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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σηµασία της µνήµης σε µια συγκεκριµένη 

κοινωνική οµάδα, που είναι οι Μικρασιάτες πρόσφυγες
1 του Ηρακλείου και 

ειδικότερα της Νέας Αλικαρνασσού. Η µνήµη σχετίζεται άµεσα µε το παρελθόν2, το 

οποίο καθόρισε τις ζωές των πρώτων προσφύγων αλλά και των απογόνων τους. Για 

το λόγο αυτό, θεωρώ πως δε θα ήταν δυνατή η µελέτη της µνήµης στο παρόν, χωρίς 

πρώτα την εξέταση του παρελθόντος τους. Έχοντας, εποµένως, ως αφετηρία την 

έλευση και την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Κρήτη, µετά τη 

µικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών (Σύµβαση της 

Λωζάννης, 1923), κρίνεται αναγκαίο να µελετηθούν τόσο οι συνθήκες, όσο και ο 

τρόπος ένταξης της συγκεκριµένης οµάδας στην τοπική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, 

εξετάζεται διεξοδικά η πρώτη πενταετία των προσφύγων στο Ηράκλειο (χρονική 

περίοδος από το 1922 έως το 1926)3, κυρίως µέσα από τη µελέτη δύο τοπικών 

εφηµερίδων της εποχής, της «Ίδης» και της «Νέας Εφηµερίδας».  

Παράλληλα, το θέµα προσεγγίζεται µέσω επιτόπιας έρευνας στην περιοχή της Νέας 

Αλικαρνασσού, η οποία επιλέχτηκε ως παράδειγµα, επειδή χρονολογικά ήταν ένας 

από τους 5 πρώτους συνοικισµούς που ανεγέρθηκε στην ελληνική επαρχία και ο 

πρώτος που κατασκευάστηκε στην Κρήτη
4. Ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν ότι για 

πολλά χρόνια ήταν αµιγώς µικρασιατικός συνοικισµός και σήµερα είναι µια 

ανεπτυγµένη περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας -όσοι είναι προσφυγικής καταγωγής- 

«θυµούνται» ακόµα το παρελθόν τους5. Επιπλέον αντικείµενο έρευνας είναι και ο 

                                                           
1Η περίπτωση των προσφύγων γενικότερα είναι ένα ζήτηµα που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακόµα και 
σήµερα, «δεκάδες εκατοµµύρια ξεριζωµένοι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο 
επειδή κινδυνεύει η ζωή τους» (Hirschon 2004: 21) για διάφορους λόγους και να µετατραπούν σε «σύγχρονους» 
πρόσφυγες. Βλ. ενδεικτικά τα βιβλία της Υπάτης Αρµοστείας Ηνωµένων Εθνών: “Οι πρόσφυγες του κόσµου 1997-
1998: προβλήµατα και στρατηγικές” , “Οι πρόσφυγες του κόσµου 1995-1996: σε αναζήτηση λύσεων”  και “Οι 
πρόσφυγες του κόσµου 2000: πενήντα χρόνια ανθρωπιστικής δράσης”.  
2Όπως θα παρουσιαστεί και σε επόµενο κεφάλαιο, µελέτες έχουν επισηµάνει, µεταξύ άλλων, την πολύπλοκη 
σχέση της µνήµης µε το παρελθόν. Βλ. ενδεικτικά Connerton 1989: 3, Halbwachs 1992: 33, 46-51, Μπενβενίστε 
1999β: 127. 
3
Η διεξοδική έρευνα στις πρωτογενείς πηγές σταµατάει το έτος 1926, καθώς σκοπός της εργασίας είναι να 
αντλήσει στοιχεία για την εικόνα των προσφύγων τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Το συγκεκριµένο έτος 
τέθηκε ως χρονικό όριο, αφενός, επειδή, σύµφωνα µε τις δηµοσιεύσεις των εφηµερίδων, οι πρόσφυγες είχαν 
αποκατασταθεί σε µεγάλο βαθµό και αφετέρου, επειδή εκείνη τη χρονιά διενεργήθηκαν εκλογές και η πολιτική 
κατάσταση άρχισε να εξοµαλύνεται.      
4Η Νέα Αλικαρνασσός ήταν ένας από τους 5 πρώτους συνοικισµούς που κατασκευάστηκαν στην ελληνική 
επαρχία, µε ευθύνη της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), µέχρι τις 31/12.1924. Οι υπόλοιποι 4 
ήταν στην Κοµοτηνή, στην Ξάνθη, στο ∆ιδυµότειχο και στην Αλεξανδρούπολη (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 
2010: 95).   
5Η παραπάνω διαπίστωση βασίζεται σε µία σειρά στοιχείων που προκύπτουν α) από την έκδοση, από το ∆ήµο 
Αλικαρνασσού, βιβλίου σχετικού µε την ίδρυση του συγκεκριµένου συνοικισµού, β) από τις δράσεις 
µικρασιατικού συλλόγου της περιοχής και γ) από τις συνεντεύξεις που έγιναν µε Μικρασιάτες, µέρη των οποίων 
θα παρουσιαστούν σε επόµενο κεφάλαιο.  
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µικρασιατικός σύλλογος «Η Αρτεµισία», που εδρεύει στην περιοχή, από τη δράση 

του οποίου επιχειρείται να αναδειχθεί ο τρόπος διάδοσης της µνήµης της 

συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας.  

Ειδικότερα, η εργασία επιχειρεί να απαντήσει σε δύο κύρια ζητήµατα. Αφενός να 

µελετήσει ποια εικόνα υπήρχε εκείνη την εποχή για τους πρόσφυγες, τι προβλήµατα 

αντιµετώπιζαν µε την έλευσή τους και γενικότερα ποια ήταν η κατάσταση που 

επικρατούσε στο Ηράκλειο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπάρχουν και 

αφετέρου να ερευνήσει ποια είναι η εικόνα που εµφανίζεται σήµερα, ποια στοιχεία 

και πώς έχουν µεταφερθεί στις επόµενες γενιές και ειδικότερα τι επιλέγεται και µε 

ποιους τρόπους από τους απογόνους των Μικρασιατών για να διατηρείται στις 

µνήµες τους 90 χρόνια µετά.  

