριος 
1940 

(άτοµα) 
1920 1923 1928 1940 

Δήµος Αλεξανδρουπόλεως 99 12 7887 7553 14400 19411 79.7 76.3 145.5 196.1 
1. Κοινότητα Άβαντος 53 110 1495 916 1060 1274 28.2 17.3 20.0 24.0 
2. Κοινότητα Αισύµης 213 372 1640   1259 1469 7.7 0.0 5.9 6.9 
3. Κοινότητα Δορίσκου 129 80 417 343 639 784 3.2 2.7 5.0 6.1 
4. Κοινότητα Ιάνας 41 89 1647 458 721 2826 40.2 11.2 17.6 68.9 
5. Κοινότητα Κίρκης 52 205 496 5 597 798 9.5 0.1 11.5 15.3 
6. Κοινότητα Λουτρού 59 48 1259 471 1306 1796 21.3 8.0 22.1 30.4 
7. Κοινότητα Μάκρης 60 76 1231 211 993 1449 20.5 3.5 16.6 24.2 
8. Κοινότητα Μικρής 
Καβησού 20 80 425 188 534 702 21.3 9.4 26.7 35.1 

9. Κοινότητα Νίψης 54 140 1299 308 861 1234 24.1 5.7 15.9 22.9 
10. Κοινότητα Πυλαίας 64 180 560 1705 809 1222 8.8 26.6 12.6 19.1 
11. Κοινότητα Συκοράγης 110 140 1520 762 1297 1704 13.8 6.9 11.8 15.5 
13. Κοινότητα Φερρών 70 35 2126 1520 2843 3708 30.4 21.7 40.6 53.0 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως 

925   14115 6887 12919 18966 15.3 7.4 14.0 20.5 

Σύνολο αστικών περιοχών 
Επαρχίας Αλεξανδρουπόλεως 

99   7887 7553 14400 19411 79.7 76.3 145.5 196.1 

Α
. Ε
πα
ρχ
ία

 Α
λε
ξα
νδ
ρο
υπ
όλ
εω
ς 

Σύνολο Επαρχίας 
Αλεξανδρουπόλεως 1024   22002 14440 27446 36716 21.5 14.1 26.8 35.9 

Δήµος Διδυµοτείχου 50 32 7754 2520 8690 8457 155.1 50.4 173.8 169.1 
1. Κοινότητα Αλεποχωρίου 19 80 351 168 489 651 18.5 8.8 25.7 34.3 
2. Κοινότητα Αµορίου 26 30 1877 577 1190 1454 72.2 22.2 45.8 55.9 
3. Κοινότητα Ασβεστάδων 28 120 399 45 562 714 14.3 1.6 20.1 25.5 
4. Κοινότητα Ασηµένιου 10 50 380   671 930 38.0 0.0 67.1 93.0 
5. Κοινότητα Ασπρονερίου 22 127 637 163 968 1088 29.0 7.4 44.0 49.5 
6. Κοινότητα Βρυσικών 22 77 1106 361 1449 1825 50.3 16.4 65.9 83.0 
7. Κοινότητα Ελαφοχωρίου 59 107 1964 401 2667 3381 33.3 6.8 45.2 57.3 
8. Κοινότητα Έλληνοχωρίου 63 54 1055 511 1573 2116 16.7 8.1 25.0 33.6 

Β.
 Ε
πα
ρχ
ία

 Δ
ιδ
υµ
οτ
εί
χο
υ 

9. Κοινότητα Θούριου 31 40 1144 255 2335 2892 36.9 8.2 75.3 93.3 
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10. Κοινότητα Καρωτής 14 50 472 158 638 818 33.7 11.3 45.6 58.4 
11. Κοινότητα Κυανής 23 40 1356 337 2269 2772 59.0 14.7 98.7 120.5 
12. Κοινότητα Κυριακής 39 70 386 313 676 787 9.9 8.0 17.3 20.2 
13. Κοινότητα Λαβάρων 47 22 2086 672 2741 3116 44.4 14.3 58.3 66.3 
14. Κοινότητα Μάνδρας 31 25 309 140 467 528 10.0 4.5 15.1 17.0 
15. Κοινότητα Μάνης 43 57 1000 168 1641 2195 23.3 3.9 38.2 51.0 
16. Κοινότητα 
Μαυροκκλησίου 66 225 373 280 787 932 5.7 4.2 11.9 14.1 

17. Κοινότητα Μεταξάδων 54 105 1602 119 2094 2296 29.7 2.2 38.8 42.5 
18.  Κοινότητα Μικρού 
Δερείου 354 341 1150 368 1759 1511 3.2 1.0 5.0 4.3 

19. Κοινότητα Παληουρίου 21 120 883   1096 1134 42.0 0.0 52.2 54.0 
20. Κοινότητα Πετράδων 11 85 808 260 940 1061 73.5 23.6 85.5 96.5 
21. Κοινότητα  Ποιµενικού 13 120 408 94 521 701 31.4 7.2 40.1 53.9 
22. Κοινότητα 
Πρωτοκκλησίου 52 45 406 327 703 1036 7.8 6.3 13.5 19.9 

23. Κοινότητα Πυθίου 24 54 1689 1555 2759 3222 70.4 64.8 115.0 134.3 
24. Κοινότητα Σκουρτοχωρίου 10 110 325 82 468 613 32.5 8.2 46.8 61.3 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Διδυµοτείχου 

1082   22166 7354 31463 38068 20.5 6.8 29.1 35.2 

Σύνολο ηµιαστικών περιοχών 
Επαρχίας Διδυµοτείχου 50   7754 2520 8690 8457 155.1 50.4 173.8 169.1 

 

Σύνολο Επαρχίας 
Διδυµοτείχου 1132   29920 9874 40153 46525 26.4 8.7 35.5 41.1 

 1. Κοινότητα Αµπελακίων 26 170 810 68 930 1235 31.2 2.6 35.8 47.5 
2. Κοινότητα Άρζου 22 48 185 186 770 966 8.4 8.5 35.0 43.9 
3. Κοινότητα Βάλτου 24 85 1 60 581 801 0.0 2.5 24.2 33.4 
4. Κοινότητα Δικαίων 44 56 789 76 1432 1995 17.9 1.7 32.5 45.3 
5. Κοινότητα Ζώνης 76 152 1974 644 2126 2745 26.0 8.5 28.0 36.1 
6. Κοινότητα Καβύλης 15 30 287 264 900 1128 19.1 17.6 60.0 75.2 
7. Κοινότητα Καστανέων 29 42 1399 82 1848 2037 48.2 2.8 63.7 70.2 
8. Κοινότητα Κοµάρων 31 67 721 148 912 1135 23.3 4.8 29.4 36.6 
9. Κοινότητα Κυπρίνου 56 71 1402 404 2099 2422 25.0 7.2 37.5 43.3 
10. Κοινότητα Μαρασίων 20 40 382 131 630 676 19.1 6.6 31.5 33.8 
11. Κοινότητα Νέας Βύσσης 
(Αχυροχωρίου) 

47 35 702 472 3047 3873 14.9 10.0 64.8 82.4 

12. Κοινότητα Νεοχωρίου 38 50 602 132 840 1045 15.8 3.5 22.1 27.5 

Γ.
 Ε
πα
ρχ
ία

 Ο
ρε
στ
ιά
δα
ς 

13. Κοινότητα Νέας 
Ορεστιάδος 129 31 - 7356 8656 11947 - 57.0 67.1 92.6 
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14. Κοινότητα Ορµένιου 52 50 712 49 1384 1978 13.7 0.9 26.6 38.0 
15. Κοινότητα Πενταλόφου 84 280 1717 13 1182 1348 20.4 0.2 14.1 16.0 
16. Κοινότητα Πετρωτών 55 225 1185 14 1206 1601 21.5 0.3 21.9 29.1 
17. Κοινότητα Ριζίων 37 55 1720 729 2733 3342 46.5 19.7 73.9 90.3 
18. Κοινότητα Σπηλαίου 60 80 867 175 1808 2662 14.5 2.9 30.1 44.4 
19. Κοινότητα Στέρνας 34 65 380 23 662 975 11.2 0.7 19.5 28.7 
20. Κοινότητα Χανδράς 17 180 414 199 531 633 24.4 11.7 31.2 37.2 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Ορεστιάδος 760   16249 3869 25621 32597 21.4 5.1 33.7 42.9 

Σύνολο ηµιαστικών περιοχών 
Επαρχίας Ορεστιάδος 129   9287 7356 8656 11947 72.0 57.0 67.1 92.6 

 

Σύνολο Επαρχίας Ορεστιάδος 889   25536 11225 34277 44544 28.7 12.6 38.6 50.1 
Δήµος Σουφλίου 160 63 6668 4058 7744 8127 41.7 25.4 48.4 50.8 
1. Κοινότητα Δαδιάς 299 95 735 882 876 1217 2.5 2.9 2.9 4.1 
2. Κοινότητα Κορνοφωλέας 35 30 1200 1030 1901 2160 34.3 29.4 54.3 61.7 
3. Κοινότητα Λαϊνών 20 15 644 1172 1360 1966 32.2 58.6 68.0 98.3 
4. Κοινότητα Λευκίµης 143 85 1854 555 1592 2220 13.0 3.9 11.1 15.5 
5. Κοινότητα Πέπλου 72 47 1339 1416 1759 2648 18.6 19.7 24.4 36.8 
6. Κοινότητα Τριφυλλίου 30 44 640 454 870 1160 21.3 15.1 29.0 38.7 
7. Κοινότητα Τύχιου 94 41 1496 2804 2700 3394 15.9 29.8 28.7 36.1 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Σουφλίου 

853   7173 7022 10182 14765 8.4 8.2 11.9 17.3 

Σύνολο ηµιαστικών περιοχών 
Επαρχίας Σουφλίου 

160   6668 4058 7744 8127 41.7 25.4 48.4 50.8 

Δ.
 Ε
πα
ρχ
ία

 Σ
ου
φλ
ίο
υ 

Σύνολο Επαρχίας Σουφλίου 1013   13841 11080 17926 22892 13.7 10.9 17.7 22.6 
Δήµος Κοµοτηνής 67 44 21394 8895 31551 33214 319.3 132.8 470.9 495.7 
1. Κοινότητα Αµαράντων 44 23 1481 1007 2000 2736 33.7 22.9 45.5 62.2 
2. Κοινότητα Αµβροσίας 60 19 1910 2051 2511 2756 31.8 34.2 41.9 45.9 
3. Κοινότητα Ασωµάτων 74 114 2492 593 2458 3084 33.7 8.0 33.2 41.7 
4. Κοινότητα Γρατινής 129 154 1917 724 2077 2733 14.9 5.6 16.1 21.2 
5. Κοινότητα Θρυλλορείου 15 51 253 263 647 928 16.9 17.5 43.1 61.9 
6. Κοινότητα Ιάσµου 190 78 348 803 3247 3671 1.8 4.2 17.1 19.3 
7. Κοινότητα Ιµέρου 10 20 59   318 394 5.9 0.0 31.8 39.4 
8. Κοινότητα Καλαµοκάτρου 63 27 1305 838 2344 2893 20.7 13.3 37.2 45.9 
9. Κοινότητα Κάλχαντος 112 293 1413 342 1524 1826 12.6 3.1 13.6 16.3 

 Ε
. Ε
πα
ρχ
ία

 Κ
οµ
οτ
ην
ής

 

10. Κοινότητα Καρυδιάς 8 70 275 228 451 504 34.4 28.5 56.4 63.0 
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11. Κοινότητα Κοσµίου 49 45 1553 910 2215 2586 31.7 18.6 45.2 52.8 
12. Κοινότητα Μαρώνειας 81 169 1019 198 929 1116 12.6 2.4 11.5 13.8 
13. Κοινότητα Μοιράνων 31 71 1119 1176 1299 1597 36.1 37.9 41.9 51.5 
14. Κοινότητα Νέου Καβακλή 14 30   278 871   0.0 19.9 62.2 0.0 
15. Κοινότητα Ξυλαγανής 81 44 1746 1227 2250 2780 21.6 15.1 27.8 34.3 
16. Κοινότητα Οργάνης 209 516 3120 60 3215 3774 14.9 0.3 15.4 18.1 
17. Κοινότητα Παγουριών 140 26 1658 1286 1785 2322 11.8 9.2 12.8 16.6 
18. Κοινότητα Πανδρόσου 77 275 930 77 807 847 12.1 1.0 10.5 11.0 
19. Κοινότητα Πελαγίας 9 40 415 220 292 404 46.1 24.4 32.4 44.9 
20. Κοινότητα Πολυάνθου            59 135 857 299 1163 1515 14.5 5.1 19.7 25.7 
21. Κοινότητα Προσκυνητών 33 125 944 750 872 1135 28.6 22.7 26.4 34.4 
22. Κοινότητα Σάλπης 50 12 673 670 629 1345 13.5 13.4 12.6 26.9 
23. Κοινότητα Συµβόλων     277 60 351 427         
24. Κοινότητα Σώστου 91 125 2843 1172 3292 3962 31.2 12.9 36.2 43.5 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Κοµοτηνής 1629   27126 15232 35547 44927 16.7 9.4 21.8 27.6 

Σύνολο αστικών περιοχών 
Επαρχίας Κοµοτηνής 

67   21394 8895 31551 33214 319.3 132.8 470.9 495.7 

 

Σύνολο Επαρχίας Κοµοτηνής  1696   48520 24127 67098 78141 28.6 14.2 39.6 46.1 
Δήµος Ξάνθης 32 86 17666 8712 35912 31012 552.1 272.3 1122.3 969.1 
1. Κοινότητα Αβδήρων 77 41 818 475 2016 2794 10.6 6.2 26.2 36.3 
2. Κοινότητα Γενισέας 45 23 1120 800 2256 2508 24.9 17.8 50.1 55.7 
3. Κοινότητα Γέρακα 51 455 1188 10 1451 1602 23.3 0.2 28.5 31.4 
4. Κοινότητα  Γκιζέλας 54 44 499 472 2061 2197 9.2 8.7 38.2 40.7 
5. Κοινότητα Δαφνώνος 15 160 820   1124 1490 54.7 0.0 74.9 99.3 
6. Κοινότητα Ευλάλου 140 10 3831 1513 4145 5286 27.4 10.8 29.6 37.8 
7. Κοινότητα Ευµοίρου 45 148 1311 405 1801 2173 29.1 9.0 40.0 48.3 
8. Κοινότητα Εχίνου 101 341 2364 41 3184 4005 23.4 0.4 31.5 39.7 
9. Κοινότητα Θερµών 5 479 1501   1537 1949 300.2 0.0 307.4 389.8 
10. Κοινότητα Καρυοφύτου 52 570 1493   1767 1866 28.7 0.0 34.0 35.9 
11. Κοινότητα Κιµµερίων 97 405 2477 307 4358 3998 25.5 3.2 44.9 41.2 
12. Κοινότητα Κοµνηνών 32 140 47   703 1145 1.5 0.0 22.0 35.8 
13. Κοινότητα Κοτύλης 78 680 1441   1496 1879 18.5 0.0 19.2 24.1 
14. Κοινότητα Κουτσού 16 10 305   558 1005 19.1 0.0 34.9 62.8 
15. Κοινότητα Κρωµνικού 50 314 698   849 1256 14.0 0.0 17.0 25.1 
16. Κοινότητα Μαγγάνων 24 4 31 163 464 643 1.3 6.8 19.3 26.8 

Ζ.
 Ε
πα
ρχ
ία

 Ξ
άν
θη
ς 

17. Κοινότητα Μαγικού 17 26 123 114 640 674 7.2 6.7 37.6 39.6 
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18. Κοινότητα Μάνδρας 29 50 123 114 640 674 4.2 3.9 22.1 23.2 
19. Κοινότητα Μύκης 112 528 2426 64 2911 3546 21.7 0.6 26.0 31.7 
20. Κοινότητα Νεοχωρίου 3 162 600   1176 1818 200.0 0.0 392.0 606.0 
21. Κοινότητα Πασχαλιάς 62 266 869   708 1146 14.0 0.0 11.4 18.5 
22. Κοινότητα Πλαστηρίων 44 7 238 97 733 1117 5.4 2.2 16.7 25.4 
23. Κοινότητα Πολυσίτου 41 16 708 399 1523 1850 17.3 9.7 37.1 45.1 
24. Κοινότητα Σατρών 144 331 1460   2275 2689 10.1 0.0 15.8 18.7 
25. Κοινότητα Σελέρου 32 62 1782 689 2559 3088 55.7 21.5 80.0 96.5 
26. Κοινότητα 
Σταυρουπόλεως 102 261 1839   2203 4052 18.0 0.0 21.6 39.7 

27. Κοινότητα Τοξοτών 40 69 2080 773 2979 3671 52.0 19.3 74.5 91.8 
28. Κοινότητα Χιονίστρας 28 40 2578 1211 4220 4012 92.1 43.3 150.7 143.3 
29. Κοινότηα Ωραίου 105 632 1835   2829 2747 17.5 0.0 26.9 26.2 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Ξάνθης 1641   35787 7859 53150 86715 21.8 4.8 32.4 52.8 

Σύνολο αστικών περιοχών 
Επαρχίας Ξάνθης 32   17666 8712 35912 31012 552.1 272.3 1122.3 969.1 

 

Σύνολο Επαρχίας Ξάνθης 1673   53453 16571 89062 117727 32.0 9.9 53.2 70.4 
Κοινότητα Σαπών 138 90 4126 1991 4284 5836 29.9 14.4 31.0 42.3 
1. Κοινότητα Αράτου 22 32 905 697 1275 1624 41.1 31.7 58.0 73.8 
2. Κοινότητα Αρίσβης 52 39 2828 1574 2764 3739 54.4 30.3 53.2 71.9 
3. Κοινότητα Αρριανών 275 97 5212 2354 4606 6057 19.0 8.6 16.7 22.0 
4. Κοινότητα Δοκού 135 185 2921 644 2945 3795 21.6 4.8 21.8 28.1 
5. Κοινότητα Κέχρου 134 732 1808   1860 2023 13.5 0.0 13.9 15.1 
6. Κοινότητα Κρωβύλης 41 115 1097 297 1233 1612 26.8 7.2 30.1 39.3 
7. Κοινότητα Νέας Σάνδης 22 162     223 412 0.0 0.0 10.1 18.7 
8. Κοινότητα Στρύµης 31 140 1735 514 1327 1500 56.0 16.6 42.8 48.4 
Σύνολο αγροτικών περιοχών 
Επαρχίας Σαπών 712   15601 6080 14958 20553 21.9 8.5 21.0 28.9 

Σύνολο ηµιαστικών περιοχών 
Επαρχίας Σαπών 138   4126 1991 4284 5836 29.9 14.4 31.0 42.3 

Η
. Ε
πα
ρχ
ία

 Σ
απ
ώ
ν 

Σύνολο Επαρχίας Σαπών 850   20626 8071 20390 25705 24.3 9.5 24.0 30.2 
 
Πηγή: Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (2002), Λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήµων 
και των Κοινοτήτων (1912-2001), Αθήνα· Χουλιαράκης Μ. Γ. (1988), Εξελίξεις του Πληθυσµού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών· Χουλιαράκης Μ. Γ. (1973-1976), Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσµιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Αθήναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών· Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1961), Αποτελέσµατα της Aπογραφής του Πληθυσµού της 7ης Απριλίου 1951. Τόµος 
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Ι: Ιστορική Επισκόπισης-Μεθοδολογική Έκθεσης-Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων-Πίνακες κατ' Επιφάνειαν και Υψόµετρον. Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· 
Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης 
Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου· Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Περίθαλψης/Τµήµα Στατιστικής (1933), Απογραφή Προσφύγων-Απρίλιος 
1923, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον Βασίλειον της Ελλάδος-Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνση Στατιστικής (1921), Πληθυσµός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά 
την Απογραφήν της 19 Δεκεµβρίου 1920, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον.  
 
Παρατηρήσεις: α) Η επιφάνεια των επαρχιών, δήµων και κοινοτήτων σε τετραγωνικά χιλιόµετρα προέρχεται από τα δηµοσιευµένα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού του 
1951  
 β) Ως επιφάνεια ορίζεται το σύνολο της έκτασης που καταλαµβάνει η κάθε διοικητική µονάδα µαζί µε τα εσωτερικά της ύδατα  
 γ) Το πλήθος των µονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θράκης δεν δέχθηκε σηµαντικές αλλαγές (αποσπάσεις, ενσωµατώσεις, ίδρυση νέων, κατάργηση 
υφιστάµενων κ.α.) στην περίοδο του µεσοπολέµου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απουσία τέτοιων. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές καταγράφονται στη στήλη των 
Παρατηρήσεων του Πίνακα 2 του παρόντος Παραρτήµατος 
 δ) Η διοικητική κατάτµηση της Θράκης όπως αυτή παρουσιάζεται στην απογραφή του 1951, παρουσιάζει ελάχιστες διάφορες µε την αντίστοιχη του 1940. Αυτές 
εντοπίζονται κυρίως στην απόσπαση οικισµών και την ίδρυση νέων κοινοτήτων µετά από διάσπαση υφιστάµενων κοινοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, για να βρεθεί η 
συνολική επιφάνεια των κοινοτήτων κατά το 1940, πραγµατοποιήθηκε πρόσθεση της επιφάνειας των κοινοτήτων που ιδρύθηκαν µετά το µε τις αντίστοιχες "µητρικές" τους 
 ε) Η κοινότητα Συµβόλων της επαρχίας Κοµοτηνής ενώθηκε διοικητικά µε την κοινότητα Πανδρόσου το 1948. Έτσι, δεν ήταν δυνατή η ανεύρεση της επιφάνειας 
του κάλυπτε η κοινότητα το 1940 ή νωρίτερα   
 ζ) Ασφαλή στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη του δείκτη πυκνοκατοίκησης µπορούν να εξαχθούν αποκλειστικά για τις επαρχίες, τους νοµούς και το ίδιο το 
διαµέρισµα της Θράκης. Για τις υπόλοιπες διοικητικές µονάδες, ο υπολογισµένος δείκτης χρησιµοποιείται µε µεγαλύτερη επιφύλαξη. 
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Πίνακας 21. Απαλλοτριωµένες µη ανταλλάξιµες περιουσίες για την οικοδόµηση 
προσφυγικών συνεταιρισµών  
  

Propriètès aliènèes sur lesquelle des constructions ont ètè dèja èlevèes 
 

[Άγνωστη περιοχή σε αστικό κέντρο της Θράκης] 
No. Nom et Prènom du propriètaire Mètres Carrès 

1 Alecos Emin 798 
2 Mehmet Ahmet 603 
3 Moustafa Tsaouch 988 
4 Ahmet Oglou Yiassar 1.080 
5 Mehmed Ali Mahomet 1.404 
6 Mehmed Yiaila 1277,5 
7 Housein Atchi 1.320 
8 Selim Ali 1.032 
9 Ibrahim Idaya 1.155,5 

10 Emin Ali 1.032 
11 Hadji Mchmed Fatmè 2.415 
12 Houssein Chèrif 798 
13 Arif Oglou Ibrahim 577,5 
14 Hatib Mehmed 986 
15 Hadji Hassa Zourè 1.905 
16 Hodja Ibrahim 607,5 
17 Naim Oglou Ahmed 1.674 
18 Ahmed Ismail 1.066 
19 Topchi Houssèin 975 
20 Ahmed Sabri 841,5 
21 Feic Chaban 2.406, 25 
22 Ahmet Halil 1.451 
23 Eyioup Ali 1.824 
24 Zinet Oglou Mehmed 258 
25 Houssein Kizi Fatmè 660 
26 Ametoglou Ibrahim 1.412 
27 Ali oglou Ibrahim 1.378 
28 Ahmet Faik 1.266,5 
29 Cherif Oglou Ali 1.440 
30 Mehmed Osman 532 
31 Mehmed Yiakoub 800 
32 Kiamil Arif 1.450 
33 Sali Houssin 1.457,5 
34 Moustafa Olgou Mehmed 922,5 
35 Omer Hadji Moustafa 3.968 
36 Sabriè Halil 1.566 
37 Ahmet Yiassar 744 
38 Ahmet oglou Redjep 2.520 
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39 Tjivè Hassan 1.026 
40 Nedjib Mehmed 1.104,5 
41 Halil Ismail 1.058 
42 Rechid Hassan 423 
43 Pomak Mehmed 1.804 
44 Eyioub Ali 1.032 
45 Osman Mousta 1.296 
46 Housein Ali 1.220 
47 Mehmed Ali 1.487,5 
48 Hassan Oglou Mehmed 1.352 
49 Omer Kizi Fatmè 1.668,5 
50 Housein Bey, Loytfiè Hanoumn et 

Hadji Chefki 55.432 

Total 117.008,5 
 
Quartier Stratones à Xanthie 
1 Emin agha Zadè-Niazi Bey 24.625,33 

Hèritiers Hadji Hanoum  
a) Hassan Nadji Omer 4.826 
b) Sabiha Hanoum  3.708 
c) Rechid Safet,      2.555 

2 
 
 
 
 d) Bahri Rechid,      11.089 

3 Housniè Hanoum 4.828 
4 Housniè Hanoum 3.708 
5 Housniè Hanoum 2.555 
6 Loutfiè Hamoum 4.827 
7 Loutfiè Hamoum 3.718 
8 Loutfiè Hamoum 2.555 
9 Faik Bey 1.056 
10 Faik Effendi 2.662 
11 Morseli Moustafa 9.171 

Total 70.784,33 

 

Quartier Gymnastirion 
Situation Karsiki Baglar [Ξάνθη] 
1 Osman Effendi Halil Oglou 5.344 
2 Osman Effendi Halil Oglou 2.899 
3 Osman Effendi Halil Oglou 563 
4 Toskman Hussein oglou Ali 1.210 
5 Hadji Horot oglou ali 2.688 
6 Hadji Horot oglou ali 5.589 
7 Hussein Dai oglou Halil et Ibrahim 3.122 
8 Ali Dai oglou Djamaz ali ou Tabac 

Mouninoglou Ali 2.560 
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9 Ibrahim oglou Havouz Emin 5.788 
10 Hèritiers Emin Effendi, Yioussouf, 

Riza et Tewfik Beys 1.090 

11 Dèmir Effendi 1.046 
12 Kassikdji Tabak Keremetsi Husniè 

Hanoum 
3.042 

13 Komisser ali Riza Effendi 4.528 
14 Salim oglou Halil Silveli 1.139 
15 Abas oglou Ali 1.590 
16 Demir Halil 466 
17 Sali oglou Ahmed 2.039 
18 Sali Kehayia 1.656 
19 Amoudja Emin 172 
20 Seimi Tabaz 618 

Total 47.149 
 
Quartier Remvis [Κοµοτηνή] 
1 Halil oglou ali Effendi Saftabachi 1.5001 
2 Ali oglou Chaban Effendi 1.075 
3 Devedji Mehmed oglou Moustafa 1.080 
4 Frères Igri Mehmed oglou, Hassan 

Hussein 2.000 

5 Halil oglou Ali Effendi Softabachi 1.000 
6 Feizoulah oglou Souleiman 1.250 
7 Osman oglou Hussein 1.000 
8 Osman oglou Hassan Effendi 2.000 
9 Halil oglou Effendi Softabachi 1.075 
10 Tchakir Moustafa oglou Moustafa 3.000 
11 Hussein oglou Halil Onbachi 2.500 
12 Mehmed Ali oglou Sobadji Ali 1.505 
13 Dremen Tèpèli Mehmed Tchaouch 4.250 
14 Hadji Eyoub oglou Mehmed 1.463 
15 Souleiman oglou Ahemd 

(Gariboglou) 1.463,15 

16 Hadji Yiakoub oglou Ali Agha 3.239,90 
17 Moustafa oglou Housni 2.320,49 
18 Yemenedji Ramis 5.246,65 
19 Abdi Kalfa oglou Youssouf 2.319,62 
20 Dogramadji Houssein 774,06 
21 Toussouz Ismail 1.842,65 
22 Kadir oglou Ali (Kadran Ali) 2.662,21 
23 Inglis Ahmed 4.408,81 
24 Mehmed oglou Ibrahim 703,12 

                                                
1 Πρόκειται για τ.µ. 
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25 Ketsedji Molla Ahmed 2.216,84 
26 Yemenidji Ramis 2.125,50 
27 Koundouradji Ali 2.000,28 
28 Kioulou Hassan 2.097,75 
29 Madjir Ali 1.624,77 
30 Gioul Hassan 853,65 
31 Sali Agha 2.434,77 
32 Madjir Ali 1.087 
33 Molla Ahmed oglou Sadik 1.679,40 
34 Hadji Souleiman olgou Hadji 

Moustsafa 4.017 

35 Tamis Hadji Hassan 720,50 
36 Kassap Emin 407,72 
37 Hadji Tahir 411,18 
38 Makboulè, fille de Ali Effendi 2.004,75 
39 Cheker Ali 2.456,50 
40 Djamis Hamoum 300 
41 Tamis Hadji Hassan 527,87 
42 Tahsin Effendi Moustafa oglou 1.211,25 
43 Ali Tcakal Kioilou 1.043 
44 Raif Effendi 1.034,35 

Τotal 79.970,99 
 

Quartier Armenikis  [Κοµοτηνή] 
1 Ali oglou Emin 1.496 
2 Hèritiers Sali Bey 16.250 

Total 17.746 
 

Quartier Sappon 
1 Hadji Moudjin Hassan 4.098,75 
2 Hadji Suleiman 3.660,635 

Total 7.759,385 
 

Quartier Alexandroupolis 
1 Hadzi Safvet Bey 105.137 

 
Quartier Didomotihon 
1 Hadji Selim Bey 12.358 

 
Πηγή: Ι.Α.Υ.Ε. 1928 B’ Πολιτική, 1925-1930, Περί της Δυτικής Θράκης, 9η Υποεπιτροπή Μικτής 
Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών, 18-06-1927, αριθ. πρωτ. 15833, [Κοµοτηνή] 
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Πίνακες 22. Απογραφή βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια της Θράκης 
(1920, 1930) 
 

Α. 1920 
Νοµοί Ροδόπης και Έβρου 
 

Νοµός Ροδόπης Νοµός Έβρου 

Όνοµα και Είδος 
Βιοµηχανίας 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Όνοµα και Είδος 
Βιοµηχανίας 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Κατηγορίες Κατηγορίες 

Εκµετάλλευση 
Υπεδάφους, 
Μεταλλουργίες, 
Οικοδοµικές κλπ. 

117 243 

Εκµετάλλευση 
Υπεδάφους, 
Μεταλλουργίες, 
Οικοδοµικές κλπ. 

41 99 

Επεξεργασία 
Προϊόντων Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας, 
Θήρας και Αλιείας 

618 1.323 

Επεξεργασία 
Προϊόντων 
Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας, 
Θήρας και Αλιείας 

269 576 

Υφαντουργεία 95 210 Υφαντουργεία 21 81 

Χηµική Βιοµηχανία 23 64 Χηµική 
Βιοµηχανία 16 31 

Βιοµηχανία Γενικών 
ή Οµαδικών 
Αναγκών 

4 11 

Βιοµηχανία 
Γενικών ή 
Οµαδικών 
Αναγκών 

2 7 

Σύνολο  Νοµού 
Ροδόπης 

857 1.851 Σύνολο  Νοµού 
Έβρου 

352 797 

Κλάσεις Κλάσεις 

Διαδοχικές Εργασίες 
των Μετάλλων 104 212 

Διαδοχικές 
Εργασίες των 
Μετάλλων 

37 75 

Βιοµηχανικές και 
Γεωργικές Μηχανές 1 2 

Λοιπά 
Μηχανήµατα και 
Ειδικές 
Κατεργασίες 
Πολυτίµων 
Μετάλλων 

1 3 

Λοιπά Μηχανήµατα 
και Ειδικές 
Κατεργασίες 
Πολυτίµων 
Μετάλλων 

7 15 
Προπαρασκευή και 
Κατεργασία 
Ορυκτών 

3 21 
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Προπαρασκευή και 
Κατεργασία 
Ορυκτών 

5 14 
Βιοµηχανίες 
Ξυλείας και άλλων 
Φυτικών Υλών 

29 72 

Βιοµηχανίες Ξυλίας 
και άλλων Φυτικών 
Υλών 

78 156 
Βιοµηχανίες 
Σιτηρών και 
Καρπών 

190 384 

Βιοµηχανίες Σιτηρών 
και Καρπών 246 507 

Βιοµηχανίες 
Σταφίδος, Ελαίου, 
Οίνου και Καπνού 

3 10 

Βιοµηχανίες 
Σταφίδος, Ελαίου, 
Οίνου και Καπνού 

1 5 

Βιοµηχανίες 
Ζωϊκών 
Προϊόντων και 
Κτηνοτροφικών 
Υλών 

47 110 

Βιοµηχανίες Ζωϊκών 
Προϊόντων και 
Κτηνοτροφικών 
Υλών 

289 604 Μέταξα 1 31 

Βιοµηχανίες Χάρτου 
και Κατασκευής 
Αντικειµένου εκ 
διαφόρων Υλών που 
προέρχονται από τη 
Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, Θήρα 
και Αλιεία 

3 6 

Κατασκευή και 
Επεξεργασία 
Ειδικών 
Υφασµάτων 

1 4 

Βαµβάκι 1 2 

Βιοµηχανίες 
Ενδυµάτων και 
Αντικειµένων 
Οικιακής Χρήσης 

22 46 

Λίνο, Κάνναβη, ιούτη 
κτλ, Νήµατα Τεχνητά 
και µη 

11 22 Χηµικά Προϊόντα 16 34 

Κατασκευή και 
Επεξεργασία Ειδικών 
Υφασµάτων 

3 6 Πολυγραφικές 
Βιοµηχανίες 2 7 

Βιοµηχανίες 
Ενδυµάτων και 
Αντικειµένων 
Οικιακής Χρήσης 

80 180 Εδάφια 

Χηµικά Προϊόντα 23 64 

Σιδηρουργία, 
κλίνες και άλλα 
µεταλλικά έπιπλα. 
Κλείθρα, Ήλιοι, 
Αλυσίδες, λίµες 
κτλ 

32 64 

Πολυγραφικές 
Βιοµηχανίες 4 11 

Σχοινιά, Ελατήρια, 
Δίκτυα 
Μεταλλικά, Κυτία 
Λευκοσίδηρου 

3 6 

Εδάφια 
Μαχαίρια και 
Άλλα Κοπτερά 
Όργανα 

2 5 

Σιδηρουργία 66 132 
Χρυσοχοΐα, 
Αργυροχοΐα, 
Αδαµαντοδετική 

1 3 

Ορειχαλκουργία και 
Χαλκουργία 7 14 Ασβεστοποιία, 

Τσιµεντοποιία κτλ 3 21 
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Σχοινιά, Ελατήρια, 
Δίκτυα Μεταλλικά, 
Κυτία Λευκοσίδηρου 

13 28 
Αποθήκευση και 
Συντήρηση 
Ξυλείας 

18 36 

Μαχαίρια και Άλλα 
Κοπτερά Όργανα 18 38 Οχήµατα Ξύλινα 10 33 

Γεωργικές και 
Βιοµηχανικές 
Μηχανές 

1 2 
Καλάµια, Ιτιές, 
Λυγαριές και τα 
όµοια τους 

1 3 

Όργανα και Εργαλεία 
Ακριβείας 1 3 Μύλοι Σιτηρών 171 342 

Χρυσοχοΐα, 
Αργυροχοΐα, 
Αδαµαντοδετική 

6 12 
Αρτοποιία, 
Κουλουροποιϊα και 
Φυραµατοποιϊα 

16 36 

Τεµαχισµός Λίθων 1 2 Ζαχαροπλαστική 3 6 
Ασβεστοποιία, 
Τσιµεντοποιία κτλ 4 12 Έκθλιψη Ελαίου 3 10 

Αποθήκευση και 
Συντήρηση Ξυλείας 38 76 Υποδηµατοποιία 47 110 

Βαρελοποιία 1 2 Άχυρο και Νήµατα 
συγγενή αυτού     

Οχήµατα Ξύλινα 26 52 

Πλέξιµο και 
Στρίψιµο 
Μεταξιού. 
Ύφανση, Βαφή και 
Εκτύπωση 

1 31 

Μουσικά Όργανα 1 2 
Αποθήκευση και 
Συντήρηση 
Σιτηρών 

    

Άχυρο και Νήµατα 
συγγενή αυτού 2 4 Φανέλλες και 

Κάλτσες 1 4 

Σάρωθρα 10 20 Ραφεία 18 36 

Αποθήκευση και 
Συντήρηση Σιτηρών 1 3 

Βαφεία Παντός 
Είδους Ενδυµάτων 
και Υφασµάτων, 
Σιδερωτήρια και 
Πλυντήρια 

4 10 

Μύλοι Σιτηρών 137 274 
Ποτοποιία, 
Διυλιστήρια 
Οινοπνεύµατος 

4 8 

Αρτοποιία, 
Κουλουροποιϊα και 
Φυραµτοποιϊα 

52 115 Τυπογραφεία 1 4 

Ζαχαροπλαστική 32 67 
Εργαστήρια 
Φωτογραφικά και 
Άλλα Όµοια 

1 3 

Επεξεργασία Σπόρων 
και Κόκκων µη 
Ελαιούχων 

24 48 
   

Έκθλιψη Ελαίου 1 5    
Βυρσοδεψία 53 106    
Υποδηµατοποιία 208 442    
Ιµάντες και Είδη 
Ιπποσκευής 27 54 

   
Σισύρες 1 2    
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Είδη Χαρτοπωλείου, 
Βιβλιοδετική 3 6 

   
Προπαρασκευή 
Βάµβακος 1 2 

   
Πλέξιµο Λίνου, 
Κάνναβης, Ιούτης και 
Άλλων Νηµάτων 

7 14 
   

Ύφανση Λίνου, 
Κάνναβης, Ιούτης και 
Λοιπών Νηµάτων 

4 8 
   

Πιλοί εκ Πιλήµατος 2 4    
Άλλα Είδη 
Πιλήµατος 1 2    
Ραφεία 76 172    
Εργαστήρια 
Στρωµατοποιίας και 
Ταπετσαρίας 

2 4 
   

Άλλα Αντικείµενα 
Ενδυµασίας και 
Οικιακής Χρήσης  

1 2 
   

Βαφεία Παντός 
Είδους Ενδυµάτων 
και Υφασµάτων, 
Σιδερωτήρια και 
Πλυντήρια 

1 2 

   
Ποτοποιϊα, 
Διυλιστήρια 
Οινοπνεύµατος 

10 27 
   

Άλλες Λιπώδεις Ύλες 
και Ζωϊκά 
Υπολείµµατα 

18 37 
   

Τυπογραφεία 5 9    
Εργαστήρια 
Φωτογραφικά και 
Άλλα Όµοια 

1 2 
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Νοµοί Έβρου και Ροδόπης  
 

Επιχειρήσεις 
Νοµού Έβρου Λειτουργία Επιχείρησης 

Επιχειρήσεις 
Νοµού 
Ροδόπης 

Λειτουργία Επιχείρησης 

Η εργασία συνήθως Η εργασία συνήθως 

διαρκεί 
ολόκληρο το 

έτος 
µέχρι 3 µήνες από 3-6 

µήνες 
περισσότερο 
των 6 µηνών 

διαρκεί 
ολόκληρο το 

έτος 
µέχρι 3 µήνες από 3-6 

µήνες 
περισσότερο 
των 6 µηνών 

430 84 81 108 1370 138 118 88 

Επιχειρήσεις 
Νοµού Έβρου Απασχολούµενοι 

Επιχειρήσεις 
Νοµού 
Ροδόπης 

Απασχολούµενοι 

Ιδιοκτήτες, 
Αρχηγοί ή 
Διευθυντές 

Μέλη της 
Οικογένειας 
του Ιδιοκτήτη 

Υπάλληλοι Εργάτες 
Ιδιοκτήτες, 
Αρχηγοί ή 
Διευθυντές 

Μέλη της 
Οικογένειας 
του Ιδιοκτήτη 

Υπάλληλοι Εργάτες 

373 106 0 318 881 210 4 756 
  
 

Β. 1930 
Νοµοί Έβρου και Ροδόπης 
  

Νοµός Έβρου Νοµός Ροδόπης 

Όνοµα και Είδος 
Βιοµηχανίας 

Αριθµός 
Βιοµηχανιών 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Όνοµα και Είδος 
Βιοµηχανίας 

Αριθµός 
Βιοµηχανιών 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Μεταλλεία και 
Λατοµεία 6 84 Μεταλλεία και 

Λατοµεία 5 29 

Βιοµηχανία 
Τροφίµων και 
Συναφών 

281 567 
Βιοµηχανία 
Τροφίµων και 
Συναφών 

469 836 

Χηµικές 
Βιοµηχανίες 3 3 Χηµικές 

Βιοµηχανίες 3 7 

Κατεργασία 
Ορυκτών 66 151 Κατεργασία 

Ορυκτών 34 125 

Οικοδοµικές 
Βιοµηχανίες και 
Συναφείς 

35 679 
Οικοδοµικές 
Βιοµηχανίες και 
Συναφείς 

26 783 

Παραγωγή και 
Διανοµή 
Κινητήριας 
Δύναµης, Φωτός, 
Ύδατος και 
Θερµότητας 

4 30 

Παραγωγή και 
Διανοµή 
Κινητήριας 
Δύναµης, Φωτός, 
Ύδατος και 
Θερµότητας 

8 63 
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Μεταλλουργικές 
Βιοµηχανίες 1 1 Μεταλλουργικές 

Βιοµηχανίες 2 4 

Μηχανολογικές 
Βιοµηχανίες 285 420 Μηχανολογικές 

Βιοµηχανίες 286 375 

Βιοµηχανίες 
Ξύλου και 
Συναφών 

178 400 
Βιοµηχανίες 
Ξύλου και 
Συναφών 

148 214 

Βιοµηχανίες 
Δέρµατος και 
Άλλων Ζωϊκών 
Ειδών 

205 370 

Βιοµηχανίες 
Δέρµατος και 
Άλλων Ζωϊκών 
Ειδών 

410 674 

Υφαντικές 
Βιοµηχανίες 18 516 Υφαντικές 

Βιοµηχανίες 21 34 

Βιοµηχανίες 
Ειδών από 
Νήµατα, 
Υφάσµατα και 
Συναφή 

177 318 

Βιοµηχανίες 
Ειδών από 
Νήµατα, 
Υφάσµατα και 
Συναφή 

201 657 

Βιοµηχανία 
Χάρτου, 
Εκτυπώσεων και 
Συναφών 

8 28 

Βιοµηχανία 
Χάρτου, 
Εκτυπώσεων και 
Συναφών 

18 35 

Καπνοβιοµηχανία 1 100 Καπνοβιοµηχανία 21 484 
Υπηρεσίες 
Υγιεινής και 
Καθαριότητας 

132 169 
Υπηρεσίες 
Υγιεινής και 
Καθαριότητας 

165 239 

Μεταφορές και 
Συγκοινωνίες 20 569 Μεταφορές και 

Συγκοινωνίες 9 65 

Συνδυασµός 
Βιοµηχανιών που 
Ανήκουν σε 
Διάφορους 
Κλάδους 

1 2 

Συνδυασµός 
Βιοµηχανιών που 
Ανήκουν σε 
Διάφορους 
Κλάδους 

6 30 

Σύνολο 
Βιοµηχανίας 1421 4507 Σύνολο 

Βιοµηχανίας 1832 4304 

Όνοµα και Ειδος 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

Αριθµός 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Όνοµα και Ειδος 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

Αριθµός 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

Απασχολούµενα 
Πρόσωπα 

Ξενοδοχεία, 
Καφενεία κλπ. 515 683 Ξενοδοχεία, 

Καφενεία κλπ. 551 320 

Θεατρικές 
Επιχειρήσεις 4 7 Θεατρικές 

Επιχειρήσεις 3 16 

Διάφορα 9 30 Διάφορα 20 83 
Πίστη, 
Συνάλλαγµα, 
Ασφάλεια 

16 64 
Πίστη, 
Συνάλλαγµα, 
Ασφάλεια 

29 112 
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Επιχειρήσεις 
Επιβοηθητικές 
του Εµπορίου 

43 84 
Επιχειρήσεις 
Επιβοηθητικές 
του Εµπορίου 

17 27 

Χονδρικό Εµπόριο Χονδρικό Εµπόριο 
Εµπόριο Ειδών 
Διατροφής 40 97 Εµπόριο Ειδών 

Διατροφής 39 76 

Εµπόριο Νηµάτων 
και Υφασµάτων 4 8 Εµπόριο Νηµάτων 

και Υφασµάτων 0 0 

Εµπόριο Ειδών 
Οικοδοµής, 
Επίπλων κτλ 
Οικιών 

4 8 

Εµπόριο Ειδών 
Οικοδοµής, 
Επίπλων κτλ 
Οικιών 

0 0 

Εµπόριο Άλλων 
Ειδών 9 22 Εµπόριο Άλλων 

Ειδών 12 28 

Λιανικό Εµπόριο  Λιανικό Εµπόριο  
Εµπόριο Ειδών 
Διατροφής 775 908 Εµπόριο Ειδών 

Διατροφής 1175 1391 

Εµπόριο Νηµάτων 
και Υφασµάτων 120 187 Εµπόριο Νηµάτων 

και Υφασµάτων 190 272 

Εµπόριο Ειδών 
Οικοδοµής, 
Επίπλων κτλ 
Οικιών 

30 40 

Εµπόριο Ειδών 
Οικοδοµής, 
Επίπλων κτλ 
Οικιών 

73 102 

Εµπόριο Άλλων 
Ειδών 61 89 Εµπόριο Άλλων 

Ειδών 142 226 

Σύνολο 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

1695 2365 
Σύνολο 
Εµπορικών 
Επιχειρήσεων 

2342 3307 

Γενικό Σύνολο 3116 6872 Γενικό Σύνολο 4174 7611 
 
 
Διαµέρισµα Θράκης  

Λειτουργία Επιχείρησης   
Η εργασία συνήθως   

διαρκεί 
ολόκληρο το 

έτος 
µέχρι 3 µήνες από 3-6 

µήνες 
περισσότερο 
των 6 µηνών    

6569 145 273 303   
Απασχολούµενοι Ιδιοκτήτες, 

Συνιδιοκτήτες, 
Διοικητές 

Προσωπικό 
Διεύθυνσης 

Προσωπικό 
Διοίκησης 

Προσωπικό 
Τεχνικό 

Προσωπικό 
Απασχολούµενο 
στην Πώληση 

Εργάτες 

7888 123 193 
 81 92 6106 
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Διαµέρισµα Θράκης  
 

   
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Απογραφή Βιοτεχνικών και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 
ενεργειθήσα κατά τον Σεπτέµβριο του 1930. Εν Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3, σσ. 4-5, Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (1926), Απογραφή Βιοτεχνικών και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων κατά την 18η Δεκεµβρίου 1920. Εν Αθήναις:  Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, Πίναξ Ι, Πίναξ 19, Πίναξ 21, Πίναξ 23. 