Μεθοδολογικά, η διερεύνηση αυτών των ζητηµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση τριών διαφορετικών πηγών πληροφόρησης: Πρωτογενείς πηγές και 

συγκεκριµένα δύο τοπικές εφηµερίδες του Ηρακλείου, οι οποίες εκδίδονταν την 

περίοδο που εξετάζεται,  προφορικές µαρτυρίες Μικρασιατών δεύτερης, τρίτης και 

τέταρτης γενιάς και τέλος οπτικοακουστικό υλικό που συγκεντρώθηκε τόσο από το 

σύλλογο, όσο και µετά από επιτόπια παρατήρηση. Το οπτικοακουστικό υλικό αφορά 

στις µικρασιατικές βραδιές που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το σύλλογο, στα 

πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής, γνωστών ως 

«Αλικαρνάσσεια». Τα στοιχεία για τη µικρασιατική βραδιά του 2008 και 2009 

δόθηκαν µε τη µορφή dvd, ενώ του 2010 συγκεντρώθηκαν µέσω επιτόπιας 

παρατήρησης, που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων και 

ειδικότερα, στον προαύλιο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού. 

Επιπλέον στοιχεία για τη Νέα Αλικαρνασσό συγκεντρώθηκαν και από τη µελέτη του 

αρχειακού υλικού του Ληξιαρχείου της περιοχής, για την περίοδο 1933-1940.  

 

Το πρώτο µέρος της εργασίας αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο για τη µνήµη, 

όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία που υπάρχει για το θέµα. Παράλληλα, γίνεται 

αναφορά στη µνήµη ως κοινωνικό φαινόµενο και τη σχέση της µε έννοιες, όπως η 

ταυτότητα, η λήθη, το τραύµα. Επιπλέον, εξετάζεται η µνήµη στην περίπτωση των 

προσφύγων και παρουσιάζονται σχετικές µελέτες που αφορούν διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, όπου εγκαταστάθηκαν.  
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Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 

1922–1926. Έχοντας ως αφετηρία την ήττα της Ελλάδας στη µικρασιατική 

εκστρατεία και την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσµών, περιγράφεται η πορεία και η 

πολιτική κατάσταση της χώρας το συγκεκριµένο διάστηµα και σκιαγραφείται η σχέση 

των προσφύγων µε την πολιτική. Παράλληλα παρουσιάζονται τα µέτρα που 

ελήφθησαν για τους ίδιους κατά την εγκατάστασή τους και οι αλλαγές που 

προκάλεσε στη χώρα η έλευσή τους.  

Ακολουθεί το κεφάλαιο για την περίπτωση ένταξης των προσφύγων στο Ηράκλειο 

Κρήτης, όπου παρουσιάζεται ο ερχοµός τους στην περιοχή του Ηρακλείου και η 

υποδοχή τους από την τοπική κοινωνία. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό 

των προσφύγων που ήρθαν στην Κρήτη, αλλά και στην περιοχή του Ηρακλείου 

ειδικότερα, παρουσιάζονται σε αυτό το µέρος της εργασίας. Η ενότητα χωρίζεται σε 

επιµέρους υποενότητες, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα στην ανάγκη εύρεσης υλικών 

πόρων, το ζήτηµα της στέγασης των προσφύγων και τις δυσκολίες στην 

αποκατάστασή τους, τα προβλήµατα καθηµερινής διαβίωσης, το ζήτηµα της 

αγροτικής τους αποκατάστασης, τη δυσαρέσκειά τους ως προς την αντιµετώπισή τους 

από τους γηγενείς, την αρνητική στάση της κοινωνίας στα γλέντια τους και τα θετικά 

αποτελέσµατα από την έλευση της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας.  

Έπεται το κεφάλαιο για τη Νέα Αλικαρνασσό, στο οποίο παρουσιάζονται  ιστορικά 

στοιχεία που αφορούν την ανέγερση του οικισµού το 1924 και την πορεία ανάπτυξης 

της περιοχής από την έλευση των προσφύγων µέχρι και σήµερα. Το επόµενο 

κεφάλαιο επικεντρώνεται στους συλλόγους ως φορείς διάδοσης της κοινωνικής 

µνήµης και παρουσιάζεται το παράδειγµα του πολιτιστικού συλλόγου «Η 

Αρτεµισία». Το κεφάλαιο αναφέρεται στη διατήρηση της µνήµης των Μικρασιατών 

και χωρίζεται σε δύο ενότητες: α) στη θεσµική µνήµη6 που διαδίδεται από το 

σύλλογο και περιλαµβάνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής 

(«Αλικαρνάσσεια») και ειδικότερα τις µικρασιατικές βραδιές που εµπεριέχονται στο 

πρόγραµµα των συγκεκριµένων εκδηλώσεων και β) στις ατοµικές µνήµες όπως 

αποτυπώνονται σε προσωπικές αφηγήσεις Μικρασιατών (σηµασία των προσωπικών 

αφηγήσεων και µαρτυρίες των απογόνων των Μικρασιατών). Για την καλύτερη 

                                                           
6∆ανείζοµαι τον όρο θεσµική µνήµη που χρησιµοποιούν οι Μπουσχότεν, Βερβενιώτη, Βουτυρά, ∆αλκαβούκης, 
Μπάδα (2008) και ορίζεται ως «η επίσηµη µνήµη που διαµορφώνεται από το κράτος και τους φορείς του (και) 
εκφράζεται µέσα από το λόγο αλλά και από επιτελεστικές µνηµονικές πρακτικές» (Μπουσχότεν κ.α. 2008: 11). 
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παρουσίασή τους, σε σχέση µε τη µνήµη, οι συνεντεύξεις χωρίστηκαν µε βάση την 

ηλικία στα άτοµα ηλικίας 45 ετών και άνω και στα άτοµα ηλικίας 15 έως 40 ετών.  

Από την ανάλυση των ατοµικών αφηγήσεων γίνεται φανερή η διαφοροποιηµένη 

σηµασία της µνήµης, ανάλογα µε την ηλικία των ατόµων και φανερώνονται τα κοινά 

σηµεία που διαµορφώνουν και µετατρέπουν τις ατοµικές αφηγήσεις σε συλλογικές 

µνήµες. Όπως αναφέρει και η Hirschon: «οι αφηγήσεις για τη ζωή στη Μικρά Ασία, 

φιλτραρισµένες µέσα από υποκειµενικές αναµνήσεις πολλών ατόµων, αποτέλεσαν 

τελικά µια συλλογική µνήµη» (Hirschon 2006: 62). 