Δια 
Ανέµου Δια Ύδατος Δια Ατµού Δι

α 
Π
τω
χο
ύ 
ή 

Φ
ω
τι
στ
ικ
ο

ύ 
Α
ερ
ίο
υ Δια 

Βαρέων 
Ελαίων 

Δια 
Βενζίνης ή 
Πετρελαίου 

Δια 
Ηλεκτρισµού 

Υδροτροχο
ί 

Υδροστρόβιλο
ι 

Εµβολαιοφόρο
ι 

Ατµοστρόβιλο
ι 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

Α
ρι
θµ
ός

 
Κ
ατ
ασ
τη

µά
τω
ν 

Ιπ
πο
δύ
να

µη
 (Η
Ρ)

 

19
30

 

3 33 182 1364 18 300 9 225 1 4,5 2 67 74 4937 75 2057,5 25 366,95 

Δια 
Ανέµου Δια Ύδατος Δια Ατµού 

Δι
α 
Π
τω
χο
ύ 
ή 

Φ
ω
τι
στ
ικ
ού

 
Α
ερ
ίο
υ Δια Οινοπνεύαµατος, 

Βενζίνης, Πετρελαιου ή 
Βαρέων Ελαίων 

Δια 
Ηλεκτρισµού 

19
20

 

59 288 230 1141 5 66 4 121 5 49 0 0 
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Πίνακας 23. Πορεία προσφυγικής εγκατάστασης (1929) 

Ε.Α.Π. Υπ. Πρόνοιας 
Γήπεδα που έχουν 
απαλλοτριωθεί 

(στρ.) 
Γήπεδα (στρ.) 

Το
πο
θε
σί
α 

Ανεγειρόµενες Ανεγερθείσες Ανεγειρόµενες Ανεγερθείσες 

Π
όσ
ες

 π
ρέ
πε
ι ν
α 

αν
εγ
ερ
θο
ύν

 
Ά
στ
εγ
ες

 
Ο
ικ
ογ
έν
ει
ες

 

Ε.Α.Π. Υπ. 
Πρόνοιας 

Α
δι
άθ
ετ
α 
γή
πε
δα

 

Α
πα
ιτ
ού

µε
να

 
Γή
πε
δα

 

Από 
δωρεά 

Από 
αγορά Δηµοσίου Ανταλλάξιµα 

Π
αρ
ατ
ηρ
ήσ
ει
ς 

Αλεξ/λη - - - 18 (2 τετραλ., 
5 διπλ.) 24

0 

24
0 - 12.081 - 

35
.0

00
 

- - - - 32
 

οι
κο
γέ
νε
ιε
ς 

Αλεξ/λη 78 526 48 (24 διπλ.) 14 (7 διπλ.) - - 123.701 42.301 - - - - - - 28
 

οι
κο
γέ
νε
ιε
ς 

Αλεξ/λη - - - 32 (8 τετρ.) - - - - 

11
8.

79
5 

- - - - - 32
 

οι
κο
γέ
νε
ιε
ς 

Φέρρες - 10 - 12 (6 διπλ.) - - - - - - - - 4.448 - - 

Διδυµ/χο - 248 - - - - 75.293 - - - - - 21.333 - - 

Σουφλί - - - 12 (6 διπλ.) - - - - - - - - 4.448 -  
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Ν. 
Ορεστιάδα - - - - 60

 

60
 

- - - 

35
.0

00
 

- - 33.918 - - 

Σαµοθράκη - - - - 40
 

40
 

- - - 

20
.0

00
 

- - - - - 

Σύνολο Ν. 
Έβρου 78 848 48 88 34

0 

34
0 198.994 54.382 

11
8.

79
5 

90
.0

00
 

- - 56.999 - - 

Κοµοτηνή - 1.908 - 350 - - 389.202 557.358 - - - - 79.200 - - 

Ξάνθη - 1.846 - 395 20
0 

20
0 148.598 8.242 - 

50
.0

00
 

- - 461.507 - - 

Σάπες - 37 - - - - - - - - - - 7.759 - - 

Σύνολο Ν. 
Ροδόπης - 3.791 - 745 20

0 

20
0 537.800 565.500 - 

50
.0

00
 

- - 548.566 - - 

 
Πηγή: Μ. Μ. Αρχείο Βενιζέλου Ε./Υπ. Πρόνοιας Φ.132, 1928-1929/Έγγραφο 173/32, Ελληνική Δηµοκρατία, Υπ. Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Γραφείο 
Στατιστικής, Αθήνα, 10-10-1929 
 
Παρατηρήσεις: Ως Ανεγερθείσες Γερµανικές Οικίες, θεωρούνται οι οικίες που κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τη σύµβαση (καλοκαίρι του 1924) µεταξύ της 
Ε.Α.Π. και της γερµανικής εταιρείας D.H.T.G.-Sommerfeld. Αυτή προέβλεπε, την ανέγερση, τη θεµελίωση και την κεράµωση 10.000 ξύλινων σκελετών, 
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αγροτικών οικιών, τριών τύπων, εντός 6-8 µηνών1. Η Καυκούλα αναφέρει ότι, η εταιρεία D.H.T.G.-Sommerfeld κατασκεύασε 9.228 προσφυγικά οικήµατα στη 
Μακεδονία2. 

                                                
1 Νοταράς Μ. Ι. (1934), Η Αγροτική Εγκατάσταση των Προσφύγων: Μελέτη περί των Διατεθέντων Κεφαλαίων, των Δηµιουργηθέντων Χρεών και της Εισπράξεως Αυτών, του 
Συµψηφισµού των Αποζηµιώσεων, των Ενδεικνυόµενων Μέτρων δια τη Παγίωσιν και Συµπλήρωσιν της Εγκαταστάσεως, της Αναπροσαρµογής των Χρεών κτλ. Αθήναι: "Χρονικά", 
σ. 65. 
2 Καυκούλα Κ. (1997). Μεταµορφώσεις του Αγροτικού Χώρου: Ο Εποικισµός της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τις Πρώτες Δεκαετίες του Αιώνα. Στο (Eπιµ.) "Ο Ξεριζωµός και η 
Άλλη Πατρίδα: Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα". Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας: 259-300, σ. 283, σ. 298. 
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Πίνακας 24. Αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (1929) 
 

  

Έ
κτ
ασ
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Δι
οι
κη
τι
κή
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Μ
ον
άδ
ας
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.) 
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Έ
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Π
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 Σ
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Ά
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Κ
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 Μ
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Λ
ει

µώ
νε
ς 
Φ
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ικ
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Λ
ει

µώ
νε
ς 
Τ
εχ
νη
το
ί 

Β
οσ
κέ
ς 
Κ
αλ
λι
ερ
γή
σι

µε
ς 

Β
οσ
κέ
ς 

µη
 Κ
αλ
λι
ερ
γή
σι

µε
ς 

Μ
ω
ρε
ώ
νε
ς 

Ε
σπ
ερ
ιδ
οε
ιδ
ή 

Α
νθ
όκ
ηπ
οι

 

Β
αλ
τό
το
πο
ι Κ
αλ
λι
ερ
γή
σι

µο
ι 

Β
αλ
τό
το
πο
ι µ
η 
Κ
αλ
λι
ερ
γή
σι

µο
ι 

Έ
λη

 

Ά
γο
να

 

Ε
πα
ρχ
ίε
ς 

Αλεξανδρουπόλεως 1.022 18.817 133.310 4.037 129.273 20.111 1.424 410  4.013 28.288 258   294 1.683 3 1.525 

Διδυµοτείχου 827 55.861 25.8142,5 309 25.783,5 40.475 2.969 2.210 124 1.709 469,5 12.687   1.466 74 28 2.602 

Ορεστιάδος 953 76.831 309.131 309,5 308.821,5 52.978 13.216 1.026 339 13.337 10.042,5 31,51  1 1.474 601 146 1.806 

Σαµοθράκης 179 5.418 29.542,5 2.087 27.455,5 2.702 218   2.173 12.958   6    26 

Σουφλίου 1.181 39.261 129.552 273.5 12.9278,5 10.210 5.295 3.114 3 3.287 5.523 9.768   2.080 1.718 27 2.380 

Κοµοτηνής 1.668 53.373 480.211,5 1.389,5 478.822 28.658 12.935 18.310 68,5 82.186 77.805 56  2 1.891 1.410 2.542 5.492 

Ξάνθης 1.698 51.592 314.634,5 2.640,5 311.994 13.175 4.862 29.165 93.5 20.116 69.614 4   276 144 5.112 8.484 
Σαπών 935 29.807 154.130 99 154.031 16.777 2.138 2.598 20 1.545 5.020 14    17  200 

Ν
οµ
οί

 Έβρου 4.163 196.188 859.678 7.016 852.662 126.476 23.122 6.760 466 489,25 57.281 25.864 459,53 7 5.314 5.005,8 204 8.339 

Ροδόπης 4.302 134.772 948.976 4.129 944.847 58.610 19.935 50.073 182 636,3 152.439 74 599,45 2 2.167 6.187,93 7.654 14.176 

Σύνολο Θράκης 8.464 330.960 1.808.654 11.145 1.797.509 185.086 43.057 56.833 648 128.366 209.720 25.938 537,43 9 7.481 6.002,33 7.858 22.515 

 
Πηγή: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο 
Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα στοιχεία προέρχονται: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), 
Γεωργική και Κτηνοτροφική Απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929. Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, όπως έχουν επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν 
λόγω προγράµµατος. 
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Πίνακας 25. Καπνοπαραγωγή Θράκης (1920, 1924) 
 
 

1920 1924 

Οικισµός 
Παραγόµενη 
Ποσότητα σε 
οκάδες 

Κοινότητα/Δήµος Καλλιεργούµενα 
Στρέµµατα Καλλιεργητές 

Παραγόµενη 
Ποσότητα σε 
οκάδες 

Ξάνθη 100.000 Ξάνθης 10.248 983 524.431 

Κερετσηλέρ 
(Χρύσα) 120.000 Χιονίστρας 8.644 704 509.692 

Μιζανλή 
(Ζυγός) 9.360,37 Τοξοτών 6.305 540 238.905 

Τζελεµπλή 
(Αγέλη) 30.000 Γενισέας 3.385 454 185.845 

Φουστιρλή (;) 11.000 Ευλάλου 1.77 483 112.142 

Μουρσαλή 
(Μορσίνη) 15.000 Μορσίνης 4.75 402 219.82 

Κιζίλτζα 
Μουρσαλή 
(Μόρσα) 

20.000 Αβδήρων 3.227 408 185 

Γκιοκτσι-Σελέρ 
(Σέλερο) 27.301,09 Σελέρου 3.819 603 179.669 

Κουγιούτ-Κιόι 
(Κιµµέρια) 31.201,24 Κιµµερίων 2.564 426 153.715 

Ντινκλέρ (;) 15.608,62 Ωραίου 1.074 480 102.62 

Σακάρ-Καγιά 
(Λευκόπετρα) 11.700,46 Γεραιά 1.071 221 59.873 

Σαχίν (Εχίνος) 39.001,56 Εχίνου 1.895 466 157.887 

Ογιούκ-Κιόι (;) 11.700,46 Κοτύλης 359 220 31.055 

Κουρού-Σαγίρ 
(;) 11.700,46 Θερµών 419 187 38.95 

Σενίκοβα 
(Σάτρες) 624,02 Σατρών 410 227 17.644 

Ναρλή-Κιόι 
(Πολύανθος) 24.960,49 Μύκης 1.365 440 89.014 
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Γιασί-Κιόι 
(Ιάσµος) 62.402,49 Ιάσµου 2.359 577 147.641 

Ελµαλή 
(Συδινή) 15.600,62 Σταυρουπόλεως 2.324 712 239.285 

Αλµατζιλάρ (;) 31.201,24 Κοζλούτσης 650 175 23.775 

Μακακλάρ 
(Μακάριο) 2.340,09 Σταρνίτσης 720 135 30.755 

Κετζιλή 
(Κένταυρος) 6.240,24 Ανακεφαλαίωση ανά Περιοχή Καλλιέργειας  

Εµιρλή 3.120,12 Γιακάς 15.623 1.449 775.881 

Ατµαντζαλή 
(Γέρακας) 3.900,15 ΙΙ Γιακάς 4.739 452 198.494 

Μουσταφίκοβα 
(;) 1.950,07 Ορτά Κογλού 8.644 764 500.542 

Γκιουκτσέ-
Μπου[…] (;) 6.240,24 Σουβάν Γιακά 8.842 1.607 461.772 

Σύνολο 296.000 Οβάς 5.11 944 288.131 

    Δερέ Κολού 1.071 221 59.205 

    Μπαϊρ Κολού 3.227 310 185 

    Τζεµπέλια 6.408 2.074 504.888 

    Σου Γιαλεσί 3.694 1.022 295.915 

    Σύνολο 57.358 8.843 3.267.828 
 
 
Πηγή: Dalègre J., (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque Depuis 1878. Tome 2: Cartes, Documents, 
Fiches Statistiques, Bibliographie, Département de Géographie, Paris: Université Paris X-Nanterre, πίνακες Χ: 1, 2, 3· 
Ιγγλέσης Ν. Γ. (1925-1926), Οδηγός της Ελλάδος, Έτος Ι'. Α`: Ελληνική Διοίκησις, Β`: Ελληνικόν Κράτος, Γ`: Ελληνικόν 
Εµπόριον, Αθήναι, σ. 1243.  
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Πίνακας 26. Αριθµός και µέγεθος αγροτικών ιδιοκτησιών (1929) 
 
Στρέµµατα/Αριθµός 
Δηλώσαντων 
Καλλιεργητών 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

Νοµός Έβρου 3778 4116 4663 3438 2595 1447 794 495 
Νοµός Ροδόπης 9033 5594 3974 3205 1612 848 471 316 

Σύνολο Θράκης 12811 9710 8637 6643 4207 2295 1265 811 

Στρέµµατα/Αριθµός 
Δηλώσαντων 
Καλλιεργητών 

81-90 91-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 

Νοµός Έβρου 292 238 520 53 13 6 1 1 
Νοµός Ροδόπης 164 154 377 46 15 12 5 0 

Σύνολο Θράκης 456 392 897 99 28 18 6 1 

Στρέµµατα/Αριθµός 
Δηλώσαντων 
Καλλιεργητών 

701-800 801-900 901-1.000 1.001-2.000 2.001-5.000 
   

Νοµός Έβρου 0 0 2 0 9    
Νοµός Ροδόπης 2 3 2 8 16    

Σύνολο Θράκης 2 3 4 8 25    
Στρέµµατα/Αριθµός 
Δηλώσαντων 
Καλλιεργητών 

5.001-10.000 10.000-15.000 15.001-25.000 25.001-50.000 Σύνολα 
    

Νοµός Έβρου 4 2 0 0 22456    
Νοµός Ροδόπης 7 4 1 2 25840    

Σύνολο Θράκης 11 6 1 2 48296    
 
Πηγή: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, Πρόγραµµα Ιστορία της Υπαίθρου: Ελληνική Αγροτική 
Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα στοιχεία προέρχονται: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Γεωργική και Κτηνοτροφική Απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929. Αθήναι:  Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, όπως έχουν 
επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος 
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Πίνακας 27. Τα Τσελιγκάτα της Δυτικής Θράκης τη δεκαετία του 1950  
 

α/α 
Τσελιγκάτα 

Οικογένειες Γιδοπρόβατα 
Κατασκήνωση 

Ονοµατεπώνυµο 
Τσελιγκάδων Χειµερινή Καλοκαιρινή 

1 Αποστολίδης Δηµήτρης 38 6.000 Κίρκη 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

Μ. Δέρειο, (Ν. 
Ροδόπης) 

2 Βρύζας Γιώργης 15 2.000 Αµφιθέα 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

Καρυόφυτο 
(Ξάνθης), (Ν. 
Ροδόπης) 

3 Βροντούµης Γιώργης 1 150 Αγ. Τριάδα 
(Σουφλίου) 

Αγ. Τριάδα 
(Σουφλίου) 

4 Γκίκας Δηµήτρης 80 12.000 Ορεστιάδα Υψώµατα, (Ν. 
Ροδόπης) 

5 Γκούντης Κώστας 35 8.000 Διδυµότειχο Υψώµατα, (Ν. 
Ροδόπης) 

6 Γιώτης Γιώργης 11 2.000 Δρέπανο 
(Ορεστιάδας) 

Δρέπανο 
(Ορεστιάδας) 

7 Γκουτόλιας Γιάννης 19 5.500 Πεδιάδα (Ξάνθης) Νιοχώρι, (Ν. 
Ροδόπης) 

8 Ζώγας Κώστας 40 8.000 

Συκοράγη 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

και Κοτρωνιά 
(Σουφλίου) 

Σάπες, (Ν. Ροδόπης) 

9 Ζώγας Δηµήτρης και 
Γιώργης 4 800 Σουφλί Σουφλί 

10 Ζάρας Στέργιος 42 8.000 Πεδιάδα Κοµοτηνής Ελάτια Δράµας1 

11 Καράλης Γιώργης 25 7.000 Δασκαλιό 
(Αλεξανδρουπόλεως) Θερµιά, (Ν. Ροδόπης) 

12 Καζάκος Κώστας 17 4.000 Αισύµη 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

Αισύµη 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

13 Κοτσαµπάσης Χρίστος 3 500 Θυρέα 
(Διδυµοτείχου) 

Θυρέα 
(Διδυµοτείχου) 

14 Κούτρας Θανάσης 5 1.000 Φέρρες Κυριακή (Σουφλίου) 
15 Κούτλας Γιάννης 42 75.000 Πεσσάνη (Σουφλίου) Πεσσάνη (Σουφλίου) 

16 Κοτζιάς Δήµος 3 500 Κιτρινόπετρα 
(Σουφλίου) 

Κιτρινόπετρα 
(Σουφλίου) 

17 Κοντάκος Χρήστος 20 5.000 Παγούρια Κοµοτηνής Τσάλ-Ντάγ2 (Ν. 
Καβάλας) 

18 Κουτσογιάννης 
Απόστολος 88 14.000 Πεδιάδα Κοµοτηνής Τσάλ-Ντάγ (Ν. 

Καβάλας) 
19 Λεπίδας Θανάσης 35 9.500 Πεδιάδα (Ξάνθης) Πρασινάδα Ροδόπης 
20 Μπάτζος Π. Γιώργης 25 6.000 Αγίασµα (Ξάνθης) Εχίνος (Ξάνθης) 

21 Μπόνιας Γιώργης 10 2.000 Μαυροκλήσι 
(Διδυµοτείχου) 

Μαυροκλήσι 
(Διδυµοτείχου) 

22 Μπασδάνης Κώστας 23 4.500 Κίρκη 
(Αλεξανδρουπόλεως) Μοκρός Φαλακρού3 

23 Νεόρας Δηµήτριος 4 500 Ασβεστάδες 
(Διδυµοτείχου) 

Ασβεστάδες 
(Διδυµοτείχου) 

24 Νάκος Χρίστος 8 1.500 Φέρρες Λευκίµη, (Ν. 

                                                
1 Σηµερινό δάσος Καρά-Ντερέ ή δάσος Ελατιάς στην Δράµα.  
2 Σηµερινά όροι Λεκάνης της Αν. Μακεδονίας. 
3 Σηµερινό Λειβαδερό Νοµού Δράµας (βόρεια της Δράµας στο δρόµο προς το Καρά-Ντερέ). 
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Ροδόπης) 
25 Ναστός Δηµήτριος 25 5.000 Πεσσάνη (Σουφλίου) Πεσσάνη (Σουφλίου) 
26 Ντόλας Ιορδάνης 8 1.800 Υαλιά (Ορεστιάδας) Υαλιά (Ορεστιάδας) 

27 Πιστόλας Νικόλας και 
Γιάννης 32 7.000 Δαµιά-Ιανός 

(Αλεξανδρουπόλεως) Θερµιά (Ξάνθης) 

28 Ρέστας Γιάννης 5 1.500 Τσιγγέλι 
(Διδυµοτείχου) 

Τσιγγέλι 
(Διδυµοτείχου) 

29 Ρούφος Χρήστος 1 200 Αµυγδαλιά 
(Σουφλίου) 

Αµυγδαλιά 
(Σουφλίου) 

30 Ρούφης Βαγγέλης 23 5.000 Λουτρός 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

Λουτρός 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

31 Σκεύας Κώστας του 
Θεοδώρου 20 4.500 Άβας 

(Αλεξανδρουπόλεως) Πίσοβο (Ξάνθης) 

32 Σκεύας Γιώργης 12 3.000 Νίψα 
(Αλεξανδρουπόλεως) Ελάτια (Δράµας) 

33 Τσόλης Απόστολος 2 300 Σιδηρώ (Σουφλίου) Σιδηριό (Σουφλίου) 

34 Τσιλιγγίρης Βασίλης 92 15.000 Περιφέρεια 
Κοµοτηνής 

Μακροχώρι Τσάλ-
Ντάγ (Ν. Καβάλας) 

35 Φαλέκας Γιώργης 10 1.500 Κίρκη 
(Αλεξανδρουπόλεως) 

Λεκάνη Τσάλ-Ντάγ 
(Ν. Κάβαλας) 

36 Χατζόπουλος Χρίστος 76 14.000 Πεδιάδα (Ξάνθης) Θερµιά, (Ν. Ροδόπης) 
37 Χατζηχρίστου Αδελφοί 26 5.000 Πεδιάδα (Ξάνθης) Θερµιά, (Ν. Ροδόπης) 

Σύνολο 905 179.750  
 
Πηγή: Χατζηµιχάλη Α. (1957), Σαρακατσαναίοι, Τόµος Α’, Μέρος Α’, Αθήνα, σ. 80, Παράρτηµα-Πίνακας αρ. 32 
 
Παρατηρήσεις της Α. Χατζηµιχάλη για τον πίνακα: α) Τα δεδοµένα δεν προέρχονται από επίσηµη 
απογραφή, µιας και τέτοια δεν υπάρχει. Οι πίνακες καταρτιστήκαν από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από 
τους ίδιους τους Σαρακατσάνους.  

β) Αναπόφευκτα ένα µικρό ποσοστό διαφεύγει της καταγραφής. Το ποσοστό µεγαλώνει σε περιοχές µε 
µόνιµες ή ηµιµόνιµες εγκαταστάσεις Σαρακατσάνων, όπου αφοµοιώθηκαν µε τους πληθυσµούς των χωριών και 
διαφεύγουν της καταγραφής.  

γ) Τα νοµαδικά τσελιγκάτα µέχρι πρότινος, κατέληξαν να γίνουν γεωργοκτηνοτρόφοι. Συχνά συναντιόνται 2-
3 τέτοιες οικογένειες σε κάθε χωριό που είναι αδύνατο να καταγραφούν.      
 δ) Οι εγκαταστάσεις και η εξάπλωση τους καταγράφεται βάσει των βουνών της κάθε περιοχής, όπου οι 
Σαρακατσάνοι κατασκηνώνουν. 
 ε) Από τις πεδινές  περιοχές µεταξύ Νέστου και Έβρου ανεβαίνουν το καλοκαίρι στη νότια Ροδόπη (µεταξύ 
Θερµιών και Ορεστιάδας) ή προς τα βουνά των ν. Δράµας και του ν. Κάβαλας, τη βόρεια Ροδόπη, το Φαλακρό 
(Μπόζ-Ντάγ) και το Τσάλ-Ντάγ. 



Βασίλης Κουτσούκος  Παράρτηµα Πινάκων 
 

 124 

Πίνακας 28. Εγκαταστάσεις Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων στην θρακική ύπαιθρο (1918-1978) 
 

Αρχική Εγκατάσταση Ενδιάµεση Εγκατάταση Τελική Εγκατάσταση 

α/α 

Τόπος 
Εγκατάστασης 
αρχές 20ού 
Αιώνα 

Τόπος Χρονολογία Τόπος Χρονολογία Τόπος Χρονολογία 
Παρατηρήσεις 

1  Πεντάλοφος 
Ορεστιάδας 1941 Πρωτοκκλήσι 

Διδυµοτείχου 1955 Αγριάνη 
Διδυµοτείχου   

2      Σουφλί 1960+  

3      Μαυροκκλήσι 
Διδυµοτείχου 1930  

4 Αν. Θράκη     Άβαντας (Δερβένι) 
Αλεξανδρουπόλεως 1922-1960  

5      Μοναστηράκι 
Αλεξανδρουπόλεως 1948-1962  

6      Αλεξανδρούπολη -  

7  Περιοχή Σερρών    Άνθεια 
Αλεξανδρουπόλεως 1950  

8    
Λευκίµη Σουφλίου 
(καλοκαίρι), ορεινά 
Ροδόπης (χειµώνας) 

1929 Προβατώνας 
Σουφλίου 1950-1960  

9      Αµφιτρίτη 
Αλεξανδρουπόλεως 1970  

10  

Περιοχή Σάπκα στα 
νότια του όρους Σάντας 

(καλοκαίρι), περιοχή 
Έβρου (χειµώνας) 

   Δαδιά (Πευκώνας) 
Αλεξανδρουπόλεως 1951 Παραχωρήθηκε κλήρος 10-

30στρ./οικογένεια 

11 Αν. Θράκη διάφορες περιοχές του 
Έβρου    Μάνδρα 

Διδυµοτείχου 1948  

12      Γιαννούλη Σουφλίου 1950 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

13 Αν. Θράκη Δίκαια Ορεστιάδως 1922 Μεγάλο Δέρειο 
Διδυµοτείχου 1934 Λευκίµη Σουφλίου 1951 Παραχωρήθηκε προσωρινός 

κλήρος 30στρ./οικογένεια 
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14      Κοίλα (Κισλάκιο) 
Αλεξανδρουπόλεως 1951  

15      Φέρρες 
Αλεξανδρουπόλεως 1962-1980  

16 Αν. Θράκη Βουλγαρία 1920 Πεσσάνη (Δαδιά) 
Αλεξανδρουπόλεως  Πυλαία 

(Αλεξανδρουπόλεως) 1954  

17 Αίνος, Αν. 
Θράκης     Μελιά 

Αλεξανδρουπόλεως 1927 Παραχωρήθηκε κλήρος 
28στρ./οικογένεια 

18      Νίψα 
Αλεξανδρουπόλεως 1925, 1943 Παραχωρήθηκε 

κλήρος15στρ./οικογένεια 

19      Λουτρά 
Αλεξανδρουπόλεως 1925, 1946 Παραχωρήθηκε άγνωστης 

έκτασης κλήρος 

20 Αν. Θράκη Τριφύλλι Ξάνθης 1919   Κυριακή 
Διδυµοτείχου 1952  

21 Αν. Θράκη Διάφορες περιοχές της 
Β. Ελλάδας 1919   Δέρειο Σουφλίου 1952  

22      Πεσσάνη Σουφλίου 1922 

Το 1922 κατοικούσαν σε 
καλύβια κοντά στον 
οικοσµό, το 1960 
εγκαταστάθηκαν µόνιµα 
εντό του. Τα καλοκαίρια 
µετακινούνταν στο Χαϊντού 
της Δράµας. Κατέχουν 
ιδιόκτητες εκτάσες 

23 Αν. Θράκη Διάφορες περιοχές του 
Έβρου    Δίκαια Ορεστιάδας   

24      Κόρυµβος 
Διδυµοτείχου 1929  

25      Αισύµη 
Αλεξανδρουπόλεως 1924-1947 

Παραχωρήθηκε κλήρος 
(χέρσα γη) 18στρ./οικογένεια 
σε αρκετές οικογένειες 
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26      Κίρκη 
Αλεξανδρουπόλεως 1947  

27      Συκοραγή 
Αλεξανδρουπόλεως 1947 Παραχωρήθηκε κλήρος σε 

µερικούς ακτήµονες 

28      Αµαξάδες Κοµοτηνής   

29 Κάρλοβο 
Βουλγαρίας Λαχανάδες Κιλκίς 1920 Περιοχή Σερρών-

Δράµας  Αµβροσία Κοµοτηνής 1952-1955 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε 
κλήρος στους ακτήµονες 
νέους που δηµιούργησαν 
οικογένεια (δεκαετία 1970). 
Ένα από τα τσελιγκάτα που 
εγκαταστάθηκαν είχε έρθει 
από το Κάρλοβο 

30      Ασκητές  (Σουφλάρι) 
Κοµοτηνής 1925  

31      Γλυκονέρι 
Κοµοτηνής 1925, 1944  

32      Γλυφάδα Κοµοτηνής 1923-1928 

Εγκαταστάθηκαν αρχικά σε 
τσιφλίκια της περιοχής 
(πθανόν το Ανά-Κιόι 
Τσιφλίκ) και το 1954 σε 
σπίτια. Κατέχουν αγροτική 
γη την οποία αγόρασαν ως 
βοσκοτόπια 

33      Διαλαµπή Κοµοτηνής 
1918-1920 (1/3),  

1948+ 
(2/3πληθυσµού) 

Κατοικείται αποκλειστικά 
από Σαρακατσάνους. 
Κατέχουν ιδιόκτητα 
χωράφια. Εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή του 
Μπαλαµπάν-Κιόι Τσιφλίκ  

34      Ίασµος Κοµοτηνής 1920, 1964 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

35      Ίµερο(ς) Κοµοτηνής 1948 Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. 
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36      Καλλίστη (Νέα) 
Κοµοτηνής 1950 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

37      Κιζέρι (Κιζάρι)   
38      Κοµοτηνή   
39 Αν. Θράκη Περιοχές του Έβρου    Λοφάριο Σαππών 1955 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

40      Μωσαϊκό Κοµοτηνής 1949, 1960-
1965 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Μικτό χωριό και 
µουσουλµάνοι κάτοικοι 

41      Παγούρια Κοµοτηνής 1923, 1938, 
1955 

Αρκετοί κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε 
κλήρος σε λίγους 

42      Παλλάδιο Κοµοτηνής 1938-1951 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

43 Αν. Θράκη-
Βουλγαρία 

Περιοχές του Έβρου-
Αµαξάδες Κοµοτηνής 1920 Ηπίον (Νέα Σάντα) 

Σαππών  Πολύανθο(ς) 
Κοµοτηνής 1948 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

44      Πόρπη Κοµοτηνής 1924 

Εγκαταστάθηκαν ως µόνιµη 
εγκατάσταση. 
Παραχωρήθηκε κλήρος 
30στρ./οικογένεια (1950), 
κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

45 Βουλγαρία 

Άβαντα 
Αλεξανδρουπόλως 

(περιοχή Μαυρόπετρα, 
1 τσελιγκάτο)-Αισύµη 
Αλεξανδρουπόλως (1 

τσελιγκάτο) 

1922-1952 - 
1925-1957   Πρωτάτο Σαππών  Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

46 

Αν. Θράκη, Αν. 
Ρωµυλία, 

Σερβία (1915-
1920) 

 1920   Σάλπη Κοµοτηνής 1931-1953 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

47      Σάππες 1947  

48  
Περιοχή Ανά-Κιοϊ 
Τσιφλίκ (πλησίον 

Γλυφάδας) Κοµοτηνής 
1925-1949   

Σχοινία (Νεό 
Σιδηροχώρι) 
Κοµοτηνής 

1949-1950 

Παραχωρήθηκε κλήρος 
(ορισµένες οικογένειες), 
κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 
(ορισµένες οικογένειες) 

49 Βουλγαρία Περιοχές Β. Ελλάδας 
(οι µισές οικογένειες)    Ήπιο (Νέα Σάντα) 

Κοµοτηνής 1925, 1950 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Μικτό χωριό, 
κάτοικοι από την περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας 
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50      Μαρώνεια 1949  

51 Βουλγαρία-Αν. 
Θράκη 

Βοσκοτόπια των 
Αβδήρων 1919-1913   Άβδηρα Ξάνθης 1948 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Το 1948 
εγκαταστάσθηκαν εντός του 
οικισµού των Αβδήρων 

52  Περιοχές πέριξ του 
χωριού 1929   Βαφεϊκα Ξάνθης 1963-1973  

53 Αν. Θράκη 
(µέρος αυτών)     Γεννησέα Ξάνθης 1929 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε και 
κλήρος 

54 

Βουλγαρία 
(καλοκαίρι), 
Αν. Θράκη 
(χειµώνας) 

περιοχή Δράµας 1920   Πετεινός Ξάνθης 1965  

55 Βουλγαρία 

Εξοχή Ξάνθης, 
Πηγάδια Ξάνθης, 
Μάγγανα Ξάνθης, 
Κουτσό Ξάνθης και 

Ζαρκαδιά 
Χρυσουπόλεως 

   Δασοχώρι Ξάνθης 1950  

56 Αν. Θράκη Νικηφόρος Δράµας    Τέκτων (Μισουλίν) 
Ξάνθης 1973 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

57  Καλόφυτο Δράµας 1920   Φελώνη Ξάνθης 1978  

58 Βουλγαρία Περιοχή Ξάνθης 1919   Σούνιο (Σπανότοπος) 
Ξάνθης 1946 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

59      Αλκυών Ξάνθης 1968 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

60 Βουλγαρία     Μάνδρα Ξάνθης 

1919 (1/2 
πληθυσµού), 

1927 (1/2 
πληθυσµού) 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Εγκαταστάθηκαν 
στο Τσικούρ Τσιφλίκ και 
Σαρµασίκ Τσιφλίκ 

61  Περιοχές Β. Ελλάδας, 
Πλαταµώνας Καβάλας    Πεζούλα Ξάνθης 1942-1955 

Παραχωρήθηκε κλήρος 
30στρ./οικογένεια σε όσους 
ασχολούνταν µε την γεωργία 

62 Βουλγαρία 

Μάνδρα Ξάνθης, 
Πεζούλα Ξάνθης, 

Φέρρες 
Αλεξανδρουπόλεως 

   Πλαστήρια (Νέα 
Κεσσάνη) Ξάνθης 1940 

Παραχωρήθηκε κλήρος 
22στρ./οικογένεια.  Οι 
περισσότεροι γεωργοί 
καλλιργούν ιδιόκτητα 
κτήµατα 
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63 Βουλγαρία Σίλι Δράµας 1923   Κουτσό Ξάνθης  
Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε και 
κλήρος 

64 Αν. Θράκη 
(1911)     Σέλινο Ξάνθης 1949 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Παραχωρήθηκε 
κλήρος σε αρκετούς, 
20στρ./οικογένεια 

65  Πηγές Χρυσουπόλεως 
και Δράµα    Πολύσιτος Ξάνθης 1932 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα. Εγκαταστάθηκαν 
στο Κιζιλτζά-Κιόι Τσιφλίκ 

66 Βουλγαρία περιοχή Καλύβια 
Δασοχωρίου 1920   Εράσµιο Ξάνθης 1960 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

67 Κάρλοβο 
Βουλγαρίας Βαθύλακος Δράµας 1920   Εύλαλο Ξάνθης 1978 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

68 Βουλγαρία περιοχή Ξάνθης 1920   Εξοχή Ξάνθης 1953 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

69 Βουλγαρία 
Διάφορες περιοχές της 
Μακεδονίας και της 

Θράκης 
1922   Κρεµαστή Ξάνθης 1958 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε και 
κλήρος 15στρ./οικογένεια 

70      Παλαιό Όλβιο (Κάτω 
Όλβιο) Ξάνθης 1955 

Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε και 
κλήρος 20στρ./οικογένεια 

71 Βουλγαρία Περιοχές της Ξάνθης 
και της Δράµας 1920   Θαλασσιά Ξάνθης 1960 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

72 Βουλγαρία Περιοχή Δράµας και 
Ξάνθης (Ξηροβούνι) 1919   Πετροχώρι Ξάνθης 1928 Εγκαταστάθηκαν στο 

Καγιαλάρ Τσιφλίκ 

73 Βουλγαρία Περιοχές της Β. 
Ελλάδας 1920   Κοσµητή Ξάνθης 1932, 1936, 

1954  

74 Βουλγαρία     Ποταµιά Ξάνθης 1919 
Κατέχουν ιδιόκτητα 
κτήµατα, παραχωρήθηκε και 
κλήρος 20στρ./οικογένεια 

75 
Περιοχή 
Ντοσπάτ, 
Βουλγαρία 

Περχοχές Έβρου, 
Δράµας και Ξάνθης    Δέκαρχο Ξάνθης 1920-1960 Εγκαταστάθηκαν στο Μπέη-

ον-Μπασή Τσιφλίκ 

76      Μάγγανα Ξάνθης 1922 

Το 1922 κατοικούσαν σε 
καλύβια κοντά στον οικισµό, 
το 1960 εγκαταστάθηκαν 
µόνιµα εντός του. Τα 
καλοκαίρια µετακινούνταν 
στο Χαϊντού της Δράµας. 
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Κατέχουν ιδιόκτητες 
εκτάσεις. Εγκαταστάθηκαν 
στο Μπουγιούκ Οσµανλή ή 
Οτµανλή Τσιφλίκ 

77 Βουλγαρία 

Ορεινές περιοχές 
Ξάνθης και Δράµας 

(καλοκαίρι), 
βοσκοτόπια Ξάνθης 

(χειµώνα) 

1920   Μυρωδάτο 1957 Κατέχουν ιδιόκτητα κτήµατα 

78 Βουλγαρία Καλήφυτο Δράµας 1920   Χιονίστρα 
(Διοµήδεια) 1968  

 
Πηγή: Μαυρογιάννης Δ. (1998), Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας: Καταγραφή Οικογενειών, Νοικοκυριών και Επαγγελµάτων, Αθήνα: 
Δωδώνη, σσ. 23-115 
 
Παρατηρήσεις: α) Τα στοιχεία από την µελέτη του Μαυρογιάννη συγκεντρώθηκαν από έρευνα του 1980 εκτός της περιοχής του ν. Ροδόπης που έλαβε χώρα το 1997. 
Σκοπός της δεύτερης ήταν η κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα των Σαρακατσάνων προς την Κοµοτηνή, η µετακίνηση τους από την κτηνοτροφία και την γεωργία σε άλλα 
επαγγέλµατα καθώς και η εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση τους 
 β) Ο γεωργικός κλήρος, ιδιόκτητος και µη, καλλιεργούµενος και µη, υπολογίζεται ότι είναι κατά 30% περισσότερος από τον αναγραφόµενο. Στον ν. Ροδόπης δεν 
δηµοσιεύονται πληροφορίες για τον κλήρο 
 γ) Στα επαγγέλµατα περιλαµβάνονται οι µη αγροτικές και µη-κτηνοτροφικές απασχολήσεις.  
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Πίνακες 29.   
Α. Ανταλλάξιµες περιουσίες (1925-1929) 

 

Α
ρ.

 Φ
ακ
έλ
ου

 

Αριθµός και 
Χρον/ια Πρωτοκ. 
Κατάληψης ή 
Παραλαβής 
Κτήµατος 

Όνοµα Αρχικού 
Ιδιοκτήτη 

Έ
κτ
ασ
η 

Τοποθεσία 
Όρια ή 
Γειτονικές 
Ιδιοκτησίες 

Ε
ίδ
ος

/Χ
ρή
ση

 
Γη
ς 

Π
ρο
πο
λε

µι
κή

 
Α
ξί
α 
κα
τά

 
Π
ρο
σέ
γγ
ισ
η 

Παρατηρήσεις Σχόλια 

Χωροθέτηση 
στο Αρχείο της 
Κτηµατικής 
Υπηρεσίας 
Ξάνθης 

Α
Κ

 1
35

56
/7

60
9 11-12-1925 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 46) 

(πρώην) Σαδικά 
Χανούµ σύζυγος 
Ιµάµ Χατζή Ρετζέπ 
Εφέντη (κατά 
57/64 αδιανέµητος) 

60
4 
τ.

µ.
 

Συνοικία Τζαµαντίν, 
οδός Σαλαµίνος 

Α. Οικόπεδο 
Χατζηγιουσούφ, 
Δ. Αποθήκη 
Αρναούτ Αµέτ 
Αγά, Β. Οδός 
Σαλαµίνος, Ν. 
οδός Ανώνυµος 

Ο
ικ
όπ
εδ
ο 

10
0.

40
0δ
ρχ

 

  

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 

Α
Κ

 1
35

57
/7

61
0 15-02-1926 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 68) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν 
[κατά το 28/64 
αδιανέµητος] 

13
5,

2 
τ.

µ.
 

Συνοικία Ταµπακχανέ 
(οδός άνευ ονοµασίας)  

Α. Δρόµος, Δ. 
ιδιοκτησία 
Βαρδάκα 
Νικολάου, Β. 
Ιδιοκτησία 
Βαρδάκα Νικ. Ν.  
Ιδιοκτησία 
Βαρδάκα Νικ. &  
Γιουνούζ Ογλού 
Γιουνούζ Ο

ικ
όπ
εδ
ο-
πρ
ώ
ην

 µ
αγ
αζ
ί 

11
.5

.2
8δ
ρχ

 

Υπήρχε κτίσµα 
που 
κατεδαφίστηκε το 
1947. 
Συνιδιοκτήτες 
κατά 8/64 η Εσµή 
µητέρα της Φατµά 
(σύζυγος 
Σουλεϊάνογλου 
Μουσταφά) και τα 
λοιπά 28/64 η 
τελευταία.  

Στην διάρκεια του 
µεσοπολέµου το κτίσµα 
συνόρευε Α. Μαγαζί της 
ίδιας ιδιοκτήτριας, Δ. 
µαγαζί Τεκεζή Κουζά 
Οσµάν, Ογλούστς 
(Ισραηλίτης) [στην πλευρά 
αυτή η Κορυτσάς 
συνορεύει µε τον Κόσυνθο, 
δίπλα υπάρχει µια γέφυρα], 
Β. Μαγαζί Αλή Αχµέτ 
Ογλού Ιµπραήµ, Ν. δρόµος 
άνευ ονοµασίας (απέναντι 
βρίσκονται οι ιδιοκτησίες 
της Μαρτίνη Άννας και 
Μουσταφά και Αλή). Στις 
20-06-1946, ο υπάλληλος 
τη Δ.Α.Π. σε έκθεση του 
αναφέρει ότι το κτίσµα 
κατεδαφίσθηκε  από την 
βουλγαρική διοίκηση 
1941-4. 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3, 
Περιοθέντα 
Ανταλλάξιµα 
Ξάνθης 2371-
2415 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 
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Α
Κ

 1
35

58
/7

61
1 11-05-1926 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 72) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν 
[κατά το 28/64 
αδιανέµητος] 

38
 τ

.µ
. 

Συνοικία Ταµπακχανέ, 
οδός Κορυτσάς 21 

Α. Χουσεϊν 
Ογλού Ιµπραήµ 
(απέναντι από 
τζαµί 
Ταµπακχανέ), Δ. 
Χουσεϊν Ογλού 
Χουσεϊν 
(παραπλέυρως 
αυλακιού και 
γέφυρας), Β. 
Δρόµος, Ν. 
Μουµτζή Ζιάν 

Ο
ικ
όπ
εδ
ο,

 π
ρώ
ην

 β
υρ
σο
δε
ψε
ίο

 κ
αι

 ο
ικ
ία

 
µο
υφ
τή

 Ζ
ιά

 

8.
81

1δ
ρχ

 

Το υποκατάστηµα 
Ξάνθης, δια του 
υπ` αριθ. 163 της 
06-07-1926 
εγγράφου του 
αναφέρει ότι εκ 
του υπολοίπου 
36/64, το 8/64 
ανήκοντα εις την 
Εσµέ µητέρα της 
Αϊσέ και το 28/64 
εις την Φατµέ 
σύζυγο του 
Σουλεϊµάν Ογλού 
Μουσταφά, 
αδελφή της Αϊσέ 

Βρίσκεται απέναντι από το 
προαύλιο του Ταµπαχανέ 
τζαµιού. Το 1973 µε 
απόφαση της Δ/νσης 
Διαχειρίσεως 
Ανταλλάξιµων 
Μουσουλµανικών 
Κτηµάτων του Γραφείου 
Δράµας, 20-09-1973, 
αποφασίζεται η 
παραχώρηση του κτήµατος 
στον Δήµο Ξάνθης. Το 
κτήµα συνορεύει Β. 
Χουσεϊν ογλού Ιµπραήµ, 
Ν. Χουσεϊν ογλού 
Ιµπραήµ, Δ. Μουµτζή Ζιάν 
και Α. δρόµο.  

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3, 
Περιοθέντα 
Ανταλλάξιµα 
Ξάνθης 2371-
2415 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 

Α
Κ

 1
35

59
/7

61
2 16-06-1926 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 81) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν 
[κατά το 28/64 
αδιανέµητος] 

69
5 
τ.

µ.
 

Σαµµάκωβ 

 Β. Οδός Αγ. 
Δηµητρίου, Ν.  
Γυµναστήριο 
Ορφέας, Α. 
Ανταλλάξιµο 
Κτήµα 9885, Δ. 
Αγρός Φώκου 

Ο
ικ
όπ
εδ
ο 

τω
ν 

28
/6

4 
52

.5
00
δρ
χ 

Τα υπόλοιπα 
36/64 ανήκουν, τα 
8/64 στην Εσµά 
µητέρα της Αϊσέ 
και το υπόλοιπο 
28/64 στην Φατµά 
αδελφή της Αϊσέ 
και σύζυγο του 
Σουλεϊµάν Ογλού 
Μουσταφά 

Πρόκειται για το κτήµα 
που δηµιουργήθηκε από το 
νέο του ΑΚ 7612/81 [δες 
ενεργά κτήµατα] 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 

Α
Κ

 1
35

61
/7

61
4 16-06-1926 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 83) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν 
[κατά το 28/64 
αδιανέµητος] 

3.
20

0 
τ.

µ.
 

Σαµµάκωβ, Αγιάν 
Ντερεσή 

Α. Άνευ 
ονοµασίας οδός, 
Δ. αγρός υιών 
Αραµπατζή, 
αγρός Κουζού 
Οσµάν, αγρός 
Κατηρζταλή 
Οσµάν Μπαλτζή Α

γρ
ός

 µ
ε 

4 
δέ
νδ
ρα

 

τω
ν 

28
/6

4 
6.

60
0δ
ρχ

. 

Τα υπόλοιπα 
36/64 ανήκουν, τα 
8/64 στην Εσµά 
µητέρα της Αϊσέ 
και το υπόλοιπο 
28/64 στην Φατµά 
αδελφή της Αϊσέ 
και σύζυγο του 
Σουλεϊµάν Ογλού 
Μουσταφά 

Με την απόφαση 
5404/121/25-08-1964 το 
οικόπεδο απέκτησε νέα 
έκταση 2.106 τ.µ., µε όρια 
Α. Δροµίσκος-Ρέµα, Δ. 
Ιδιοκτησία Χατζή Ογλού 
Χουσεϊν, Β. Ιδιοκτησία 
Καφετζή Οµέρ, Ν. 
Κιρτζαλή Οσµάν Μεµέτ 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 
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Α
Κ

 1
36

52
/7

61
5 

29-09-1926 

(πρώην) Ουχινέ, 
σύζυγος Τεφάκ 
Εφέντη (Κατά 2/4 
Αδιανέµητος) 3.

60
0 
τ.

µ.
 Συνοικία Τζαµαλίκ, 

οδός 
Κωνσταντινουπόλεως 
(σηµερινή Δ. 
Καραολή) 

Α. Αγρός Μαβή 
Εφέντη, Β. Αγρός 
Καλιουντζή 
Χουσεϊν, Δ. 
Καπναποθήκη 
Ηλιάδου, Ν. οδός 
Κων/εως 

Ο
ικ
όπ
εδ
ο 

25
.0

00
δρ
χ,

 Α
ξί
α 

Α
ντ
αλ
λα
ξί

µο
υ 

µε
ρί
δω
ν 

&
 

επ
ιτ
ρο
πώ
ν:

 3
7.