Ένα πρόβληµα της έρευνας ωστόσο, είναι η χρονική απόσταση από την περίοδο 

εγκατάστασης των πρώτων προσφύγων, γεγονός που οδηγεί στη δυσκολία εύρεσης 

προσφύγων πρώτης γενιάς, που θα είχαν ιδιαίτερα αυξηµένη σηµασία. Για το λόγο 

αυτό, αντικείµενο της εργασίας δεν είναι να ερευνηθεί η αφήγηση των γεγονότων του 

παρελθόντος από ανθρώπους που τα έζησαν, ώστε να επικεντρωθεί σε ζητήµατα 

προφορικής ιστορίας και προσωπικών βιωµάτων, αλλά οι µνήµες που έχουν 

µεταβιβαστεί και αφορούν σε µη βιωµένα γεγονότα από τους αποδέκτες αυτών των 

µνηµών (Μικρασιάτες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς). Για την ίδια την 

προσφυγιά, ως γεγονός και για τις καταστάσεις που είχαν διαµορφωθεί την εποχή που 

συνέβη, η εργασία ‘‘ ανιχνεύει’’ στοιχεία από τον τοπικό τύπο της εποχής.  
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1.0 Η ΜΝΗΜΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Ένας γενικός ορισµός για τη µνήµη, σύµφωνα µε το ερµηνευτικό λεξικό του 

Μπαµπινιώτη, αναφέρει: Μνήµη, είναι 1. η ικανότητα του νου να συγκρατεί 

γεγονότα, παραστάσεις, προηγούµενες εµπειρίες κλπ και να τα ανακαλεί µε το 

κατάλληλο ερέθισµα 2. η λειτουργία του νου, κατά την οποία συγκρατεί και ανακαλεί 

γεγονότα, παραστάσεις, εµπειρίες κλπ, καθώς και ο χώρος του νου στον οποίο 

υποτίθεται ότι διατηρούνται αυτά 3. η ικανότητα κάποιου να θυµάται, όπως 

αντανακλάται στις πράξεις και τις αποφάσεις του 4. (µνήµες) σύνολο παραστάσεων 

και εµπειριών που έχουν βιωθεί κατά το παρελθόν 5. η ιδιαίτερη ανάµνηση που έχει 

αφήσει νεκρό πρόσωπο ή γεγονός του παρελθόντος 6. η ανάκληση στο νου, η 

(υπ)ενθύµηση (Μπαµπινιώτης 2008: 1111). 

Στο χώρο των Κοινωνικών Επιστηµών ειδικότερα, η µνήµη είναι ένα θέµα που έχει 

απασχολήσει πολλούς µελετητές τα τελευταία χρόνια και στη σχετική βιβλιογραφία 

συναντάµε συχνά αναφορές για αυτή την ‘‘ έκρηξη µνήµης’’ 7. Ο στοχαστής που έθεσε 

τους όρους τη δεκαετία του ’20, για τη διερεύνηση της µνήµης στο συγκεκριµένο 

επιστηµονικό χώρο ήταν o Maurice Halbwachs, ο  κοινωνικός θεωρητικός που 

αφιέρωσε την προσοχή του στους τρόπους µε τους οποίους η µνήµη κατασκευάζεται 

κοινωνικά
8.  

Στη βιβλιογραφία που υπάρχει για τη µνήµη, ο όρος συναντάται συνοδευόµενος µε 

διάφορα επίθετα9 και είναι στενά συνδεδεµένος µε έννοιες όπως της ταυτότητας, της 

λήθης και του τραύµατος, που θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στη συνέχεια.  

 

Για τις ανάγκες της εργασίας µελετάται η κοινωνική ή συλλογική µνήµη10, η οποία 

αποτελεί ένα είδος λόγου, τόσο πάνω στο παρελθόν όσο και στο παρόν και µπορεί να 

συνεισφέρει στον προσδιορισµό των νοηµάτων που δίνουν οι άνθρωποι στις 

συνθήκες ζωής και τις κοινωνικές τους σχέσεις, αντανακλώντας τους τρόπους µε τους 

                                                           
7Βλ. ενδεικτικά, Ανδριάκαινα 2001: 31, Klein 2000: 127, Μπουσχότεν κ.α. 2008: 10 
8Βλ. ενδεικτικά Connerton 1989: 36, Παραδέλλης 1999: 28 
9Γίνονται αναφορές στην κοινωνική ή συλλογική µνήµη, την πολιτιστική, την λαϊκή µνήµη. Βλ. ενδεικτικά 
Assmann 2001, Ανδριάκαινα 2001, Becker 2005, Collard 1993. 
10Σύµφωνα µε τον Klein, ο Hugo von Hofmannsthal χρησιµοποίησε τη φράση «συλλογική µνήµη» το 1902, και το 
1925 ο Maurice Halbwachs µε το έργο του The  Social  Frameworks  of  Memory, αναφέρει ότι η µνήµη είναι ένα 
συγκεκριµένο κοινωνικό φαινόµενο (Klein 2000: 127, 133). Σύµφωνα µε τον Παραδέλλη, «στην ανθρωπολογία 
αποφεύγεται συχνά ο όρος ‘‘ συλλογική µνήµη’’, επειδή ιστορικά παραπέµπει στη ντυρκεµική συνείδηση. Αντ’ 
αυτού προτιµάται ο όρος ‘‘ κοινωνική µνήµη’’» (Παραδέλλης 1999: 48). Ο Halbwachs, µαθητής του Durkheim 
ωστόσο, χρησιµοποιεί τον όρο κοινωνική µνήµη.   
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οποίους αυτές βιώνονται στην πράξη από την κοινωνία και τους κανόνες της11 

(Collard 1993: 363). Γενικά η µνήµη αποτελεί έναν όρο που παραπέµπει όχι µόνο στο 

παρελθόν, αλλά και στη σχέση του παρόντος µε το παρελθόν, παρέχοντας ορισµένα 

ιστορικά στοιχεία για την ανάπλαση ενός «ενεργού» παρελθόντος, τα οποία, ωστόσο, 

δεν αποτελούν υποκατάστατό του. Οι µνήµες του παρελθόντος µπορούν να παρέχουν 

µερικούς από τους όρους, για την κατανόηση της ίδιας της ιστορικής διαδικασίας και 

η κοινωνική µνήµη µπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, µέσω αυτής της διαδικασίας, 

την ταυτότητα ενός τόπου µε έναν ιδιαίτερο τρόπο12 (Collard 1993: 359-360). 

Η µνήµη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κοινωνικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο 

ανακαλείται και αναπαράγεται. Κάθε ατοµική µνήµη συντίθεται από την επικοινωνία 

µε άλλους και συγκεκριµένα µε οµάδες που διατηρούν την ενότητα και την 

ιδιαιτερότητά τους, µέσω της κοινής εικόνας του παρελθόντος τους. Κάθε άτοµο 

ανήκει σε πολλές οµάδες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές συλλογικές µνήµες13. 

∆εν είναι δυνατόν έτσι, να µπορούν να ανακληθούν όλες οι µνήµες του παρελθόντος 

ανά πάσα στιγµή, καθώς η οµάδα που ανήκουµε καθορίζει τι θα φέρουµε στη µνήµη 

µας στο παρόν14.  

Συνεπώς, ακόµα και οι µεµονωµένες µνήµες εξαρτώνται πάντα από ένα κοινωνικό 

πλαίσιο και οι δηµόσιες εκδηλώσεις αφήνουν µια βαθιά σφραγίδα σε εκείνους που 

ζουν µέσα τους, ειδικά στους νέους που είναι στο στάδιο της κατασκευής µιας 

ενήλικης ταυτότητας. Οι µνήµες είναι µεµονωµένες και ιδιωτικές αλλά συγχρόνως, 

µπορούν να µοιραστούν και να καθοριστούν συλλογικά (Becker 2005: 105). 

Η αλλαγή ή αλλοίωση της µνήµης εξαρτάται και καθορίζεται από τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα και συναισθήµατα, αλλά και από τον πολιτισµικά διαµορφωµένο τρόπο 

θεώρησης των πραγµάτων (Παραδέλλης 1999: 33). Στους περισσότερους 

                                                           
11Η Collard χρησιµοποιεί τον όρο «κοινωνική µνήµη» για να συµπεριλάβει άλλες µορφές µνήµης, αλλά επίσης για 
να τη διακρίνει ως ένα ιδιαίτερο είδος λόγου. Είναι για παράδειγµα βιογραφία, αλλά βιογραφία σε ένα πλαίσιο που 
µεταµφιέζεται σε ιστορικό γεγονός. Αποτελεί επίσης συλλογική µνήµη στο βαθµό που είναι κοινή σε µια οµάδα 
ανθρώπων. Είναι λαϊκή στο βαθµό που δεν συµφωνεί αναγκαστικά µε τις κυρίαρχες, δηµόσιες ή επίσηµες 
ιστορικές αναπαραστάσεις (Collard 1993: 360). 
12Ο Connerton διακρίνει τρία είδη κοινωνικής µνήµης: την προσωπική που αναφέρεται στην ιστορία ζωής του 
κάθε δρώντος υποκειµένου και σε εκείνες τις πράξεις της ανάµνησης που παίρνουν ως αντικείµενό τους µια 
ατοµική ιστορία ζωής, τη γνωστική, η οποία αυτό που απαιτεί, δεν είναι το αντικείµενο της µνήµης ως κάτι που 
είναι παρελθόν, αλλά το πρόσωπο που θυµάται να έχει συναντήσει, βιώσει ή µάθει από αυτό στο παρελθόν και τη 
µνήµη-έξη που έχει να κάνει µε την πρακτική µας γνώση, την ικανότητά µας να αναπαράγουµε µια επιτέλεση, 
µέσω της συνήθειας (Connerton 1989: 21-22). 
13Οι κοινωνικές οµάδες, στις οποίες ανήκουν τα άτοµα, έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη πολλών συλλογικών 
εικόνων του εαυτού αλλά και συλλογικών µνηµών (Assmann 2001: 127) 
14Η µνήµη είναι αδύνατο να υπάρχει έξω από τα πλαίσια της κοινωνίας στην οποία ζουν τα άτοµα και που 
χρησιµοποιούν για να καθορίσουν και να εντοπίσουν τις µνήµες τους (Becker 2005: 106, Halbwachs 1992: 38, 
40). Οι οµάδες παρέχουν στα άτοµα τα πλαίσια µέσα στα οποία οι µνήµες τους είναι εντοπισµένες, εποµένως, οι 
µνήµες βρίσκονται µέσα στα διανοητικά και υλικά πλαίσια της οµάδας (Connerton 1989: 36-37). 
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πολιτισµούς, οι µνήµες των ανθρώπων ποικίλλουν εξαιτίας της διαφορετικής 

µόρφωσης αλλά και του διαφορετικού επαγγέλµατός τους. Παρατηρούµε έτσι, οι 

µνήµες να διαφέρουν και να εµφανίζονται διαφορετικές αναµνήσεις του ίδιου 

γεγονότος (Connerton 1989: 28).   

     

1.1.0 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η διατήρηση της µνήµης, µέσω των κοινωνικών οµάδων, έχει ως αποτέλεσµα η 

έννοια της µνήµης να είναι συνδεδεµένη µε την έννοια της ταυτότητας15. Κάθε οµάδα 

διαµορφώνει µια εικόνα για τον εαυτό της και καθορίζει την ταυτότητά της, αφενός 

αποδίδοντας κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες στα άτοµα που ανήκουν σε αυτή και 

αφετέρου βρίσκοντας παράλληλα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες οµάδες16. 

Ανάλογα µε την ξεχωριστή ιστορία κάθε οµάδας διαµορφώνονται διαφορετικά και 

οι µνηµονικοί τόποι που αφορούν στη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της 

(Βαρλάς 2003: 154). Η µνήµη αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της ατοµικής ή 

συλλογικής ταυτότητας, η αναζήτηση της οποίας συνιστά µια από τις θεµελιώδεις 

δραστηριότητες των ατόµων και των κοινωνιών του σήµερα (Λε Γκοφ 1998: 143).  

Η έννοια της ταυτότητας «αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους άτοµα και 

οµάδες διαφοροποιούνται από άλλα άτοµα και οµάδες στο πλαίσιο της ροής της 

κοινωνικής ζωής και της οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. […] Οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις στην κοινωνική θεωρία κατανοούν την ταυτότητα ως το αποτέλεσµα 

µιας σχεσιακής διαδικασίας, η οποία πραγµατώνεται µέσα από την κοινωνική δράση 

ατοµικών και συλλογικών υποκειµένων σε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο. […] 

Εξαρτώνται από το ιστορικό γίγνεσθαι και βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς 

αλλαγής» (Μάνος 2010: 153).   