50
0δ
ρχ

 

Τα υπόλοιπα 2/4 
ανήκουν στην 
Φατµέ σύζυγο 
Χατζή Ρετζίπ 

Σήµερα κατέχετε από το 
Τεχνικό Λύκειο Ξάνθης 
(1993) 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[ενεργό κτήµα] 

Α
Κ

 1
37

56
/9

15
2 16-06-1926 (το 

κτήµα προέρχεται 
ή ανήκει στην 
κτηµατική 
περιφέρεια 
Ξάνθης) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν κατά 
το 28/64 
αδιανέµητος [ως το 
υπ’ αρ. 185/31-07-
1926 του 
υποκαταστήµατος 
της Ε.Τ.Ε.] 

1.
82

4 
τ.

µ.
 

Αγιόνενα Ντεµεσή, 
Σαµµάκωβ 

Α. Πατόφ Χασάν, 
Δ. Σαµή εφέντης, 
Β. Χατζηιµπραήµ 
Χουσεϊν, Ν. 
Μόσχου 
Δηµήτριου 

Α
γρ
ός

 

Ση
µε
ρι
νή

 α
ξί
α 
τω
ν 

28
/6

4 
6.

60
0δ
ρχ

. 

Τα 36/64 
ανήκουσι εις την 
Εσµά µητέρα της 
Αϊσέ και εις την 
Φατµήν αδελφών 
της Αϊσέ και 
συζύγου 
Σουλεϊµάν Ογλού 
Μουσταφά, 
Φατµά 28/64 και 
Εσµά 8/64 

 Από την 01-04-1924 
Κτηµατολογικαί 
Μεταβολαί: Δια της υπ’ 
αρ. 109614/22070/08-07-
1929 εγκρ. Δ/γής της 
Ε.Τ.Ε. η αξία του παρόντος 
κτήµατος µειούνται εις 
6.000δρχ. Ποσόν 
αντιπροσωπεύουν την 
αξίαν εις την τράπεζα 
ανηκούντων 28/64 
ιδανικών µεριδίων. 
 Συµπεφωνηµένο ετήσιο 
µίσθωµα και µέχρι ποιας 
εποχής καταβλήθηκε και 
ποιο; Το µίσθωµα δεν έχει 
καθοριστεί υπό της 
αρµόδιας επιτροπής µέχρι 
σήµερον ουδέν µίσθωµα 
κατεβλήθη 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[ενεργό κτήµα] 

Α
Κ

 7
61

2/
81

 16-06-1926 (το 
κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 81) 

(πρώην) Αϊσέ 
σύζυγος Χαλήλ 
Ογλού Χασάν 
[κατά το 28/64 
αδιανέµητος] 

1.
59

0 
τ.

µ.
 

Σαµµάκωβ 

Α. Αγρός 
µοναστηρίου 
Παναγίας, Δ. 
αγρός Φώκου, Β. 
Οδός Αγ. 
Δηµητρίου, Ν. 
Γυµναστήριο 
Ορφέα 

Ο
ικ
όπ
εδ
ο 

αξ
ία

 τ
ω
ν 

28
/6

4 
52

.5
00
δρ
χ.

 Τα υπόλοιπα 
36/64 ανήκουν, τα 
8/64 στην Εσµά 
µητέρα της Αϊσέ 
και το υπόλοιπο 
28/64 στην 
αδελφή της Αϊσέ, 
Φατµά και σύζυγο 
του Σουλεϊµάν 
Ογλού Μουσταφά 

Τµήµα 303 τ.µ. 
παραχωρήθηκε στον 
Ορφέα (4790/06-11-1934) 
από την Ε.Τ.Ε. Το 1961 
χωρίστηκε σε δυο κτήµατα 
695 τ.µ. και 895 τ.µ., µε 
νέα όρια του κτήµατος Β. 
Οδός Αγ. Δηµητρίου, Ν.  
γυµναστήριο Ορφέως, Α. 
ΑΚ 9885, Δ. Αγρός Φώκου 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[ενεργό κτήµα] 
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Α
Κ

 1
35

98
/7

66
8 13-01-1929 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 584) 

(πρώην) Μπαϊράµ 
Ογλού Μουσταφά 
δια το 1/4 7.

00
0 
τ.

µ.
 

Τσικούρ Αυλή, Χρύσα 

Α. Αγρός 
Χατζηοµέρ του 
Χατζηµουσταφά, 
Δ. Αγρός Αλή 
Αγά, Β. Δάσος 
Καµπά Ογλαρί, 
Ν. Αγρός Ντικµέ 
Ραµαζάν 

Α
γρ
ός

 

το
 1

/4
 1

.7
50
δρ
χ 

Συνιδιοκτήται ανά 
το 1/4 οι µη 
ανταλλάξιµοι 
Χασίµ Ναφιζέ, 
σύζυγος Μουµίν 
Καµπαόγλου, και 
Ζέχρα, σύζυγος 
Μουµίν 
Χατζκισάογλου 

Κάτοχος από 01-10-1925 ο 
Ιµπραήµ Ογλού Χασήµ. 
Στις 26-10-1973 το κτήµα 
παραχωρήθηκε στον 
Μουδάτο Εµµανουήλ του 
Νικολάου κάτοικο Ξάνθης 
στην τιµή των 1174, 8 
µεταλλικές δρχ & 
12.500δρχ χάρτινες δρχ. 
(βάσει του δανείου 2398) 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3, 
Περιοθέντα 
Ανταλλάξιµα 
Ξάνθης 2371-
2415 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 

Α
Κ

 1
36

02
/7

67
2 13-01-1929 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 588) 

(πρώην) Μπαϊράµ 
Ογλού Μουσταφά 
δια το ¼ 1.

00
0 
τ.

µ.
 

Τουµπά Μπαγλάρ, 
Χρύσα (περίπου 300µ 
από τον δρόµο που 
ξεκινά ανάµεσα στα 
Στρατόπεδα 
Τεθωρακισµένων  και 
Πεζικού προς Ν. 
Χρύσα) 

Α. Αγρός 
Χατζηκαρά 
Σουλεϊµάν, αγρός 
Χατζήογλού 
Χατζηχαλήλ, 
αγρός Μπαϊραµ 
Ογλού 
Χατζηιµπραχήµ, 
Ν. Άτραπος 

Α
γρ
ός

 

το
 1

/4
 5

00
δρ
χ.

 

Συνιδιοκτήται ανά 
το 1/4 οι µη 
ανταλλάξιµοι 
Χασίµ Ναφιζέ, 
σύζυγος Μουµίν 
Καµπαόγλου, και 
Ζέχρα, σύζυγος 
Μουµίν 
Χατζκισάογλου 

Ο σταθµάρχης της 
χωροφυλακής Μ. Εύµοιρου 
αναφέρει (07-12-1947) 
αναφέρει ότι τον αγρό δεν 
τον εκµεταλλεύεται κανείς 
από προπολεµικά ήδη. Με 
την απόφαση 8355/29-08-
1973, τα νέα όρια της 
ιδιοκτησίας, 901τµ-
οικόπεδο, είναι, Α. 
Ιδιοκτησία Ποντίκη 
Βασιλείου, Δ. Δρόµος, Β. 
Ιδιοκτησία Αγνώστου, Ν. 
Ιδιοκτησία Τσακµάκη 
Εµµανουήλ 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 
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Α
Κ
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35
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/7

66
5 23-01-1929 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
Δ.Α.Π. Ξάνθης µε 
α/α 576) 

(πρώην) Χασάν 
Ογλού Ιµπραήµ το 
1/2 2.

00
0 
τ.

µ.
 

Μπαδερµπλή Ταρλά, 
Χρύσα 

Α. Αγρός Ιµίν 
Ογλού Αχµέτ, Δ. 
Αγρός 
Χατζηµουσταφά 
Ογλού Χαλήλ, Β. 
Χέρσα, Ν. 
Μονοπάτι 

Α
γρ
ός

 

1.
75

0δ
ρχ

 

Ο οικονοµικός 
έφορος Ξάνθης 
αναφέρει προς τον 
σταθµάρχη της 
χωροφυλακής Μ. 
Εύµοιρου (07-12-
47, αρ. πρωτ. 
5430) αναφέρει 
ότι ο αγρός 576 
και 578 είναι το 
ίδιου ιδιοκτήτη, 
του Χασάν Ογλού 
Ρίφατ. Αυτός 
κατέχει τη γη από 
01-05-1924 έως 
20-05-1930. 
Συνιδιοκτήτης 
κατά το 1/2 ο µη 
ανταλλάξιµος 
Χασάν Ογλού 
Φερχάτ. 

Ο οικονοµικός έφορος 
Ξάνθης (03-12-1947) 
αναφέρει το 576 και 578 
κτήµα από 01-05-1924 έως 
20-05-1930 κατέχονταν 
από τον Χασάν Ογλού 
Ριφάτ..... Με την απόφαση 
8180/21-10-1972 τα νέα 
όρια είναι Α. Ιδιοκτησία 
Καµπά Οσµάν, Δ. 
Ιδιοκτησία Ακίφ Μεµέτ, Β. 
Δρόµος και Ν. Χάνδαξ 

Φάκελος 
Ανταλλαξίµων 3 
[εκποιηµένο 
κτήµα] 
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Β. Ανταλλάξιµες περιουσίες (1930) 

 

Α
ρ.

 Φ
ακ
έλ
ου

 

Αριθµός και 
Χρον/ια Πρωτοκ. 
Κατάληψης ή 
Παραλαβής 
Κτήµατος 

Όνοµα Αρχικού 
Ιδιοκτήτη 

Έ
κτ
ασ
η 

Τοποθεσία 
Όρια ή 
Γειτονικές 
Ιδιοκτησίες 

Ε
ίδ
ος

/Χ
ρή
ση

 
Γη
ς 

Π
ρο
πο
λε

µι
κή

 
Α
ξί
α 
κα
τά

 
Π
ρο
σέ
γγ
ισ
η 

Παρατηρήσεις Σχόλια 

Χωροθέτηση στο 
Αρχείο της 
Κτηµατικής 
Υπηρεσίας 
Ξάνθης 

Α
Κ

 1
36

59
/7

77
3 05-05-1930 (το 

κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
ΔΑΠ Ξάνθης µε 
Α.Α 757) 

Μουνεβέρ 
Ουγατήρ Ιµπραήµ 
Μαχµούτ (κατά τα 
7/24 ιδανικά 
µερίδια) 

3,
5σ
τρ

. 7
/2

4=
1.

02
1τ

.µ
. 

Κοµ-Γιολού, 
Κοµοτηνή 

Α. Αγρός Χαφούζ 
Σαλή, Δ. Αγρός 
Χασάν Οµέρ, Β. 
Δρόµος, Ν. 
Αγρός 
Πλαδεραγή 
Χαφούζ 

αγ
ρό
ς 
ξη
ρι
κό
ς 

δι
α 
τα

 7
/2

4 
1.

02
0δ
ρχ

 Συνιδιοκτήτες οι 
µη ανταλλάξιµοι, 
Μεχµέτ ογλού 
Νιαζή κατά το 
14/24 ιδανικά 
µερίδια και Ναφιέ 
Χανούµ, ανεψιά 
του κατά 3/24 
ιδανικά µερίδια 

µε απόφαση της 8127/29-
08-1972, καθορίζεται η 
νέα έκταση 3.007τµ (7/24 
877τµ) στην κτηµατική 
περιοχή του χωρίου Σάµνα 
της περιφέρειας 
Κοµοτηνής, µε όρια Α. 
Δρόµος, Δ. Ιδιοκτησία 
Μοζά Κιαζίµ Σαλή, Β. 
Ιδιοκτησία Ιµπεζελή 
Τζαφέρ & Τουτουντζού 
Σαλή, Ν. ιδιοκτησία 
Τουτουτζή Σαλή 

Κατάλογος 
Ανταλλάξιµων 
Περιουσίων από 

13556-13655 
(Ξάνθη), από 
13501-13555 

(Καβάλα) [ενεργό 
κτήµα] 
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05-05-1930 (το 
κτήµα προέρχεται 
εκ των κτηµάτων 
του Γραφείου 
ΔΑΠ Ξάνθης µε 
Α.Α 756) 

Μουνεβέρ θυγατήρ 
Ιµπραήµ Μαχµούτ 
(κατά τα 7/24 
ιδανικά µερίδια) 49

0τ
.µ

. Καραγκιόζ Μαχαλα, 
οδός Κουµάρων 7 ή 9 
ή 11, Κοµοτηνή 

Α. Ιδιοκτησία 
κληρονόµου 
Πουφίνα Ε 
(εξαγοράς παρά 
των κληρονόµων 
Οδεϊνόγλου 
Μουσταφά), Δ. 
ιδιοκτησία Αλή 
Ογλού Αχµέτ 
(εξαγοράς παρά 
το Αχµέτ ογλού 
Κιαµήλ) 
Γεωργιάδης Δηµ. 
και Σαλή ογλού 
Λουτφή, Β. 
Ιδιοκτησία Αλή 
ογλού Αχµέτ 
(εξαγοράς παρά 
το Αχµέτ ογλού 
Κιαµήλ) και 
Κελεσίδου 
Ευσταθίου, Ν. 
Ιδιοκτησία Σαλή 
ογλού Λουτφή 
και οδός 
Κουµάρων 

Μ
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Συνιδιοκτήτες οι 
µη ανταλλάξιµοι, 
Μεχµέτ ογλού 
Νιαζή κατά το 
14/24 ιδανικά 
µερίδια και Ναφιέ 
Χανούµ, ανεψιά 
του κατά 3/24 
ιδανικά µερίδια 

Ο υπάλληλος της Δ.Α.Π. 
Δράµας Κοϊνάκης Ιωαν. Σε 
έκθεση του (09-03-1971/ 
αρ. πρωτ. 7976) αναφέρει 
ότι η οικία κατοικείται από 
1950-7 από Γανίτου 
Φανούλα και από 1958 
από τον Εµµανουηλίδη 
Θωµά. Ο δήµαρχος 
Κοµοτηνής προς τον 
Οικονοµικό Έφορο 
Ξάνθης αναφέρει ότι ο 
οικείος ιµάµης τον 
πληροφόρησε ότι ο 
Μαχµούτ ογλού Νιαζή 
κάτοικος Κοµοτηνής, 
άφησε κληρονόµους την 
γυναίκα του Σερικέ το 
γένος Μουράτ ετών 55 
κάτοικο της οδού 
Κουµάρων 11, την 
θυγατέρα του Ραϊφέ 
(σύζυγο του Κιαµήλ 
Μουµίν) ετών 40 κάτοικο 
της οδού Κουµάρων, την 
θυγατέρα του Φαϊρε 
(σύζυγο του Ιµπραήµ 
ογλού Ιµπραήµ) ετών 37 
κάτοικο της οδού 
Κουµάρων και τον γιο του 
Νεζµή που αναχώρησε και 
ζει στην Τουρκία από το 
1941. 

Κατάλογος 
Ανταλλάξιµων 
Περιουσίων από 

13556-13655 
(Ξάνθη), από 
13501-13555 

(Καβάλα) 
[εκποιηµένο ή 
ανενεργό κτήµα] 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών, Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Ξάνθης, Τµήµα Ανταλλαξίµων Περιουσιών, Κατάλογος Εκποιηµένων και Ενεργών 
Ανταλλάξιµων Κτηµάτων. 

 
Παρατηρήσεις: α) Ο όρος εκποιηµένο και ενεργό ανταλλάξιµο κτήµα (ΑΚ) παραπέµπει στη σύγχρονη ταξινόµηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας του 
υπουργείου Οικονοµικών. Τα κτήµατα υπό τη διαχείριση και την κυριότητα αυτής, θεωρούνται δηµόσια περιουσία και χαρακτηρίζονται ως ενεργά. Αυτά 
που έχουν πωληθεί σε ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα, χαρακτηρίζονται ως εκποιηµένα ή ανενεργά κτήµατα 
 β) Το Γραφείο Δ.Α.Π. Ξάνθης του πίνακα, ταυτίζεται µε το γραφείο της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλάξιµης Περιούσιας. Αυτό πιθανότητα 
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λειτουργούσε εντός της Διεύθυνσης Εποικισµού της Γενικής Διοίκησης Θράκης   
γ) Στα όρια των ανταλλάξιµων κτηµάτων, µε Α. σηµειώνονται τα ανατολικά, µε Δ. τα δυτικά, µε Β. τα βόρεια και µε Ν. τα νότια σύνορα. Τα 

αναγραφόµενα όρια, προέρχονται από τους Φακέλους Ανταλλαξίµων Περιουσιών, όπως αυτά παραδόθηκαν στην Κτηµατική Υπηρεσία του Ν. Ξάνθης 
(91η Απόφαση αρ. 3734, 17-08-1962)  

δ) Η προπολεµική αξία του κτήµατος ή του µεριδίου –που έχει επέλθει στη δικαιοδοσία και διαχείριση της Κτηµατικής Υπηρεσίας- 
χρησιµοποιείται µε απόλυτη επιφύλαξη. Είναι δηλωτική της εκτίµησης του ακίνητου, κατά την περίοδο απόκτησης του από τις ελληνικές αρχές ή κατά 
την περίοδο µεταγραφής τους στο γραφείο Δ.Α.Π. Δράµας   

ε) Στα Σχόλια περιέχονται πληροφορίες που βρίσκονταν αναγραµµένες εκτός της φόρµας καταγραφής του εκάστοτε ανταλλάξιµου κτήµατος, 
αλλά επισυνάπτονταν σε αυτήν προσφέροντας µια ολοκληρωµένη και διαχρονική εικόνα του κτήµατος      
 στ) Τα παραδείγµατα που παρατίθενται, αποτελούν µια γενικότερη επιλογή από τα 147 ανταλλάξιµα κτήµατα που βρέθηκαν στο αρχείο της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας του Ν. Ξάνθης. Σήµερα από τα παραπάνω, τα 75 θεωρούνται ενεργά και τα υπόλοιπα 72 θεωρούνται εκποιηµένα  
 Οι ανταλλάξιµες περιουσίες µέχρι και το 1962 υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Γραφείου Δ.Α.Π. Δράµας, οπότε και παραδόθηκαν στην Κτηµατική 
Υπηρεσία του Ν. Ξάνθης  
 Τα περισσότερα σε αριθµό ανταλλάξιµα κτήµατα βρίσκονται στην περιοχή του Τυµπάνου ή Νταβουτλού (Davutlu), ενώ περιέχονται και κάποια από 
την περιοχή της Κοµοτηνής  
 Τέλος, να σηµειωθεί πως αρκετά από αυτά, έχουν προέλθει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των νοµών Καβάλας και Δράµας. 
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Διαγράµµατα 1. Γεωργικές καλλιέργειες και καλλιεργούµενες εκτάσεις (1922) 
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Πηγή: Μ.Ι.Ε.Τ., Αρχείο Ε.Τ.Ε./Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τµήµα Επιθεωρήσεως, επιθεωρητής: Παπανικολάου 
Ευρυκλής, Έκθεσις του εν Κοµοτηνή Υποκαταστήµατος επί τη βάσει Λογιστικής Καταστάσεως 20-05-1922. 
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Διάγραµµα 2: Πυραµίδα Ηλικιών Θράκης, 1920 (πραγµατικός πληθυσµός) 
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Παρατηρήσεις: Η παρουσίαση της πυραµίδας ηλικιών του πραγµατικού πληθυσµού (1920), συνδέεται µε τον 
πίνακα της αναλογίας των φύλων (αριθµός ανδρών ως προς 100 γυναίκες) από τα πρότυπα του Ο.Η.Ε. και τους 
υπολογισµούς από τα στοιχεία της Γ.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή του 1920. 

Ηλικιακές 
Οµάδες 

Αναλογία Φύλων 
(1920) 

Αναλογία Φύλων 
(Ο.Η.Ε.) 

0 έως 4 114.15 102.30 
5 έως 9 114.85 102.40 

10 έως 14 125.22 102.80 
15 έως 19 91.66 103.30 
20 έως 24 128.06 103.90 
25 έως 29 108.98 104.70 
30 έως 34 77.33 105.60 
35 έως 39 86.39 106.20 
40 έως 44 96.52 105.80 
45 έως 49 128.31 104.00 
50 έως 54 110.42 101.00 
55 έως 59 141.23 97.20 
60 έως 64 106.13 92.90 
65 έως 69 135.43 88.50 
70 έως 74 83.39 83.30 
75 έως 79 99.19 78.90 
80 έως 84 24.12 74.30 

Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), 
Απογραφή του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920: Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α' Πληθυσµός, 
Β' Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 24-25· Henry L. (1980), Techniques d' Analyse en 
Démographie Historique, Paris: Éditions de l' Institut National D' Études Démographiques, σσ. 10-16· Σιάµπος Γ. 
(1993), Δηµογραφία, Αθήνα: Το Οικονοµικό, σσ. 230-231, σ. 233· Ταπεινός, Γ. Φ. (1993). Στοιχεία Δηµογραφίας: 
Ανάλυση, Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες και Ιστορία των Πληθυσµών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 64-65. 
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 Διάγραµµα 3: Πυραµίδα Ηλικιών Θράκης, 1928 (πραγµατικός πληθυσµός) 
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Παρατηρήσεις: Η παρουσίαση της πυραµίδας ηλικιών του πραγµατικού πληθυσµού (1928), συνδέεται µε τον 
πίνακα της αναλογίας των φύλων (αριθµός ανδρών ως προς 100 γυναίκες) από τα πρότυπα του Ο.Η.Ε. και τους 
υπολογισµούς από τα στοιχεία της Γ.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή του 1928. 

Ηλικιακές 
Οµάδες 

Αναλογία 
Φύλων 
(1928) 

Αναλογία 
Φύλων 
(Ο.Η.Ε.) 

0 έως 4 106.82 102.30 
5 έως 9 104.58 102.40 

10 έως 14 116.89 102.80 
15 έως 19 102.61 103.30 
20 έως 24 97.21 103.90 
25 έως 29 97.52 104.70 
30 έως 34 104.54 105.60 
35 έως 39 95.61 106.20 
40 έως 44 89.38 105.80 
45 έως 49 126.59 104.00 
50 έως 54 102.85 101.00 
55 έως 59 108.82 97.20 
60 έως 64 84.48 92.90 
65 έως 69 115.86 88.50 
70 έως 74 94.13 83.30 
75 έως 79 102.36 78.90 
80 έως 84 65.63 74.30 

Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή 
Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 18-19· Henry L. (1980), Techniques d' Analyse 
en Démographie Historique, Paris: Éditions de l' Institut National D' Études Démographiques, σσ. 10-16· Ταπεινός, Γ. 
Φ. (1993). Στοιχεία Δηµογραφίας: Ανάλυση, Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες και Ιστορία των Πληθυσµών, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 64-65· Σιάµπος Γ. (1993), Δηµογραφία, Αθήνα: Το Οικονοµικό, σσ. 230-231, σ. 233. 
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Διάγραµµα 4:  Συγκριτική απεικόνιση  ηλικιακών πυραµίδων Θράκης, 1920 και 1928 
(πραγµατικός πληθυσµός) 
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Παρατήρηση: Για τη συγκριτική παρουσίαση των δύο πυραµίδων έγινε αναγωγή της πυραµίδας ηλικιών του 1928 
σε αυτήν του 1920 
 
Πηγές: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), 
Απογραφή του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 19η Δεκεµβρίου 1920: Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α' Πληθυσµός, 
Β' Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 24-25· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της 
Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 18-19. 
 