Η ταυτότητα κάθε προσώπου ή οµάδας συγκροτείται ταυτόχρονα σε διάφορα πεδία 

δραστηριοτήτων, από διάφορους φορείς και για διάφορους σκοπούς. Ο τόπος όπου 

ζει κανείς αποτελεί ένα κοινωνικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο συγκροτείται η ταυτότητά 

του, αλλά δεν συνιστά, όπως επισηµαίνει ο Marcus, το µοναδικό. «Αυτή ακριβώς τη 

                                                           
15Ο όρος «ταυτότητα» είναι δάνειος στις κοινωνικές επιστήµες και την ανθρωπολογία από τη ψυχαναλυτική 
θεωρία. (Γκέφου-Μαδιανού 2006: 54) Σχετικά µε το πώς µπορούν να εισαχθούν γόνιµα στην ανθρωπολογική 
θεώρηση οι ψυχαναλυτικής έµπνευσης προσεγγίσεις για την ταυτότητα σε συνδυασµό µε τις θεωρίες του λόγου, 
βλ. Γκέφου-Μαδιανού 2006: 15-81.  
16Όπως αναφέρει η ∆έλτσου, η κοινωνική µνήµη κατασκευάζεται από δρώντες φορείς (άτοµα και συλλόγους), που 
κατασκευάζουν τη συλλογική τους ταυτότητα (∆έλτσου 2004: 268). 
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διαδικασία της διεσπαρµένης κατασκευής της ταυτότητας […] είναι που πρέπει να 

συλλάβουµε ως κοινωνικό γεγονός» (Marcus 1998: 92-93). Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η 

συλλογική και η ατοµική µνήµη µε τα πολλαπλά σηµάδια και εκφράσεις της 

λειτουργεί πραγµατικά ως χοάνη για την αυτοαναγνώριση της ταυτότητας»17 (Marcus 

1998: 95).  

 

1.2.0 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Η σχέση µας µε το παρελθόν δεν είναι πλέον µια αναδροµική συνέχεια. Το ίδιο το 

παρόν, σύµφωνα µε το Nora, έχει γίνει ένα είδος ανακυκλωµένου - 

επικαιροποιηµένου παρελθόντος, µε την πρόοδο και την παρακµή να εκφράζουν αυτή 

τη λατρεία στη συνέχεια, που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, την παραδοχή να 

γνωρίσουµε σε ποιον και σε τι οφείλουµε την ύπαρξή µας (σηµασία της καταγωγής). 

«Όσο καλύτερη η καταγωγή, τόσο περισσότερο µεγεθύνεται το µεγαλείο µας. Μέσα 

από το παρελθόν τιµάµε πάνω από όλα τους εαυτούς µας» (Nora 1989: 16). 

Κάθε µνήµη ανήκει συγχρόνως στο παρελθόν και το παρόν, µεταβάλλεται ωστόσο, 

από το δεύτερο. Η µνήµη κατευθύνεται από τις ανάγκες του παρόντος, όµως η 

αφήγηση της προφορικής ιστορίας µας επιτρέπει να διακρίνουµε, µέσα στη 

συλλογική µνήµη, τη λειτουργία ορισµένων στοιχείων του παρελθόντος, που παίζουν 

κρίσιµο ρόλο στο εκάστοτε παρόν. Όπως αναφέρει η Κυριακίδου-Νέστορος, 

«πρόκειται για τα ‘‘ στερεότυπα’’ της παράδοσης, δηλαδή τις εµπειρίες εκείνες του 

παρελθόντος […] οι οποίες σφράγισαν τη µνήµη των ανθρώπων και τους 

χρησιµεύουν έκτοτε ως πρότυπα ερµηνείας για τις εµπειρίες του παρόντος»18 

(Κυριακίδου-Νέστορος 1993: 265).  

Οι εµπειρίες µας από το παρόν εξαρτώνται κατά πολύ από τη γνώση που έχουµε 

για το παρελθόν και οι εικόνες µας από το παρελθόν συχνά χρησιµεύουν στο να 

νοµιµοποιούν µια κοινωνική τάξη στο παρόν. Τόσο οι εικόνες του παρελθόντος, όσο 

                                                           
17«Η συλλογική µνήµη είναι πιθανότερο να µεταβιβάζεται µέσα από την ατοµική µνήµη και την αυτοβιογραφία 
που εµπεριέχεται στη διάχυτη επικοινωνία µεταξύ των γενεών, παρά από θεάµατα ή παραστάσεις στο δηµόσιο 
στίβο. […] Οι συλλογικές αναπαραστάσεις εποµένως, φιλτράρονται ιδιαίτερα αποτελεσµατικά µέσα από τις 
ατοµικές αναπαραστάσεις. […] Η ανασχεδιασµένη εθνογραφία µετασχηµατίζει το συµβατικό ενδιαφέρον του 
ρεαλισµού για την ιστορία- η οποία εµφυτεύει, εκφράζει, ακόµα και προσδιορίζει τις κοινωνικές ταυτότητες µέσα 
σε ένα πεδίο δράσης- σε µια µελέτη συνώνυµη  µε τη διερεύνηση του ίδιου του σχηµατισµού της προσωπικής και 
της συλλογικής ταυτότητας. […] Το είδος των ιστορικών εµπειριών που φέρονται στη µνήµη των σύγχρονων 
κοινωνικών κινηµάτων […] µπορούµε να το αντιληφθούµε […] µέσα από την παραγωγή της αυτοβιογραφίας» 
(Marcus 1998: 96). 
18
Όπως αναφέρει ο Λέκκας, «µπροστά στο νέο και το άγνωστο που το µέλλον προοιωνίζεται, τα κοινωνικά 

υποκείµενα βρίσκουν καταφύγιο στην ανάπλαση του παρελθόντος και, ταυτόχρονα αντλούν από αυτήν την 
ανασύνθεση συµπεράσµατα για την ερµηνεία του παρόντος και για τη στάση τους απέναντι στο µέλλον (Λέκκας 
2001: 36). 
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και η γνώση των αναµνήσεων του παρελθόντος, µεταβιβάζονται και στηρίζονται -

λιγότερο ή περισσότερο τελετουργικά- στις αναπαραστάσεις (Connerton 1989: 3-4). 

Η διατήρηση της µνήµης καθορίζεται και από τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται 

οι άνθρωποι µε την ιστορία. ∆εν υπάρχει µόνο ένας και δεδοµένος τρόπος σύνδεσης 

µε το παρελθόν, άρα δεν υπάρχει µόνο ένας τρόπος εγγραφής της δηµόσιας µνήµης. 

Για τον Bloch,  οι τρόποι µε τους οποίους αποθηκεύεται η µνήµη διαφέρουν ποιοτικά 

από τις αφηγηµατικές µορφές που χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε στο 

παρελθόν. Η χρησιµοποίηση διαφορετικών µορφών αφήγησης του παρελθόντος σε 

διαφορετικές περιστάσεις αποτελούν διαφορετικούς τρόπους να αναπαριστούµε το τι 

γνωρίζουµε. ∆εν συνιστούν το τι γνωρίζουµε, καθώς η γνώση για τον κόσµο, η οποία 

δεν είναι µόνο λεκτική, προϋπάρχει από την όποια έκφρασή της (Bloch 1998: 231). 

Όπως αναφέρει η Μπενβενίστε, «σε διαφορετικές εποχές ή/και πολιτισµούς 

διαφοροποιούνται και οι σχέσεις που συνδέουν τις αντιλήψεις περί µνήµης µε τις 

µνηµονικές τεχνικές και µε τις εικόνες που έχουν οι οµάδες ή κοινωνίες για τον εαυτό 

τους και το παρελθόν» (Μπενβενίστε 1999α: 11).  

Σύµφωνα µε το Nora, δεν υπάρχει καµία αυθόρµητη µνήµη. Πρέπει σκόπιµα να 

διατηρούµε τις επετείους και να οργανώνουµε τους εορτασµούς και αυτό επειδή 

τέτοιες δραστηριότητες δεν εµφανίζονται πλέον αυθόρµητα19 (Nora 1989: 12). Το 

ενδιαφέρον για τόπους µνήµης πηγάζει από τη συνειδητοποίηση µιας ρήξης ανάµεσα 

στη µνήµη και το παρελθόν και στην ανάγκη να ενσωµατωθεί η µνήµη σε ορισµένους 

τόπους, στους οποίους εξακολουθεί να υφίσταται η αίσθηση της ιστορικής συνέχειας. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Nora «υπάρχουν τόποι της µνήµης, επειδή δεν 

υπάρχουν πια πραγµατικά περιβάλλοντα µνήµης» (Nora 1989: 7). 

Αυτοί οι τόποι µνήµης θυµίζουν τελικές ενσαρκώσεις µιας µνηµειακής συνείδησης, 

που κάνουν την εµφάνισή τους κατασκευάζοντας και διατηρώντας, σε µια κοινωνία, 

που συνεχώς µετασχηµατίζεται, το νέο µε το παλιό, το παρελθόν µε το µέλλον. Από 

τη µια µεριά βρίσκουµε µια ολοκληρωµένη µνήµη, µια µνήµη χωρίς ένα παρελθόν 

που συνεχώς επαναπροσδιορίζει την παράδοση και από την άλλη µεριά, η µνήµη µας 

δεν είναι στην πραγµατικότητα τίποτα περισσότερο, από «επιλογή ιστορικών ιχνών» 

(Nora 1989: 8, 12). Η πραγµατική µνήµη έχει καταφύγει σε χειρονοµίες, συνήθειες, 

δεξιότητες και σιωπηλές παραδόσεις, στη γνώση των ενσώµατων πρακτικών, σε 

                                                           
19Σύµφωνα µε το Nora, τα µουσεία, οι εκδηλώσεις, οι γιορτές λειτουργούν ως θεµέλια µιας άλλης εποχής, ως 
‘‘ ψευδαισθήσεις της αιωνιότητας’’ (Nora 1989: 12). 
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απλές αντανακλαστικές και ριζωµένες µνήµες, ενώ η µετασχηµατισµένη, µέσω της 

ιστορίας, µνήµη, είναι σχεδόν το αντίθετο. Εθελοντική και εκούσια, βιωµένη ως 

καθήκον και όχι πλέον αυθόρµητη (Nora 1989: 13).  

Πλέον συναντάµε συχνά τη φράση ‘‘ καθήκον να θυµόµαστε’’, που χρησιµοποιούν 

όσοι δεν έχουν βιώσει άµεσα το γεγονός, για το οποίο επιδιώκουν να διατηρήσουν τη 

µνήµη. Το καθήκον στη µνήµη είναι εποµένως, το καθήκον που έχουν οι απόγονοι 

µιας κοινωνικής οµάδας να διατηρήσουν το παρελθόν και σχετίζεται µε τη διαδικασία 

της ενθύµησης (Augé 2004: 87-88). 

Όπως αναφέρει ο Connerton, συντηρούµε όψεις του παρελθόντος στους εαυτούς 

µας µέσω λέξεων και εικόνων. Οι αναµνηστικές τελετές είναι τέτοια παραδείγµατα, 

που διατηρούν το παρελθόν στο µυαλό µας, µέσα από µια περιγραφική 

αντιπροσώπευση του παρελθόντος στις εκδηλώσεις. ∆ιακρίνονται µάλιστα δύο είδη 

κοινωνικών πρακτικών: Οι ενσώµατες (incorporating), που περιλαµβάνουν διάφορες 

χειρονοµίες ή κινήσεις του σώµατος και οι καθορισµένες (inscribing), που 

αναφέρονται σε ‘‘ αποθέµατα’’ µνήµης του παρελθόντος και διατηρούνται για 

παράδειγµα, µέσω φωτογραφιών (Connerton 1989: 72-73). 

Το παρελθόν µπορεί να διατηρηθεί µέσω µιας µνήµης-έξης που αποτυπώνεται στο 

σώµα, καθώς το σώµα είναι φορέας κοινωνικών και πολιτικών σηµασιών και άρα 

κοινωνικά προσδιορισµένο. Κοινωνικά προσδιορισµένο µε διπλή έννοια, αφενός για 

να υποστηρίξει τη σηµασία των αναπαραστάσεων/εκτελέσεων και αφετέρου για να 

µεταφέρει και να διατηρήσει τη µνήµη που, όπως και η παράδοση, µεταδίδεται µε µη 

γνωστικούς τρόπους (Connerton 1989: 102-104).  