Βασίλης Κουτσούκος                                                                                                                                        Παράρτηµα Διαγραµµάτων 

 144 

Διάγραµµα 5: Κατανοµή προσφυγικού πληθυσµού κατά περιοχή προέλευσης στη Θράκη, πριν και 
µετά τον Αύγουστο του 1922 
 

Χώρα Προέλευσης Πριν από τον Αύγουστο 
του 1922 

Μετά τον Αύγουστο 
του 1922 

Μικρά Ασία 953 19.338 
Θράκη 3.230 64.106 
Πόντος 1.006 4.879 
Βουλγαρία 3.940 5.251 
Καύκασος 1.887 1.707 
Κωνσταντινούπολη 86 582 
Ρωσία 170 368 
Σερβία 49 15 
Αλβανία 14 10 
Δωδεκάνησος 1 - 
Ρουµανία  7 3 
Αίγυπτος - 5 

Σύνολο 11.343 96.264 
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Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1933), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος Ι, Πραγµατικός και 
Νόµιµος Πληθυσµός-Πρόσφυγες, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 413 
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Διάγραµµα 6: Κατανοµή προσφυγικού πληθυσµού ανά νοµό και διοικητική περιφέρεια, 1923 και 
1928 
 

Υποδιοικήσεις-Επαρχίες 1923 1928 
Αλεξανδρουπόλεως 14.666 14.918 
Διδυµοτείχου 9.719 8.035 
Ορεστιάδας 12.233 13.008 
Σουφλίου 13.106 6.885 
Σαµοθράκης - 92 
Κοµοτηνής 32.436 17917 
Ξάνθης 17.753 30.166 
Σαπών - 5.243 

Σύνολο Νοµού Έβρου 49.724 42.938 
Σύνολο Νοµού Ροδόπης  50.189 53.326 

Σύνολο Θράκης 99.913 96.264 
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Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως-Τµήµα Στατιστικής (1923), Απογραφή 
Προσφύγων Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923: Αριθµός Προσφύγων Κυρωθείς δια του από 18-10-1923 Βασιλικού 
Διατάγµατος, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 11-12, σσ. 42-43· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του 
Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 89-95, σσ. 303-310, σσ. 545-551, σσ. 607-611.  
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Διάγραµµα 7: Πυραµίδα ηλικιών προσφυγικού πληθυσµού Θράκης, 1928 
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Παρατήρηση: Η παρουσίαση της πυραµίδας ηλικιών του προσφυγικού πληθυσµού (1928), συνδέεται µε τον πίνακα 
της αναλογίας των φύλων (αριθµός ανδρών ως προς 100 γυναίκες) από τα πρότυπα του Ο.Η.Ε. και τους υπολογισµούς 
από τα στοιχεία της Γ.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή του 1928. 

Ηλικιακές Οµάδες 
Αναλογία 
Φύλων 
(1928) 

Αναλογία 
Φύλων 
(Ο.Η.Ε.) 

0 έως 4 104.25 102.30 
5 έως 9 96.33 102.40 

10 έως 14 110.81 102.80 
15 έως 19 98.90 103.30 
20 έως 24 81.22 103.90 
25 έως 29 94.89 104.70 
30 έως 34 103.55 105.60 
35 έως 39 99.67 106.20 
40 έως 44 96.00 105.80 
45 έως 49 134.01 104.00 
50 έως 54 104.67 101.00 
55 έως 59 93.98 97.20 
60 έως 64 87.95 92.90 
65 έως 69 102.32 88.50 
70 έως 74 88.32 83.30 
75 έως 79 100.97 78.90 
80 έως 84 74.49 74.30 

Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1935), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή 
Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 379· Henry L. (1980), Techniques d' Analyse en 
Démographie Historique, Paris: Éditions de l' Institut National D' Études Démographiques, σσ. 10-16· Ταπεινός, Γ. Φ. 
(1993). Στοιχεία Δηµογραφίας: Ανάλυση, Κοινωνικο-Οικονοµικοί Παράγοντες και Ιστορία των Πληθυσµών, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, σσ. 64-65· Σιάµπος Γ. (1993), Δηµογραφία, Αθήνα: Το Οικονοµικό, σσ. 230-231, σ. 233.  
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Διάγραµµα 8: Αστικός, ηµιαστικός και αγροτικός πληθυσµός Θράκης, 1920-1940 
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Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1933), 
Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Τόµος Ι, Πραγµατικός και 
Νόµιµος Πληθυσµός-Πρόσφυγες, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, πίνακας 14· Βασίλειον της 
Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950), Πληθυσµός της Ελλάδος 
κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 101-108, σσ. 342.  
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Διάγραµµα 9: Πραγµατικός πληθυσµός αστικών κέντρων (1920, 1928, 1940) και προσφυγικός 
πληθυσµός αστικών κέντρων (1923, 1928) Θράκης  
 

6,
20

5

2,
52

0

3,
75

0

7,
35

6

8,
21

5

8,
34

2

6,
96

3

7,
50

6

6,
50

2

21
,2

94

16
,5

84

7,
50

5

1,
76

8

54
5

14
,1

88

9,
93

7

14
,0

75

12
,0

09

8,
20

4

7,
30

7 8,
65

6

30
,1

36

33
,7

12

19
,4

11

8,
45

7

8,
12

7

11
,9

47

33
,2

14

31
,0

12

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Αλεξανδρούπολη Διδυµοτειχο Σουφλί Νέα Ορεστιάδα Κοµοτηνή Ξάνθη

Προσφυγικός Πληθυσµός 1923 Συνολικός Πληθυσµός 1920 Προσφυγικός Πληθυσµός 1928

Συνολικός Πληθυσµός 1928 Συνολικός Πληθυσµός 1940

 
 
 
 
Πηγές: Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως-Τµήµα Στατιστικής (1923), Απογραφή 
Προσφύγων Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923: Αριθµός Προσφύγων Κυρωθείς δια του από 18-10-1923 Βασιλικού 
Διατάγµατος, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 11-12, σσ. 42-43· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Απογραφή του Πληθυσµού της Ελλάδος κατά την 
19η Δεκεµβρίου 1920: Γενικά Στατιστικά Αποτελέσµατα: Α' Πληθυσµός, Β' Οικογένιαι, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, σσ. 84-87, σσ. 265-268· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος (1935), Στατιστικά Αποτελέσµατα της Απογραφής του Πληθυσµού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 
1928. Τόµος ΙΙ, Οικογενειακή Κατάσταση, Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 89-95, σσ. 303-
310, σσ. 545-551, σσ. 607-611· Βασίλειον της Ελλάδος/Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος (1950), Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου 1940, Εν Αθήναις: Εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 101-108, σσ. 333-342. 
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Διάγραµµα 10: Πληθυσµιακή κατανοµή ανά τόπο γέννησης, 1928 (εντός ελληνικής επικράτειας)  
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Παρατηρήσεις: Το διάγραµµα παρουσιάζει αποκλειστικά τα ποσοστά των κατοίκων, οι οποίοι έχουν γεννηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας, εντός και έκτος του 
διαµερίσµατος της Θράκης. Το διάγραµµα δεν παρουσιάζει τη συνολική κατανοµή, ανά τόπο γέννησης, του πληθυσµού των εν λόγω δήµων της Θράκης 
 
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1935), Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928. Πραγµατικός 
Πληθυσµός Κυρωθείς διά του από 23 Νοεµβρίου 1928 Διατάγµατος, Δευτέρα Έκδοσις, Εν Αθήναι: Εν του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. ιε'-ιστ', σσ. λη'-λθ', σσ. µη'-µθ', Πίναξ 3*, 
Πίναξ Ι.β', Πίναξ Ι.γ', Πίναξ Ι.δ', Πίναξ Ι.ε' 
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Διαγράµµατα 11: Φυσική κίνηση πληθυσµού Θράκης, 1922-1937 
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Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1927), Στατιστική της 
Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1922. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-5· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Στατιστική της 
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Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1923. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1928), Στατιστική της 
Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1924. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Διεύθυνσις Στατιστικής (1929), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού 
κατά το έτος 1925. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1930), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 
1926. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1930), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1927. Εν 
Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (1931), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού (Γάµοι-Γεννήσεις-Θάνατοι) κατά 
το έτος 1928. Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1931), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1929. 
Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος (1932), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1930. Αθήναι: Εθνικόν 
Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
(1933), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1931 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το 
Έτος 1932). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (1934), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1932. Αθήναι: 
Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος (1935), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1933 (Μετά Προσωρινών 
Δεδοµένων δια το έτος 1934) Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1936), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 
1934 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1935). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· 
Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1937), Στατιστική της 
Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1935 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1936). Αθήναι: 
Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 2-3· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος (1938), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 1936 (Μετά Προσωρινών 
Δεδοµένων δια το έτος 1937). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 4-5· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας-
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1939), Στατιστική της Κινήσεως του Πληθυσµού κατά το έτος 
1937 (Μετά Προσωρινών Δεδοµένων δια το έτος 1938). Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, σσ. 4-5. 
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Διάγραµµα 12: Καλλιεργηθείσες εκτάσεις (σε χιλιάδες στρέµµατα) από τον προσφυγικό 
πληθυσµό, 1923-1927 
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Πηγή: Ε.Ι.Ε./Ι.Ν.Ε., Αρχείο Πάλλη Α. Α. Φάκελος Β-Γ. 08-01-1929, Αθήνα, Φάκελος: Συλλογή των 
Κυριότερων Στατιστικών των Αφορωσών την Ανταλλαγήν των Πληθυσµών και Προσφυγικήν 
Αποκατάστασιν µετά Αναλύσεως και Επεξηγήσεων, συντάκτης: Α.Α. Πάλλης 
 
Παρατηρήσεις: Στις συνολικές εκτάσεις σε χιλιάδες στρέµµατα περιλαµβάνονται και εκτάσεις 
ελαιόδενδρων, µωρεοδένδρων και άλλων οπωροφόρων δένδρων. Στις καλλιέργειες των σιτηρών 
περιλαµβάνονται, ο σίτος, η σίκαλη, το αραβόσιτο, το κριθάρι, η βρώµη, ο σµιγός και η όρυζα 
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Διαγράµµατα 13: Εξέλιξη καλλιεργήσιµων εκτάσεων νοµών (α) Έβρου και (β) Ροδόπης, 
1922-1938  
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Πηγή: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ιστορικές Σπουδές, 
Πρόγραµµα Ιστορία της Υπαίθρου: Υπαίθρου Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Σ. Πετµεζάς. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας της 
Γ.Σ.Υ.Ε. (1922-1938), όπως έχουν επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος 
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Διαγράµµατα 14: Εξέλιξη απόδοσης καλλιεργούµενων εκτάσεων Νοµών Έβρου και 
Ροδόπης (χργ./στρ.), 1922-1938 
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Πρόγραµµα Ιστορία της Υπαίθρου: Υπαίθρου Ελληνική Αγροτική Οικονοµία στο Μεσοπόλεµο, 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πετµεζάς Σ. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ετήσιες Στατιστικές Γεωργίας της 
Γ.Σ.Υ.Ε. (1922-1938), όπως έχουν επεξεργαστεί στη βάση δεδοµένων του εν λόγω προγράµµατος
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Διαγράµµατα 15: Αριθµός Εκτρεφόµενων ζωών ν. Έβρου και ν. Ροδόπης, 1922-1938   
 
(α) ν. Έβρου 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

Βόδια Βουβάλια Πρόβατα Γουρούνια Κατσίκες

 
 
(β) ν. Ροδόπης  
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A. Το παράδειγµα Μαχµούτ ογλού Νιαζή 
 
Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση παρουσιάζει στις σχέσεις που είχαν 

δηµιουργηθεί µεταξύ του µη ανταλλάξιµου καπνοπαραγωγού, κατοίκου της Κοµοτηνής, 
Μαχµούτ ογλού Νιαζή (Mahmut oğlu Niazi), και των υποκαταστηµάτων της Εθνικής 
Τράπεζας στην Κοµοτηνή και στην Ξάνθη. Ο Μαχµούτ ογλού Νιαζή εκµεταλλευόταν 
ένα σύνολο 11 ανταλλάξιµων κτηµάτων στην Ξάνθη και την Κοµοτηνή. Αυτά 
παραδόθηκαν στο υποκατάστηµα της Ξάνθης στις 05-05-1930, βάσει τακτικού 
Πρωτοκόλλου του Γραφείου Ανταλλαγής Δράµας. Οι περιουσίες αυτές, κατά τα 7/24 τους, 
ανήκαν στη χαρακτηριζόµενη ως ανταλλάξιµη Μουνεβέρ Χανούµ (Munever Hamın), 
κόρη του Ιµπραήµ Μαχµούτ (İbrahim Mahmut) και αδελφή του Μαχµούτ ογλού Νιαζή. 
Ο ίδιος, εκτός από την εκµετάλλευση, ασκούσε και τη διαχείριση των περιουσιών, λόγω 
του ότι ήταν συνιδιοκτήτης κατά περισσότερα µερίδια, δηλαδή κατά 17/24. Επιπλέον, 
δήλωνε χρησικτησία επί των περιουσιών, τις οποίες εκµεταλλευόταν για µια περίοδο 30 
ετών1.  
 Στο αρχείο της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Ξάνθης, εντοπίστηκαν δύο 
από τα 11 κτήµατα της Μουνεβέρ Χανούµ, χωρίς να γνωρίζουµε απολύτως τίποτα για τα 
υπόλοιπα εννέα (βλέπε, Πίνακες 29-Β). Συγκεκριµένα, πρόκειται για έναν αγρό έκτασης 
3,5 στρ. (ΑΚ 13659/7773) και για µια µονώροφη οικία εντός της Κοµοτηνής, έκτασης 
490 τ.µ. (ΑΚ 13658/7772).  
   Στα µέσα του 1930, ο Μαχµούτ ογλού Νιαζή υπέγραψε ενυπόθηκο δάνειο  στο 
υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας Κοµοτηνής. Στις αρχές του 1931, προέβη στην 
πώληση των καπνών που παρήγαγε, µετά την έκδοση άδειας παραχώρησης από την 
τράπεζα2. Το ποσό της οφειλής του ανερχόταν στις 4.000 δραχµές. Όµως, το 
υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε., κατά την πώληση των καπνών, αξίωσε και έλαβε από τον 
αγοραστή την εξόφληση και ενός άλλου ποσού, ύψους 5.677 δρχ., από ενοίκια των 
ανταλλάξιµων περιουσιών που κατείχε ο µουσουλµάνος καπνοκαλλιεργητής. Στην 
πραγµατικότητα, η τράπεζα προχώρησε σε δέσµευση του ποσού των 5.677 δραχµές. Από 
την πώληση των καπνών έπειτα και από γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Δικαστικού του 
Τµήµατος Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής3.  
 Εν τω µεταξύ, το υποκατάστηµα Κοµοτηνής, υποθέτοντας πως το αντίστοιχο 
υποκατάστηµα της Ξάνθης ήταν περισσότερο αρµόδιο για την είσπραξη των χρηµάτων, 
                                                
1 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης, Ξάνθη, 19-
10-1931, προς: τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
2 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/ Αίτηση: Μαχµούτ Ογλού Νιαζή, Καπνοπαραγωγού Κατοίκου Κοµοτηνής, Κοµοτηνή, 
11-09-1931, προς: Γενική Διεύθυνση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα.       
3 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/ Τµήµα Διαχείρισης Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Δικαστικού, Ξάνθη, 28-08-
1931, αρ. πρωτ. 34727/26997. 



Βασίλης Κουτσούκος  Παράρτηµα Παραδείγµατα 

 158 

προχώρησε σε πίστωση του ποσού των 5.677 δρχ. σε αυτό4. Ο Μαχµούτ ογλού Νιαζή 
αντέδρασε επί της βάσης που όριζε διαιτητική απόφαση της Μικτής Επιτροπής (05-11-
1930), την οποία αγνόησε η Εθνική Τράπεζα. Σύµφωνα µε αυτήν, εάν υπήρχαν κατοχή 
και εκµετάλλευση από τον ίδιο τής ανταλλάξιµης περιουσίας κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης, το υποκατάστηµα Ξάνθης, δικαιούται να προβεί σε απαίτηση 
καταβολής των µισθωµάτων, για τη χρήση µετά την 23-07-1930, και όχι από τις 05-05-
1930, όταν και περιήλθαν στη δικαιοδοσία του5.   
 Στην αιτιολόγηση της πράξης του, το υποκατάστηµα Ξάνθης αναφέρει την 
δέσµευση µετά την πίστωση των χρηµάτων από την αγοροπωλησία και αφού πρώτα ο 
καπνοπαραγωγός αρνείτο διαρκώς να καταβάλει τα µισθώµατα. Ακόµα περισσότερο, για 
την τράπεζα, αυτή ήταν η µοναδική ευκαιρία εξόφλησης των χρεών από «...περί ατόµου 
εκ συστήµατος δύστροπου...» µιας και κατά το παρελθόν η συνεργασία τους είχε 
αποδειχθεί προβληµατική, εκθέτοντας το υποκατάστηµα στη δηµοτική αρχή6. 
 Ο Μαχµούτ ογλού Νιαζή κατέφυγε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης και µε απόφασή 
του ακυρώθηκε το ένταλµα που είχε εκδώσει ο διευθυντής του Δηµόσιου Ταµείου 
Ξάνθης για λογαριασµό του τραπεζικού οργανισµού. Η απόφαση του δικαστηρίου 
δικαίωσε τον ενάγοντα και αποκάλυψε την απουσία νοµιµότητας των συναλλαγών των 
υποκαταστηµάτων της Ε.Τ.Ε7.  
 Τελικά, τον Δεκέµβριο του 1931, η Κεντρική Υπηρεσία Δικαστικού της τράπεζας 
αναγνώρισε επίσηµα την παράτυπη διαχείριση της υπόθεσης από τα εµπλεκόµενα 
υποκαταστήµατα. Το σηµείο της παράβασης εντοπιζόταν στη λανθασµένη θεώρηση των 
ηµεροµηνιών που σχετίζονταν µε τη δικαστική απόφαση της Μικτής Επιτροπής, η οποία 
ελήφθη κατά την 05-11-1930. Έτσι, εφόσον είχαν αποδειχθεί η εκµετάλλευση και η 
διαχείριση της ανταλλάξιµης περιουσίας από τον Μαχµούτ ογλού Νιαζή κατά την 
έκδοση της απόφασης, τα υποκαταστήµατα όφειλαν να σταµατήσουν κάθε ενέργεια 
διεκδίκησης των σχετικών µισθωµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός όφειλε να 
προχωρήσει στην καταβολή των µισθωµάτων από τις 23-07-1930 και όχι από την 
ηµεροµηνία όπου οι 11 ακίνητες περιουσίες εντάχθηκαν στο καθεστώς των 
ανταλλάξιµων (05-05-1930)8. 

                                                
4 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/ Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης, Κοµοτηνή, 
07-10-1931, αρ. πρωτ. 280, προς: τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
5 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/ Αίτηση: Μαχµούτ Ογλού Νιαζή, Καπνοπαραγωγού Κατοίκου Κοµοτηνής, Κοµοτηνή, 
11-09-1931, προς: Γενική Διεύθυνση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα.       
6 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης, Ξάνθη, 19-
10-1931, προς: τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
7 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/ Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης, Κοµοτηνή, 
07-10-1931, αρ. πρωτ. 280, προς: τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
8 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ35/Υ4/Φ10/Ε.Τ.Ε., Τµήµα Διαχειρίσεως Κτηµάτων Εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Δικαστικού, Αθήνα, 
12-12-1931, αρ. 41990, προς: Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Πίστης. 
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 Από την υπόθεση αυτή είναι εµφανής η δαιδαλώδης κατάσταση που προέκυπτε 
σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη διοίκηση των ανταλλάξιµων κτηµάτων, όταν αυτά 
εµφάνιζαν παρόντες/ούσες µη ανταλλάξιµοι συνιδιοκτήτες/τριες.  
 
Β. Το παράδειγµα της Χαλιντέ Χάνουµ  
 

Υπήρξαν, βέβαια, και περιπτώσεις περισσότερο περίπλοκες και χρονοβόρες οι 
οποίες εξόντωσαν οικονοµικά τους µη ανταλλάξιµους ιδιοκτήτες στη διαµάχη τους µε 
την Ε.Τ.Ε. Στη δεύτερη περίπτωση, αναλύεται η υπόθεση κατοίκων της Ξάνθης, της  
εταµπλί Χαλιντέ Χανούµ (Halide Hanım), συζύγου του Ταχσίν Μπέη Ζαδέ Εµίν Μπέη 
(Tahşın Bey Zade Emin Bey), το γένος Τζααβήτ Μπέη (Caavit Bey), µοναχοπαίδι της 
Βιζεντάν Χανούµ (Vizedan Hanım) και του εµπόρου Ιωάννη Μ. Κανατά και 
επιχειρηµατία Θεόδωρου Ι. Τζαµπουρά. Η Χαλιντέ Χανούµ είχε στην ιδιοκτησία της 
µεγάλη ακίνητη περιουσία εντός και εκτός της θρακικής ενδοχώρας: τα πρώην τσιφλίκια 
Οργαντζιλάρ (Orğancılar), Ζουτουντζαλή (Zutuncalı) στην περιφέρεια της 
Χρυσούπολης, κτήµατα, οικόπεδα και οικήµατα στις περιφέρειες Ξάνθης και Σαπών9. 
 Η σχέση µεταξύ των δύο µερών ξεκίνησε µε τη σύναψη ενοικιαστήριου 
συµβολαίου για ένα ακίνητο, ιδιοκτησίας της Χαλιντέ Χανούµ, µε τους Κανατά-
Τζαµπουρά το οποίο χρησιµοποιούσαν ως καφενείο. Το ενοικιαστήριο συµβόλαιο έληξε, 
όταν η ιδιοκτήτρια προχώρησε σε πώληση του ακινήτου σε άγνωστο τρίτο και αυτός µε 
τη σειρά του έκανε έξωση στους ενοικιαστές.  
 Οι ενοικιαστές µε αγωγή στράφηκαν εναντίον της Χαλιντέ Χανούµ, µιας και 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ακίνητο πριν από τη λήξη του συµβολαίου. Στη δίκη 
που ακολούθησε (απόφαση υπ’ αρ. 22/25-01-1930), η ιδιοκτήτρια δικάστηκε ερήµην. 
Αναγκάστηκε να καταβάλει τελεσίδικα στους αντίδικους της, το ποσό της αποζηµίωσής 
τους µαζί µε τους τόκους και τα έξοδα της δίκης (330.936,25 δρχ.) και για τη διασφάλισή 
του το δικαστήριο προχώρησε σε υποθήκευση των κτηµάτων που κατείχε η 
κατηγορουµένη, συνολικής αξίας 600.000 δραχµών10.  
 Εν τω µεταξύ, υπεγράφη η ελληνοτουρκική συµφωνία του Ιουνίου του 1930 και, 
σύµφωνα µε αυτήν η Χαλιντέ Χανούµ εδικαιούτο αποζηµίωση 150.000 αγγλικών 
λιρών11. Τα υποκαταστήµατα της Ε.Τ.Ε. στη Θράκη, έπειτα από υπόδειξη του έλληνα 
αντιπροσώπου στην 9η Υποεπιτροπή, κοινοποίησαν τα κατασχετήρια που κατείχαν από 
                                                
9 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Αριθµός 29931, Εκχώρηση Απαιτήσεως Δραχµών 320.000, Ξάνθη, 28-04-1931.  
10 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα. 
11 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Αριθµός 29931, Εκχώρηση Απαιτήσεως Δραχµών 320.000, Ξάνθη, 28-04-1931. 
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συναλλαγές µε τους προς αποζηµίωση µη ανταλλάξιµους, ώστε να εξασφαλίσουν τα 
ποσά που είχαν δανείσει12.  