 

1.3.0 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΛΗΘΗ-ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ  

Η µνήµη σχετίζεται επίσης µε την έννοια της λήθης και συνδέεται µε τη δυσκολία 

επεξεργασίας ενός τραυµατικού παρελθόντος. Η επιλεκτικότητα είναι ένα γνώρισµα 

που διακρίνει τη µνήµη, καθώς εξυπηρετεί την εξιδανίκευση του παρελθόντος της 

οµάδας, στα πλαίσια της οποίας παράγεται. Ειδικά σε περιπτώσεις που η µνήµη 

βασίζεται σε µια τραυµατική εµπειρία, η λήθη είναι καθοριστικός παράγοντας στην 

κατασκευή της ιδιαίτερης ταυτότητας της οµάδας. 

Όπως παρατηρεί ο Ζαϊµάκης, «στη συλλογική µνήµη, οι αφηγηµατικές διαδροµές 

συνιστούν µια διαλεκτική µνήµης και λήθης» (Ζαϊµάκης 2008b: 36) και η παρέµβαση 

της λήθης στην επιλεκτικότητα της κοινωνικής µνήµης εξυπηρετεί την ανάγκη των 
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αφηγητών να εξιδανικεύσουν το παρελθόν µε βάση τις ανάγκες του παρόντος 

(Ζαϊµάκης 2008b: 37). Η ανακατασκευή του παρελθόντος µπορεί να είναι εποµένως 

µια µορφή λήθης (Legg 2004: 101), καθώς η αφήγηση ενός γεγονότος που ανήκει στο 

παρελθόν δεν είναι το βίωµα του γεγονότος, αλλά µια κατασκευή της µνήµης, κατά 

την οποία το παρελθόν συγκροτείται άµεσα από τον αφηγητή
20 (Κυριακίδου-

Νέστορος 1993: 261).  

Η λήθη είναι αναγκαία και για την κοινωνία και για τα άτοµα (Augé 2004: 3). Ένα 

παράδειγµα µάλιστα, στο οποίο παρατηρείται η επιρροή της λήθης στα άτοµα, είναι 

εκείνο των ατόµων που έχουν ζήσει ένα γεγονός και οι αναµνήσεις τους για αυτό 

µοιάζουν αλλά και διαφέρουν ταυτόχρονα (Augé 2004: 16). Η µνήµη είναι εποµένως 

αποτέλεσµα µιας επιλογής στοιχείων και «οι αναµνήσεις είναι φτιαγµένες από τη 

λήθη» (Augé 2004: 17, 20). 

Η αλληλένδετη σχέση µεταξύ µνήµης και τραύµατος φαίνεται από το ρόλο της 

αφήγησης, ως τρόπος ‘‘ επούλωσης’’ της τραυµατικής εµπειρίας (Μπουσχότεν κ.α. 

2008: 12-13). Ειδικότερα, «αυτό που φαίνεται να µετατρέπει µια επώδυνη εµπειρία 

σε ψυχικό τραύµα συνδέεται µε τον τρόπο εγγραφής της στη µνήµη και µε την 

έλλειψη αµυντικών µηχανισµών που βοηθούν το υποκείµενο να το επεξεργαστεί και 

να ανασυγκροτήσει την ταυτότητά του» (Μπουσχότεν 2008: 139). Τόσο το τραύµα 

όσο και η επεξεργασία του έχουν µία συλλογική και µία πολιτική διάσταση. Σύµφωνα 

µε τη Μπουσχότεν, «στην περίπτωση της τραυµατικής µνήµης που πηγάζει από µια 

κατάσταση πολέµου ή γενικευµένης βίας, το τραύµα είναι συλλογικό, γιατί βασίζεται 

σε συλλογικά βιώµατα, και πολιτικό, γιατί η ίδια η βία που το προκάλεσε ήταν 

πολιτική» (Μπουσχότεν 2008: 145).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20«Η ολότητα από την οποία ξεκινά η προφορική ιστορία είναι το άτοµο: η ατοµική εµπειρία του πληροφορητή 
και η ατοµική του µνήµη, η οποία µετουσιώνει την εµπειρία σε προφορική αφήγηση. […] Στόχος της προφορικής 
ιστορίας είναι η συλλογική εµπειρία ενός συγκεκριµένου ιστορικού γεγονότος και ο τρόπος µε τον οποίο η 
εµπειρία αυτή µετουσιώνεται σε συλλογική µνήµη» (Κυριακίδου-Νέστορος 1993: 263). 
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 1.4.0 Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Το παράδειγµα των Μικρασιατών προσφύγων είναι ένα κατεξοχήν παράδειγµα 

διατήρησης της κοινωνικής µνήµης, το οποίο µάλιστα σχετίζεται µε τις υπό-έννοιες 

της ταυτότητας, της λήθης και του τραύµατος που εξετάστηκαν παραπάνω. Στους 

Μικρασιάτες προτιµήθηκαν, από νωρίς, συλλογικές µνηµονικές πρακτικές.  

Εκφράστηκαν κυρίως µε την ανέγερση ναών και µνηµείων και την ονοµατοθεσία 

οικιστικών συνόλων (οδών και πλατειών) που πήραν τα ονόµατα µικρασιατικών 

πόλεων και περιοχών. Οι µνηµονικές αναφορές µάλιστα, όσον αφορά στην ανέγερση 

ναών και µνηµείων στη χώρα υποδοχής, συχνά παρέπεµπαν στα αρχικά µνηµεία, 

αποτελώντας έτσι έναν άλλον τρόπο διαφύλαξης του δεσµού µε την κληρονοµιά και 

τη µνήµη των «χαµένων πατρίδων»21. 

Η εµπειρία του κοινού παρελθόντος είναι καθοριστική για την επιβίωση της 

οµάδας. Όπως αναφέρει η Hirschon, «για κάθε οµάδα ξεριζωµένων ανθρώπων η 

σηµασία των κοινών αναµνήσεων είναι προφανής, καθώς η µνήµη γίνεται 

αποφασιστικός δεσµός για την ανασυγκρότηση της ζωής τους, το µέσο της 

πολιτισµικής τους επιβίωσης, ένα είδος κεφαλαίου χωρίς το οποίο η ταυτότητά τους 

θα χανόταν» (Hirschon 2004: 59). 