Εν συνεχεία, τα δύο µέρη και έπειτα από πρόταση του διευθυντή του 
υποκαταστήµατος Ξάνθης, συµφώνησαν να µειωθεί το ποσό τις αποζηµίωσής τους 
εφόσον η Χαλιντέ Χανούµ δέχθηκε να προβεί σε εκχώρηση της αποζηµίωσής της προς 
την τράπεζα13. Νωρίτερα, οι µηνυτές, υπό τον φόβο µιας ενδεχόµενης άρνησης της 
Χαλιντέ Χανούµ να καταβάλει το ποσό της αποζηµίωσης, είχαν προβεί στη σύναψη 
συµβολαίου εκχώρησης της χρηµατικής απαίτησής τους στο υποκατάστηµα της Ξάνθης 
(Ιανουάριος 1931)14. 

Τον Ιανουάριο του 1932, ο Φλωρίδης ειδοποίησε το υποκατάστηµα Ξάνθης ότι, 
παρά τις κατασχέσεις και τις εκχωρήσεις που είχαν σηµειωθεί εις βάρος της Χαλιντέ 
Χάνουµ, το ποσό της αποζηµίωσής της επαρκούσε για την κάλυψη των οφειλών της. 
Επιπρόσθετα, τους ενηµέρωσε για το ποσό της αποζηµίωσης που θα λάµβανε για την 
κατεχόµενη περιουσία της µητέρας της, ως µοναδική κληρονόµος15.    
 Υπό τις νέες εξελίξεις υπογράφηκε εξοφλητήριο συµβόλαιο µεταξύ των 
εµπλεκόµενων µερών (12-02-1932) για χρηµατικό ποσό µικρότερο του πρωταρχικού16. 
Εν συνεχεία, ο Κανατάς και Τζαµπουράς στράφηκαν ενάντια στην Ε.Τ.Ε. Ξάνθης και 
κατήγγειλαν την υπογραφή του εξοφλητήριου συµβολαίου, µε το αιτιολογικό υπογραφής 
του υπό ψυχολογική βία. Στις κατηγορίες τους, οι οποίες κοινοποιήθηκαν και στο υπ. 
Εξωτερικών µέσω τοπικού πολιτικού παράγοντα (βουλευτής Καρυωτάκης), αναφέρεται 
µε έµφαση η συµπεριφορά «...του Έλληνος αντιπροσώπου παρά τη Μικτή Επιτροπή [9η 
Υποεπιτροπή], υποστηρίζοντας τα συµφέροντα της οφειλετιδός µας Χαλιντέ Χανούµ ... 
µερολπτικώς υπέρ αυτής...»17. Eπιπλέον, δεν δέχθηκαν την είσπραξη των χρηµάτων από 
την 9η Μικτή Υποεπιτροπή που είχαν κατατεθεί στο υποκατάστηµα της Κοµοτηνής (υπ’ 
αρ. 37428 συµβόλαιο), ευελπιστώντας σε µια περισσότερο ευνοϊκή ρύθµιση της 

                                                
12 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα. 
13 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Υπόµνηµα και Αίτηση της Χαλιντέ Χανούµ συζύγου του Εµίν Μπέη το γένος Τζααβίτ 
Μπέη Κατοίκου Ξάνθης, Ξάνθη, 04-11-1933, προς: Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
14 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Συµβόλαιο υπ. αριθ. 29478 του Σκούφου Εµµ., Ξάνθη, 31-01-1931 µεταξύ Κανάτα-
Τζαµπουρά και Χαλιντέ Χανούµ και Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Αριθµός 29478, Εκχώρηση Απαιτήσεως Δραχµών 
330.936,35δρχ, Ξάνθη, 31-01-1931. 
15 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα. 
16 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Υπόµνηµα και Αίτηση της Χαλιντέ Χανούµ συζύγου του Εµίν Μπέη το γένος Τζααβίτ 
Μπέη Κατοίκου Ξάνθης, Ξάνθη, 04-11-1933, προς: Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Αθήνα. 
17 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Εξώδικος Δήλωση Ιωάννη Κανάτα και Τζαµπουρά Θεόδωρου κατοίκων Ξάνθης κατά 
του εν Ξάνθη υποκαταστήµατος της Ε.Τ.Ε., Ξάνθη, 15-03-1932. 
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απαίτησής τους αντίθετα µε την πρόταση του νοµικού συµβούλου του 
υποκαταστήµατος18.  
 Το υποκατάστηµα Ξάνθης, ενεργώντας προς εξυπηρέτηση των εντολοδόχων της, 
προέβη -παρά την άρση των υποθηκών- σε προγραµµατισµένες πλειοδοτικές 
δηµοπρασίες για τα υποθηκευµένα ακίνητά της στην Ξάνθη (01-09-1932, 22-05-1933)19. 
Αποφασισµένη για την προστασία των περιουσιακών δικαιωµάτων της, προσέφυγε στο 
Εφετείο Θράκης (16-07-1933) όπου και πέτυχε την ακύρωση του προγραµµατισµένου 
πλειστηριασµού20. 
 Τρεις µήνες αργότερα φάνηκε µια ενδεχόµενη επίλυση της αντιδικίας. Από τη 
µία, η Χαλιντέ Χανούµ δεν αναλάµβανε καµία απολύτως ευθύνη απέναντι στους τέως 
ενοικιαστές της και από την άλλη, οι τελευταίοι συµβιβάστηκαν και συµφώνησαν στον 
περιορισµό της απαίτησής τους21. Όµως, η διοίκηση του υποκαταστήµατος Ξάνθης 
εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, παρά την αντίθετη 
γνώµη του δικηγόρου Κ. Αβροσιάδη (νοµικός αντιπρόσωπος της 9ης Μικτής 
Υποεπιτροπής)22. Στο ίδιο πνεύµα, οι Κανατάς και Τζαµπουράς κατέφυγαν στο Εφετείο 
Θράκης, αναγκάζοντας το Τµήµα Δικαστικού της κεντρικής διοίκησης της Ε.Τ.Ε. να 
ζητήσει διευκρινήσεις από το υποκατάστηµα Ξάνθης και το τµήµα Κτηµάτων εξ 
Ανταλλαγής23.  

Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση, η υπόθεση δεν εγκαταλείφθηκε και ο 
Καλιµικεράκης, κατόπιν επίµονων πιέσεων των εντολοδόχων, ζήτησε από τον 
Αβροσιάδη να αναλάβει αποκλειστικά την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης. Η συνεργασία 
του µπορούσε να επιτύχει την αναστροφή του κλίµατος, σε µια περίοδο όπου οι 
ελληνικές αρχές έδειχναν σηµάδια συµµόρφωσης από τις διατάξεις του Συµφώνου 
Φιλίας και τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής. Ο ίδιος ο Αβροσιάδης, γνωρίζοντας εκ 
                                                
18 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Νοµοθετικός Σύµβουλος, Χατζηδάκις Γ του Εµµ., Ξάνθη, 11-03-1932, επιστολή προς 
Ε.Τ.Ε. Ξάνθης· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε. Ξάνθης, Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία 
Εµπορικών Πιστώσεων και Χρηµατογράφων, Ξάνθη, 09-02-1933, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., Τµήµα Δικαστικό, Αθήνα, 
Υπόθεση Χαλιντέ Χανούµ-Κανατά και Τζαµπουρά. 
19 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα. 
20 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Εφετείο Θράκης, Κοµοτηνή, 10-11-1935, αρ. 106. 
21 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Αµβροσιάδης Κωνσταντίνος Ε. Δικηγόρος, Κοµοτηνή, Κοµοτηνή, 05-10-1933, 
επιστολή προς Ε.Τ.Ε. Ξάνθης. 
22 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Υπόθεση Χαλιντέ Χανούµ, Ξάνθη, 09-01-1934, αριθ. 
454, προς: την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και 
Χρηµατογράφων· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 22-11-1933, αρ. 16314, προς: 
Διοίκηση Ε.Τ.Ε., Τµήµα Εργασιών Υποκαταστηµάτων, Υπηρεσία Εµπορικών Πιστώσεων και Χρ/φων, Αθήνα.  
23 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Τµήµα Διαχείρισης Κτηµάτων Εξ Ανταλλαγής, Υπηρεσία Δικαστικού, Αθήνα, 
02-03-1937, αρ. 6952, προς: Ε.Τ.Ε., Τµήµα Δικαστικού, Υπηρεσία Παρακολούθησης Δικών Υποκαταστηµάτων, 
Αθήνα· Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Εφετείο Θράκης, Κοµοτηνή, 06-11-1936, αρ. 106· 
Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης,  Ξάνθη, 04-01-1937, αρ. πρωτ. 507/84, προς: Ε.Τ.Ε., 
Τµήµα Διαχείρισης Κτηµάτων από Ανταλλαγή, Αθήνα.  
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των έσω το ιστορικό της υπόθεσης, αποφάσισε να µη διακινδυνεύσει το κύρος του σε µια 
υπόθεση αµφιβόλου κατάληξης24.      

Η απάντηση του διευθυντή του υποκαταστήµατος είναι αποκαλυπτική τής -
εξάχρονης σχεδόν- υπόθεσης: «...την υπόθεσιν ταύτην εν τη πραγµατικότητι συνεχίζουν οι 
ως άνω Κανάτας και Τσαµπούρας. Αυτοί διώρισαν ως νοµικόν σύµβουλον τον κ. Ι. 
Καληµικεράκην· αυτοί καταβάλλουν τας σχετικάς δαπανάς και αυτοί κατευθύνουν τον 
αγώνα των κατά της Χαλιντέ Χανούµ δι’ οδηγιών εγγράφων ας µας παρέχουν εκάστοτε...». 
Επιπροσθέτως, «...επανελληµένως κληθέντες δεν ηθέλησαν κατά σύστασιν του νοµικού 
Συµβούλου, διότι θα ήτο ίσως επιβλαβές δι’ αυτούς όσον αφορά τα υπάρχοντα στοιχεία, να 
παρέµβουν ή οπωσδήποτε ν’ απαλλάξουν ηµάς της υποθέσεως ταύτης και συνεχίσουν αυτοί 
τον αγώνα...». Ο διευθυντής καταλήγει, υπογραµµίζοντας ότι, «...άπαντα τα γραµµατεία 
οφειλής...ετακτοποιήθησαν...»25.  

Στο σηµείο αυτό, φαίνεται να κλείνει η οριστικά υπόθεση. Οπωσδήποτε σε κάθε 
περίπτωση, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο, περισσότερο ζηµιωµένη ήταν η µη 
ανταλλάξιµη ιδιοκτήτρια, που σε µια περίοδο 15 περίπου χρόνων έζησε µια διαρκή 
µείωση της ακίνητης περιουσίας της, βγαίνοντας ηθικά µόνο νικήτρια της αντιδικίας. 

Στην παρούσα υπόθεση, η ιδιωτική πρωτοβουλία εκµεταλλεύτηκε τις συνδέσεις 
και τα υφιστάµενα ενεργά δίκτυα µε την τοπική οικονοµία (διευθυντής 
υποκαταστήµατος), καθώς και µε τους τοπικούς και περιφερειακούς θεσµούς της 
πολιτικής και της εκτελεστικής εξουσίας για την ικανοποίηση των στόχων της. 
Αντίστοιχες υποθέσεις µεταξύ µελών της κυρίαρχης οµάδας, των υποκαταστηµάτων της 
Ε.Τ.Ε. και των µη ανταλλάξιµων µουσουλµάνων καταγράφηκαν και σε άλλες 
περιπτώσεις στην Θράκη26 (βλέπε κεφάλαιο 2.ii, supra).  

Μέσω των πρακτικών µε τις οποίες η Ε.Τ.Ε. διαχειριζόταν και ήλεγχε το χώρο 
είχαν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο ταχθεί υπέρ του προγράµµατος αποµάκρυνσης των 
ιδιοκτησιακών δοµών του παρελθόντος και της συνολικότερης αναµόρφωσης του.

                                                
24 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., Υποκατάστηµα Ξάνθης, Ξάνθη, 26-03-1937, αρ. 1157, προς Ε.Τ.Ε., Τµήµα 
Δικαστικού, Υπηρεσία Παρακολούθησης Δικών Υποκαταστηµάτων, Αθήνα. 
25 Ι.Α.Ε.Τ.Ε./Α1/Σ40/Υ11/Φ15/Ε.Τ.Ε., υποκατάστηµα Ξάνθης, 27-04-1937, αρ. πρωτ. 1595, προς: Διοίκηση Ε.Τ.Ε., 
Υπηρεσία Παρακολουθήσεως Δικών Υποκαταστηµάτων, Αθήνα, Υπόθεση Χαλιντέ Χανούµ-Κανατά Τζαµπουρά. 
26 Ι.Α.Υ.Ε. 1929/Β/61. Καταλήψεις κτηµάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι, Εθνκή Τράπεζα της 
Ελλάδος, Διεύθυνση Στ’, Τµήµα Εργασίων Υποκαταστηµάτων, αρ. πρωτ. 147755/7365, 06-09-1929, Αθήνα, προς: 
Υπουυργείο Εξωτερικών, ενταύθα· I.A.Y.E. 1929/Β/61. Καταλήψεις κτηµάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν 
Ελλάδι, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Ανταλλαγής, Τµήµα Β’, Γραφείο Εφαρµογής Ελληνοτουρκικών Συµφωνιών, 
αρ. πρωτ. 77131, 26-06-1929, Αθήνα, προς: Υπουργείο Εξωτερικών, Β’ Πολιτικό. 
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Xάρτης 1. Γεωφυσικός χάρτης των περιοχών Ξάνθης και Γκιουμουλτζίνας (1913) 
 Πηγή: (12-12-1913). 430 -410 Xanthi. Österreich, K.U.K. Militargeographisches Institut



Χάρτης 2. Tα έλη της Γκιουμουλτζίνας
Πηγή: Σφάγγος Ι. Κ. & Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέμησις,
Αθήναι: "Πυρσός",  σσ. 144-145



Χάρτης 3. Tα έλη της Ξάνθης
Πηγή: Σφάγγος Ι. Κ. & Λιβαδάς Γ. Α. (1940), Η Eλονοσία εν Ελλάδι, 1930-1940: Έρευναι – Καταπολέμησις,
Αθήναι: "Πυρσός",  σσ. 160-161
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Χάρτης 6. Η διοικητική κατάτμηση του βιλαετιού της Αδριανούπολης 
Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού (1998), Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα Γεγονότα στη Θράκη (1904-1908), Αθήνα: Έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, παράρτημα.
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Χάρτης 8. H εκκλησιαστική κατάτμηση των βαλκανικών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού (1998), Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα Γεγονότα στη Θράκη (1904-1908), Αθήνα: Έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, παράρτημα.



Xάρτης 9.  Οικιστική ιεραρχία οικισμών των βαλκανικών πόλεων της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (δεκαετία 1870)
Πηγή: Darques R. (2000), Salonique au XXe Siele. De la Citè Ottomane à la 
Mètropole Grecque, Paris: CNRS Editions, σ. 357 
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Χάρτης10. Κατανομή των τσιφλικιών δυτικά του ποταμού Έβρου (αρχές 20ού αιώνα)
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Τσιφλίκια περιοχών α) Ξάνθης: 1. Γενή, 2. Γκιουνελέρ, 3. Ντουραλή Μπέη,  4. Ελμαλή, 5. Ζινελή, 6. Ιαγίν, 
7. Ινανλή, 8. Ινελή, 9. Καγιαλάρ, 10. Καφέλ, 11. Ναγιόμπαση, 12. Κεντικλέρ, 13.  Κερεβούζ, 14. Κιζιλτζά-Κιόι, 
15.  Κοζουλάρ, 16. Κοτζά Μαμουτλού, 17. Κουσά-Μπαλή, 18. Κουτσό-Μπασή, 19. Κιουτσουκλού, 20.  Μπουγιούκ
Καφαλάρ, 21. Μεντεσελή, 22. Μιζανλή, 23. Μπεντερλή, 24. Μπεκιόι, 25. Μπουγιούκ Οτμανλή, 26. Μπουκλού-Κιόι,
27. Νοχουρλού, 28. Ντομούζ Ορμάν, 29. Ντουμελή, 30. Πασμαλή, 31. Σούμπαση, 32. Ταρασμανλή, 33. Τεπέ, 
34. Μαντρά Τσικούρ, 35. Τσεπέλ, 36. Φερεζλέρ, 37. Μπέη ον Μπασή, 38. Κοσλάρ, 39. Ντεμίρ Μπεή, 40. Σαρμασίκ
β) Γκιουμουλτζίνας: 41. Μπεϊλή, 42. Ανά-Κιόι, 43. Γιακγίν, 44. Γιασή-Αντά, 45. Ιμαρέτ, 46. Εβρέν-Κιόι, 47, Κασικτσή,
48. Κίρ, 49. Μπουγιούκ Καβάλ, 50. Κιουτσούκ Καβάλ, 51. Μουχάν, 52. Ντενιζλέρ, 53. Ορτακτσή, 54. Σίραγατς-
Οτμανλή, 55. Ρούμ Μπεϊλή, 56. Σουγκουρλού, 57. Τζαμπάζ, 58. Τσοχατζιλάρ, 59. Φατήρ-Γιακά, 60. Μπαλαμπάν-
Κιόι, 61. Καρά Μουσά, 62. Σουζόυρ Κιόι, 63.  Μπεκήρ-Κιόι, 64. Γιαρντεμλή, 65. Σίραλγάτς, γ) Ντεντέ-Αγάτς & Σουφλίου:
66. Αλή Μπέη, 67. Ντισαντίλ-Χασάν Μπέη, 68. Σιντιρό, 69. Μπέη-Κιόι, 70. Χασχινλάρ, δ) Διδυμοτείχου: 71. Ουρλή, 
72. Ισαάκ Πασά, 73. Τσαουσλή, 74. Ιντζέ-Κιόι, 75. Σεϊμέν, 76. Σοϊλεμίς, ε) Νέα Ορεστιάδα: 77. Λουλέ-Μπουργκάς, 
78. Βακούφ, 79. Οσκανλή, 80. Κούμ, 81. Κουρού Κουλακλή, 82. Μαράς

Tοπικό κέντρο (Χεμετλή)Περιφερειακό κέντρο (ΚΑΒΑΛΑ)  Δημόσιο δάσος Δημόσιες βοσκές 
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Xάρτης  (σκαρίφημα) 11. Ενδεικτικό διάγραμμα της εσωτερικής οργάνωσης του τσιφλικιού
Πηγή: Cvijic C. (1918), La Péninsule Balkanique: Géographie Humaine, avec 31 Cartes et Croquis dans le Texte et 9 
Cartes hors Texte, Paris: Armand Colin, σ. 223

p: Κονάκι
a: Αλώνι
fr: Φούρνος

s: Σελαμλίκ 
h: Χαρεμλίκ
b: Κατάστημα

A, B, C: Πανομοιότυπα οικήματα ενός δωματίου για την στέγαση των κολίγων

το Τολό τσιφλίκ στην πεδιάδα των Σερρών

Τα υπόλοιπα κτίρια χρησιμοποιούνταν από τον τσιφλικά



ΞΑΝΘΗ ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑ

ΝΤΕΝΤΕ-ΑΓΑΤΣ
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Σαρί-Σαμπάν

ΚΙΡΤΖΑΛΗ
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Ορτακιόι

Μουσταφά Πασά

Eνετλή

Nτεντελέρ
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12. Εθνοτική κατανομή του πληθυσμού των τσιφλικιών (αρχές 20ού αιώνα)
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ςΤσιφλίκια περιοχών α) Ξάνθης: 1. Γενή, 2. Γκιουνελέρ, 3. Ντουραλή Μπέη,  4. Ελμαλή, 5. Ζινελή, 6. Ιαγίν, 
7. Ινανλή, 8. Ινελή, 9. Καγιαλάρ, 10. Καφέλ, 11. Ναγιόμπαση, 12. Κεντικλέρ, 13.  Κερεβούζ, 14. Κιζιλτζά-Κιόι, 
15.  Κοζουλάρ, 16. Κοτζά Μαμουτλού, 17. Κουσά-Μπαλή, 18. Κουτσό-Μπασή, 19. Κιουτσουκλού, 20.  Μπουγιούκ
Καφαλάρ, 21. Μεντεσελή, 22. Μιζανλή, 23. Μπεντερλή, 24. Μπεκιόι, 25. Μπουγιούκ Οτμανλή, 26. Μπουκλού-Κιόι,
27. Νοχουρλού, 28. Ντομούζ Ορμάν, 29. Ντουμελή, 30. Πασμαλή, 31. Σούμπαση, 32. Ταρασμανλή, 33. Τεπέ, 
34. Μαντρά Τσικούρ, 35. Τσεπέλ, 36. Φερεζλέρ, 37. Μπέη ον Μπασή, 38. Κοσλάρ, 39. Ντεμίρ Μπεή, 40. Σαρμασίκ
β) Γκιουμουλτζίνας: 41. Μπεϊλή, 42. Ανά-Κιόι, 43. Γιακγίν, 44. Γιασή-Αντά, 45. Ιμαρέτ, 46. Εβρέν-Κιόι, 47, Κασικτσή,
48. Κίρ, 49. Μπουγιούκ Καβάλ, 50. Κιουτσούκ Καβάλ, 51. Μουχάν, 52. Ντενιζλέρ, 53. Ορτακτσή, 54. Σίραγατς-
Οτμανλή, 55. Ρούμ Μπεϊλή, 56. Σουγκουρλού, 57. Τζαμπάζ, 58. Τσοχατζιλάρ, 59. Φατήρ-Γιακά, 60. Μπαλαμπάν-
Κιόι, 61. Καρά Μουσά, 62. Σουζόυρ Κιόι, 63.  Μπεκήρ-Κιόι, 64. Γιαρντεμλή, 65. Σίραλγάτς, γ) Ντεντέ-Αγάτς & Σουφλίου:
66. Αλή Μπέη, 67. Ντισαντίλ-Χασάν Μπέη, 68. Σιντιρό, 69. Μπέη-Κιόι, 70. Χασχινλάρ, δ) Διδυμοτείχου: 71. Ουρλή, 
72. Ισαάκ Πασά, 73. Τσαουσλή, 74. Ιντζέ-Κιόι, 75. Σεϊμέν, 76. Σοϊλεμίς, ε) Νέας Ορεστιάδας: 77. Λουλέ-Μπουργκάς, 
78. Βακούφ, 79. Οσκανλή, 80. Κούμ, 81. Κουρού Κουλακλή, 82. Μαράς

Tοπικό κέντρο (Χεμετλή)Περιφερειακό κέντρο (ΚΑΒΑΛΑ)  Δημόσιο δάσος Δημόσιες βοσκές 
Αλβανόφωνοι Μουσουλμάνοι Τουρκόφωνοι Βουλγαρόφωνοι Τουρκόφωνοι αθίγγανοι έλληνες
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Χάρτης 13.  Τοπογραφικό διάγραμμα του κάστρου της Γκιουμουλτζίνας 
Πηγή: Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1987-90), "Ιστορική Σκιαγραφία της Κομοτηνής" Θρακική Επετηρίδα, 7. σ. 181



Χάρτης 14. Η Γκιουμουλτζίνα στα τέλη του 19ου - αρχές 20ού αιώνα
Υπόβαθρο: Καραδήμου-Γερόλυμπου A. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249.

Μουσουλμανικά τεμένη - νεκροταφεία

Πατριαρχικές εκκλησίες - νεκροταφείο

Εβραική συναγωγή - νεκροταφείο

Αρμενική εκκλησία

Βασικά σημεία εισόδου-εξόδου

Περιοχή ετήσιας εμποροπανήγυρης & 
εβδομαδιαίου παζαριού

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Περιοχή Αγοράς

Μέγαρο 
Τσανακλή

Οβρεγιό
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Aρμενιό

Mαχαλάς
Αγ. Γεωργίου

Σ ε ρ δ ά ρ
Μ α χ α λ έ

Tαμπακχανέ

Μαχαλέ

Β α ρ ώ σ ι

Κιρ-Μαχαλέ ΤζαμίΟσμανιγιέ Τζαμί

Εσκί Τζαμί Καϊμακαμλίκι 

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Μουσουλμανικές συνοικίες

Πατριαρχικές συνοικίες

Εβραϊκή συνοικία

Αρμενική συνοικία

Eξαρχική συνοικία

Κ α β α κ λ ή

Νεκροταφείο
Αγ. Χαραλ›αμπους

χ ε ι μ .  Μ π ο υ κ λ ο υ τ ζ ά ς

Αγ. Γρηγόριος

Γενιτζέ Τζαμί
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Χάρτης 15. Εβραϊκός µαχαλάς (Οβρεγιό ή Λε Καλέ) στην Γκιουµουλτζίνα
Πηγή: Καραδήµου-Γερόλυµπου A. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των 
Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249 & Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. (1994), "Από την Συγκέντρωση
στην Διάχυση: Οι Εβραϊκές Συνοικίες στις Βορειοελλαδικές Πόλεις στο Τέλος της Τουρκοκρατίας", 
Σύγχρονα Θέµατα, 52-53 , σ. 22



Χάρτης 16. Μετακινήσεις μουσουλμανικού πληθυσμού προς την
Οθωμανική Αυτοκρατορία (1878-1913)
Πηγή: Toumarkine A. (1995), Les Migrations des Populations Musulmanes Balkaniques en Anatolie
(1876-1913), Istanbul: Les Editions ISIS, σ. 124

Περιοχές αναχώρησης

Περιοχές εγκατάστασης

Πορεία αναχωρήσεων

Πορεία επιστροφών

Υπόμνημα

Σύνορα σύμφωνα με την συνθήκη το Βερολίνου
Οθωμανικά σύνορα
Άλλα διακρατικά σύνορα
Ελληνο-Οθωμανικά σύνορα 1881



Χάρτης 17. Η αγορά της Γκιουμουλτζίνας μετά την πυρκαγιά του 1867
Πηγή: Καραδήμου-Γερόλυμπου A. (1997), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές Πόλεις στην Περίοδο των Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων, Αθήνα: Τροχαλία, σ. 249



Gering Tobacco 
Company

σημερινή Πλατεία Ειρήνης

Χάρτης 18. Χωροθέτηση καπναποθηκών στην Γκιουμουλτζίνα
 Πηγή: Δάγκας Α. (2005), "Η Μακεδονία και Θράκη μετά το 1912: Η Επίδραση του Εργατικού Κινήματος στον Δομημένο Χώρο και στην Κοινωνία". 
Ελ. Βενιζέλος και η Ελληνική Πόλη. Πολεοδομικές Πολιτικές και Κοινωνικοπολιτικές Ανακατατάξεις (Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα, Ίδρυμα Ερευνών
και Μελετών "Ελ. Βενιζέλος", Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σ. 69 

Καπναποθήκες



Στρατώνες

Εβραική συνοικία

Μουσουλμανικά τεμένη - νεκροταφεία

Πατριαρχικές εκκλησίες - νεκροταφείο

Εβραική συναγωγή - νεκροταφείο

Αρμένικη εκκλησία - νεκροταφείο

Βασικά σημεία εισόδου - εξόδου

Μουσουλμανική συνοικία

Χριστιανική συνοικία

Εμπορικές και Βιοτεχνικές

Καπναποθήκες

Χάνια

Χάρτης 19. Η Ξάνθη στα τέλη του 19ου - αρχές 20ού αιώνα
Υπόβαθρο: Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης και η Συμβολή τους στην 
Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πίνακας 50,8 

Σιδηροδρομικός 
Σταθμός

Σουνέ
Μαχαλέ

Αχριάν 
Μαχαλέ

Καρσί Γιακά
Μαχαλέ

Ταμπακχανέ
 Μαχαλέ

Μιλλέτ Μπαχτσεσί

Γκαζχανέ
Μαχαλέ

Ασιγιά Μαχαλέ

Μουχατζήρ
Μαχαλέ

Tσουκούρ 
Μαχαλέ

Xουριέτ Μαχαλέ

Μ α χ α λ ά ς  Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ
ή  Τ ζ α μ ί  Α τ ί κ ή  Σ ο υ λ ι ν ά  Μ α χ α λ έ

Σαμμακώβ

Ηνωμέναι Εκκλησίαι
Κάτω Μαχαλά 

Καθολικό παρεκκλήσι

Μαχαλάς
Μητρόπολης
Καβάκι

Σερβιλί
Τζαμί

Τζεμαλεντίν

Μαχαλέ

Περιοχή ετήσιας εμποροπανήγυρης & εβδομαδιαίου  
παζαριού

Τσινάρ Τζαμί
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Χάρτης 20. Το Γιερί-Παζαρί (κέντρο) της Ξάνθης (τέλη 19ου αιώνα)
Πηγή: Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης και η Συμβολή τους στην Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης, 
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σχήμα 35

B



Χάρτης 21. Οι διαδοχικές επεκτάσεις της Ξάνθης 
από την εγκατάσταση των προσφύγων (1878-1935)
Πηγή: Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque 
Depuis 1878. Tome 2: Cartes, Documents, Fiches Statistiques, 
Bibliographie, Département de Géographie, Paris: Université 
Paris X-Nanterre, σχήμα 46

Παλιό κομμάτι οικισμού

 Κέντρο οικισμού-Αγορά
Xώρος ζωαγοράς & παζαριού

Βασικό οδικό δίκτυο
Σιδηροδρομικό δίκτυο
Μοναστήρι
Yψόμετρο άνω των 200 μέτρων

Μαχαλάς εγκατάστασης προσφύγων μέχρι το 1900

Προσφυγική συνοικισμοί μέχρι το 1923 (υποδάμεια χάραξη οδών)

Σιδηροδρομικός
Σταθμός



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Χάρτης 22. Χάνια και καπναποθήκες στην οθωμανική Ξάνθη
Πηγή: Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης και η Συμβολή τους στην Πολεοδομική 
Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο -Θεσσαλονίκης, πίνaκας 50.6
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Χάρτης 23. Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) και Βαλκανικά Κράτη (1914)
Πηγή: http://www.atlas-historique.net/1815-1914/cartes/EmpireOttoman1912.html (10-09-2009)



Θεσσαλονίκη
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Καβάλα

Δράμα
Ξάνθη

από ελληνική και 

σερβική Μακεδονία

ΣΕ
ΡΒ

ΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

από ο
θω

μανικ
ή Θ

ράκη

από Παράλια και Ανατολία

πρ
ος

 Π
αλ

ιά
 Ε

λλ
άδ

α

Χάρτης 24.  Πληθυσμιακές μετακινήσεις (1913-1919) από και προς την επαρχία Αιγαίου 
(Μπελομοριέ/Belomorska Trakija)

Ζώνη αμοιβαίας βουλγαρο-οθωμανικής 
ανταλλαγής πληθυσμών συνολικού 
μήκους 30 χιλιομέτρων

Μετακινήσεις Βουλγαροφώνων από
Ελλάδα-Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Μετακινήσεις Ελληνόφωνων από 
Βουλγαρία-Οθωμανική Αυτοκρατορία

Μετακινήσεις Μουσουλμάνων από 
Βουλγαρία-Ελλάδα

Ντεντέ-Αγάτς
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Γκιουμουλτζίνα



Χάρτης 25. Ενδεικτική εγκατάσταση προσφύγων
κατά την περίοδο 1913-1914 στην Μπελομοριέ
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53 Aριθμός εγκατεστημένων οικογενειών
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Τσοχατζηλάρ

68
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52

78
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1.900
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Τσιριμπάς-Κιόι 32

Κιζλάρ
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Καργαλή
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Μουσταφά Πασά 



Χάρτης 26. Υφιστάμενο (εσωτερικό και εξωτερικό) και υπό κατασκευή σιδηροδρομικό δίκτυο νότιων βουλγαρικών κτήσεων 
Πηγή: Iarano� A. (1919), La Bulgarie Èconomique, Lausanne: Peter Giesset and Held, παράρτημα

Βασικό δίκτυο θρακικής επαρχίας Δίκτυο υπό κατασκευή Δίκτυο εξωτερικών γραμμών



ΚΑΒΑΛΑ

ΚΙΡΤΖΑΛΗ

Ξάνθη Γκιουμουλτζίνα

ΑΙΝΟΣ

Σουφλί

Ντεντέ-Αγάτς

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Χάρτης 27. Διοικητική διαίρεση σε κύκλους και 
διαμερίσματα της Διασυμμαχικής Θράκης
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Περιοχή Κάρα-Αγάτς υπό την Διασυμμαχική Θράκη

Όρια διαμερισμάτων/district  
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Xάρτης 28. Αποτελέσματα απογραφής διασυμμαχικής διοίκησης (Μάρτιος 1920)
Πηγή: Dalègre J. (1995), Populations et Territoire en Thrace Grecque  Depuis 1878. Tome 2: Cartes, Documents, Fiches Statistiques,  Bibliographie, Département de Géographie, 
Paris: Université Paris X-Nanterre, σχήμα 39
Παρατήρηση: Οι πληθυσμιακές ομάδες παρουσιάζονται όπως αναγράφονται από την Dalègre  

Μουσουλμάνοι (τούρκοι, πομάκοι, τσιγγάνοι)
Έλληνες
Βούλγαροι
Άλλοι (εβραίοι, αρμένιοι, γκαγκαούζοι, αλλοδαποί)



Σέρρες

Καβάλα
Δράμα

Καστοριά

Μαύρη
Θάλασσα

Ελληνική Διοίκηση Θράκης-Ελληνική 
Διοίκηση Σμύρνης  

Περιοχές υπό Συμμαχική Διοίκηση

Μετακινήσεις Βουλγαρόφωνου 
Πληθυσμού

Μετακινήσεις Ελληνόφωνου 
Πληθυσμού

Μετακινήσεις Μουσουλμναικού 
Πληθυσμού
Μετακινήσεις Καυκάσιων

Χάρτης 29. Πληθυσμιακές μετακινήσεις κατά τη Διασυμμαχική Θράκη και την Ελληνική Διοίκηση Θράκης (1919-1922)
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Χάρτης 30. Δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών Θράκης (1915-1920)
Πηγή: Ιγγλέσης Ν. Γ. (1921), Οδηγός της Ελλάδος, Παλαιάς Ελλάς-Νέα Ελλάς, Αθήναι



Xάρτης 31. Πορεία κτηματογραφήσεων της Tοπογραφική Yπηρεσίας
του υπουργείου Γεωργίας
Πηγή: Αλιβιζάτος Μ. Β. (1938), Κράτος και Γεωργική Πολιτική, Αθήναι: 
Έκδοσις Υπουργείου Γεωργίας εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 464

-Καταμετρηθείσαι και Διανεμηθείσαι
Εκτάσεις (20.980.000 στρ.)
-Καταμετρηθείσαι και μη Διανεμηθείσαι
Εκτάσεις Εισέτι Εκτάσεις (9.830.000 στρ.)
-Χέρσοι Εκτάσεις



Χάρτης 32. Ακίνητες περιουσίες αποδημούντων (εταμπλί) ή φυγάδων και οι εγκαταστάσεις τους στα ανατολικά του Έβρου ποταμού (1922-1928)
Πηγή: (1928), Garbitrakyadaki Türk Emlaki: Trakya Gayrımübadiller Cemiyete Tarafından Tertibolunmuştur, Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi  

Υπόμνημα

Όριο τουρκικών περιουσιών επί του χώρου

Τόποι διαμονής των τούρκων ιδιοκτητών επί του παρόντος

Σύνολο...

[Οικογένειες] [Ιδιοκτησίες σε dönüm)]

[Ντεμοτέκα]
Σοφουλού
Ντεντέ-Αγάτς
Γκιουμουλτζίνα
Ισκετσέ

Παρατηρήσεις: Στο υπόμνημα και στον πίνακα έγινε ακριβή μετάφραση από τον πρωτότυπο χάρτη. Το άθροισμα του πίνακα είναι ελλιπές μιας και δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα για το Κούμ 
Τσιφλίκ (Νέα Ορεστιάδα) και τα Ντιμετόκα (Διδυμότειχο). Τα πλήρη στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1γiii.20. του κειμένου



Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α

Τ
Ο

Υ
Ρ

Κ
Ι

Α

Χάρτης 33. Kατανομή προσφυγικού πληθυσμού 
ανά κοινοτικό/δημοτικό διαμέρισμα (1923)
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Χάρτης 34. Kατανομή προσφυγικού πληθυσμού
ανά κοινοτικό/δημοτικό διαμέρισμα (1928)
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Π
ηγ

ή:
 Υ

πο
υρ

γε
ίο

ν 
Εθ

νι
κή

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ία

ς-
Γε

νι
κή

 Σ
τα

τι
στ

ικ
ή 

Υπ
ηρ

εσ
ία

 τ
ης

 Ε
λλ

άδ
ος

 (1
93

3)
, Σ

τα
τι

στ
ικ

ά 
Απ

οτ
ελ

έσ
μα

τα
 τη

ς Α
πο

γρ
αφ

ής
 το

υ 
Π

λη
θυ

σμ
ού

 τη
ς Ε

λλ
άδ

ος
 τη

ς 1
5-

16
 Μ

αϊ
ου

19
28

: Ι
. Π

ρα
γμ

ατ
ικ

ός
 κ

αι
 Ν

όμ
ιμ

ος
 Π

λη
θυ

σμ
ός

-Π
ρό

σφ
υγ

ες
 Ε

ν 
Α

θή
να

ις
: Ε

κ 
το

υ 
Εθ

νι
κο

ύ 
Τυ

πο
γρ

αφ
εί

ου
Π

αρ
ατ

ήρ
ησ

η:
 Η

 κ
ατ

αν
ομ

ή 
το

υ 
πλ

ηθ
υσ

μο
ύ 

πα
ρο

υσ
ιά

ζε
τα

ι β
άσ

ει
 τ

ης
 δ

ιο
ικ

ητ
ικ

ής
 κ

ατ
άτ

μη
ση

ς 
το

υ 
19

91

©
 Β

ασ
ίλ

ης
 Κ

ου
τσ

ού
κο

ς



Χάρτης 35.  Κομβικά σημεία (αστικά, ημιαστικά κέντρα) της θρακικής οικιστικής ιεραρχίας (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 28



Χάρτης 36.  Αναλογία πληθυσμού αυτόχθονων προς τον προσφυγικό πληθυσμό
ανά κοινοτικό/δημοτικό διαμέρισμα (1913-1928), Θράκη (1920-1928)
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Χάρτης 37. Δείκτης πυκνοκατοίκησης (1920) 
Πηγή: Darques R. (2000), Salonique au XXe Siècle. De la Citè Ottomane à la Mètropole Grecque, Paris: CNRS Editions, σ. 324



Χάρτης 38. Η Γενική Διοίκηση Θράκης και  η διοικητική οργάνωση της Ελλάδας βάσει του θεσμού των Γενικών Διοικήσεων (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 2



Χάρτης 39. Εκκλησιαστική διοίκηση της Θράκης (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 19
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Xάρτης 40. Εποικιστικός Χάρτης Θράκης (1926)
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Τσιφλίκια περιοχών α) Ξάνθης: 1. Γενή, 2. Γκιουνελέρ, 3. Ντουραλή Μπέη,  4. Ελμαλή, 5. Ζινελή, 6. Ιαγίν, 
7. Ινανλή, 8. Ινελή, 9. Καγιαλάρ, 10. Καφέλ, 11. Ναγιόμπαση, 12. Κεντικλέρ, 13.  Κερεβούζ, 14. Κιζιλτζά-Κιόι, 
15.  Κοζουλάρ, 16. Κοτζά Μαμουτλού, 17. Κουσά-Μπαλή, 18. Κουτσό-Μπασή, 19. Κιουτσουκλού, 20.  Μπουγιούκ
Καφαλάρ, 21. Μεντεσελή, 22. Μιζανλή, 23. Μπεντερλή, 24. Μπεκιόι, 25. Μπουγιούκ Οτμανλή, 26. Μπουκλού-Κιόι,
27. Νοχουρλού, 28. Ντομούζ Ορμάν, 29. Ντουμελή, 30. Πασμαλή, 31. Σούμπαση, 32. Ταρασμανλή, 33. Τεπέ, 
34. Μαντρά Τσικούρ, 35. Τσεπέλ, 36. Φερεζλέρ, 37. Μπέη ον Μπασή, 38. Κοσλάρ, 39. Ντεμίρ Μπεή, 40. Σαρμασίκ
β) Κομοτηνής: 41. Μπεϊλή, 42. Ανά-Κιόι, 43. Γιακγίν, 44. Γιασή-Αντά, 45. Ιμαρέτ, 46. Εβρέν-Κιόι, 47, Κασικτσή,
48. Κίρ, 49. Μπουγιούκ Καβάλ, 50. Κιουτσούκ Καβάλ, 51. Μουχάν, 52. Ντενιζλέρ, 53. Ορτακτσή, 54. Σίραγατς-
Οτμανλή, 55. Ρούμ Μπεϊλή, 56. Σουγκουρλού, 57. Τζαμπάζ, 58. Τσοχατζιλάρ, 59. Φατήρ-Γιακά, 60. Μπαλαμπάν-
Κιόι, 61. Καρά Μουσά, 62. Σουζόυρ Κιόι, 63.  Μπεκήρ-Κιόι, 64. Γιαρντεμλή, 65. Σίραλγάτς, γ) Aλεξανδρούπολης & Σουφλίου:
66. Αλή Μπέη, 67. Ντισαντίλ-Χασάν Μπέη, 68. Σιντιρό, 69. Μπέη-Κιόι, 70. Χασχινλάρ, δ) Διδυμοτείχου: 71. Ουρλή, 
72. Ισαάκ Πασά, 73. Τσαουσλή, 74. Ιντζέ-Κιόι, 75. Σεϊμέν, 76. Σοϊλεμίς, ε) Νέας Ορεστιάδας: 77. Λουλέ-Μπουργκάς, 
78. Βακούφ, 79. Οσκανλή, 80. Κούμ, 81. Κουρού Κουλακλή, 82. Μαράς

Επαρχιακό Κέντρο (Σουφλί)Πρωτεύουσα νομού (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  Δημόσιο δάσος Δημόσιες βοσκές 

Υφιστάμενοι οικισμοί (πριν το 1922)
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Χάρτης 41. Οικιστική ιεραρχία & κατανομή υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών της Θράκης (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 22 



Xάρτης 42. Θρακική οικονομία & οικονομικές συνδέσεις των οικισμών (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 32



Xάρτης 43. Χερσαίες μεταφορές  & συνδέσεις ν. Ροδόπης και  ν. Έβρου 
(υφιστάμενο και υπό κατασκευή δίκτυο 1930)
Πηγή: Ιγγλέσης Ν. (1930), Οδηγός της Ελλάδος του έτους 1930, Αθήναι: Πυρσός 



Xάρτης 44. Το μεταφορικό & συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας (1930)
Πηγή: Τσοκόπουλος Β. (2002), Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, 19ος-20ός Αιώνας, Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 53



Xάρτης 45. Συγκοινωνιακές συνδέσεις οικισμών Θράκης (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 31
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Xάρτης 46. Η Κομοτηνή από το 1922 και μέχρι το 1941
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Χάρτης 47. Η Ξάνθη από το 1922 και μέχρι το 1941
Υπόβαθρο: Μελκίδου X. (1999), Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης και η Συμβολή τους στην Πολεο-
δομική Εξέλιξη της Πόλης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη: 
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Xάρτης (σκαρίφημα) 48. Τύποι αστικών προσφυγικών οικιών της Ε.Α.Π.
Πηγή: Colonas V., (2004), "Housing and the Architectural  Expression of the Asia Minor Greeks Before and After 1923"
in Hirschon R., (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and
Turkey,  Oxford, Berg: 163-178, σ. 175



Χάρτης (σκαρίφημα) 49. Επεκτάσεις αστικών προσφυγικών οικημάτων ανά γενιά 
Πηγή: Hirschon R. (1989), Heirs of the Greek catastrophe: the Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus, 
Oxford/New York: Clarendon Press/Oxford University Press, σ. 174-175



Xάρτης 50. Διοικητικά όρια νομών και επαρχιών Θράκης (1940)
Πηγή:  Δοξιάδης Κ. Α. (1948), Η Διοικητική Αναδιοργάνωση της Χώρας, Αθήναι: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, σχήμα 22



Χάρτης 51. Κατανομή υγειονομικών καταστημάτων (1938)
Περιφερειακό κέντρο (ΞΑΝΘΗ) Τοπικό κέντρο (Σάπες) Οικισμός (Μικρό Δέρειο)
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Χάρτης 52. Τηλεφωνικές συνδέσεις ν. Ροδόπης (1934)

Περιφερειακό κέντρο (ΞΑΝΘΗ) Τοπικό κέντρο (Σάπες)

Οικισμός (Μικρό Δέρειο)

© 
Βα

σίλ
ης

 Κο
υτ

σο
ύκ

ος

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α

Τ
Ο

Υ
Ρ

Κ
Ι

Α

Π
ηγ

ή:
 Μ

ισ
εν

τζ
ής

 Α
. Ι

. (
19

34
), 

Γε
νι

κό
ς Ο

δη
γό

ς Ν
ομ

ού
 Ρ

οδ
όπ

ης
, Κ

ομ
οτ

ην
ή:

 Ε
κδ

ότ
ις

 Α
. Ι

. Μ
ισ

εν
τζ

ής
,  

σ.
 1

14
, σ

. 1
85

Τηλεφωνικό κέντρο Κομοτηνής

Τηλεφωνικό κέντρο Σαπών

Τηλεφωνικό κέντρο Ξάνθης

Συνδέσεις τηλεφωνικού κέντρου

Συνδέσεις τηλεφωνικού κέντρου

Συνδέσεις τηλεφωνικού κέντρου

Μπρόκτειο
Μεσούνη

Aσώματος

Καλαμόκαστρο

Νυμφαία

Παλλάδιο

Τρίκορφο

Κίζαρι

Στροφή

Πλαγιά

Ραγάδα

Μέστη

Βαφεϊκα

Πόρτο-Λάγος

Χρύσα



Χάρτης 53. Επιτηρούμενη Ζώνη (1936-1995)
Πηγή: Labrianidis L. (1999), "The Impact of the Military Surveillance Zone on the Greek Side of the Bulgarian-Greek
Borderlands", Boundary and Security Bulletin, 7(2), σ. 82



 Παγούρια

54. Εποχικές μετακινήσεις τσελιγκάτων Σαρακατσάνων (1950+) 
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Χάρτης (σκαρίφημα) 55. Ανταλλάξιμες περιουσίες στον Ταμπακχανέ Μαχαλέ της Ξάνθης (1973)
Πηγή: Κτηματική Υπηρεσία Νομού Ξάνθης, Φάκελος Ανταλλαξίμων 3 Περιοθέντα Ανταλλάξιμα Ξάνθης 2371-2415 



Xάρτης (τοπογραφικό διάγραμμα) 56. Δημόσια βοσκή Τσομακλή
Πηγή: Γ.Α.Κ. Ν. Ξάνθης/Κτηματικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21



Χάρτης (σκαρίφημα) 57. Η χέρσα έκταση Ισκετέ Κιρί
Πηγή:  Γ.Α.Κ. ν. Ξάνθης, Κτηματικά χωριού Χρύσας, 1925-1983/ ΑΒΕ84/ΑΕΕ46/α.α.21
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