Η συντήρηση µιας ιδιαίτερης και διακριτικής ταυτότητας από τους Μικρασιάτες 

είναι προϊόν διαφόρων αλληλεπιδρώντων παραγόντων, ανάµεσα στους οποίους 

εξέχουσα σηµασία έχει η άσκηση της µνήµης τόσο στο ατοµικό όσο και στο 

κοινωνικό επίπεδο. Η ουσία της ιστορίας για αυτούς, έγκειται στις προσωπικές 

εµπειρίες των παππούδων, των συγγενών, των γειτόνων. Με την ανάκληση αυτών 

των εµπειριών, το παρελθόν αναβιώνει και µε τον τρόπο αυτό οι φορείς της 

συλλογικής µνήµης, εκείνοι που έζησαν στις «χαµένες πατρίδες», ήταν το σηµείο 

αναφοράς και το θεµέλιο πάνω στο οποίο µπορούσε να ανασυγκροτηθεί η ζωή της 

κοινότητας (Hirschon 1993: 330). 

Η εµπειρία του ξεριζωµού αποτελούσε µια απειλή για την ιδιαίτερη πολιτισµική 

παράδοση και ταυτότητα των προσφύγων. «Η επίκληση της χαµένης πατρίδας, η 

µνηµόνευση ιδιαίτερων καταστάσεων συνδεδεµένων µε τους τόπους προέλευσης, οι 

συχνές αναφορές στα ήθη και στα έθιµα και τις µικρασιάτικες µελωδίες συντηρούσαν 

                                                           
21Σύµφωνα µε το Ν. 2645/98 η 14η Σεπτεµβρίου καθιερώθηκε ως ηµέρα εθνικής µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας (ΦΕΚ, φ.234/13.10.98). Με την πράξη αυτή, καταγράφεται επίσηµα το συγκεκριµένο 
γεγονός στη συλλογική µνήµη των Ελλήνων.  
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µέσω της συλλογικής µνήµης µια πολιτισµική διαφορά στο νέο τόπο και γεφύρωναν 

µέσω της µνήµης το χάσµα µε τον κόσµο του παρελθόντος» (Ζαϊµάκης 2008: 169).  

 Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι πρόσφυγες κατά τα πρώτα χρόνια της 

εγκατάστασής τους, έφερναν στη µνήµη τον καλύτερο τρόπο ζωής που είχαν στη 

Μικρά Ασία, µε αποτέλεσµα να τη νοσταλγούν και να διηγούνται στα παιδιά τους 

ιστορίες για τον τόπο που άφησαν πίσω. Οι Μικρασιάτες δεύτερης και τρίτης γενιάς 

άκουγαν τις ιστορίες από τους γονείς ή τους παππούδες τους, µαθαίνοντας έτσι για τις 

περιπέτειές τους στην Ελλάδα αλλά και για τον τόπο που οι πρόγονοί τους άφησαν 

πίσω. ∆ιαµόρφωσαν, εποµένως, µια εικόνα για τις «χαµένες πατρίδες», που δεν 

γνώρισαν άµεσα, αποκτώντας, µέσω των αφηγήσεων, συναισθήµατα νοσταλγίας και 

συγκίνησης για αυτές22.  

Οι αφηγήσεις για τις χαµένες πατρίδες ενσωµάτωναν την τραυµατική εµπειρία της 

µικρασιατικής καταστροφής και ήταν καθοριστικές για τη µετέπειτα ζωή των 

προσφύγων. Στην περίπτωση των Μικρασιατών προσφύγων, θα µπορούσαµε να 

διακρίνουµε «δύο τραύµατα», σύµφωνα µε την Καφετζάκη. Από τη µία πλευρά, ένα 

ατοµικό τραύµα, το τραύµα του προσώπου του οποίου διαταράσσεται η ταυτότητα 

και από την άλλη πλευρά, ένα εθνικό τραύµα, που διαταράσσει το συµβολικό και 

ιδεολογικό σύµπαν (Καφετζάκη 2003: 14-15). Το συγγραφικό έργο µάλιστα 

προσφύγων λογοτεχνών του µεσοπολέµου φαίνεται να αποτελεί µια τελετουργία 

πένθους, µια ανακούφιση από το βάρος του τραυµατικού προσωπικού και 

συλλογικού βιώµατος (Καφετζάκη 2003: 19-20). 

Η τραυµατική εµπειρία του πολέµου ήταν καθοριστική για τη µετέπειτα ζωή και τη 

διαµόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητας των προσφύγων. Σηµαντικό ρόλο, ωστόσο, 

στη διατήρηση αυτής της ταυτότητας άσκησε και η αρνητική, υποτιµητική σηµασία 

που είχε ο όρος πρόσφυγας για πολλά χρόνια23.  

Κυριολεκτικά, ο όρος δηλώνει το πρόσωπο που εξαναγκάζεται σε φυγή από το 

µόνιµο τόπο εγκατάστασής του ή την πατρίδα του, κυρίως για να αποφύγει διωγµούς 

από την επίσηµη εξουσία (Μπαµπινιώτης 2008: 1498). Περικλείει την αίσθηση της 

ιδιαίτερης ταυτότητας, η οποία αποτελούνταν από δυο κύρια συστατικά: από τη µια 

µεριά, την επί πολλά χρόνια περιθωριακή και µειονεκτική θέση που είχαν οι 

                                                           
22
Ανάλογες παρατηρήσεις, σχετικά µε το πώς, µέσω των αφηγήσεων της πρώτης γενιάς προσφύγων, έχουν 

µεταφερθεί στις επόµενες γενιές συναισθήµατα νοσταλγίας για τις χαµένες πατρίδες, παρουσιάζει στη µελέτη του 
και ο Λαδόπουλος. Βλ. ενδεικτικά, Λαδόπουλος 2010: 166-167, 169. 
23
Την αρνητική σηµασία που είχε ο όρος επισηµαίνει και ο Ανδριώτης (Ανδριώτης 2008: 16). 
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πρόσφυγες µέσα στην ελληνική κοινωνία και από την άλλη µεριά, την καλά 

ανεπτυγµένη σε αυτούς αίσθηση ταυτότητας που αντανακλούσε την παλιά τους θέση 

στην οθωµανική κοινωνία. (Hirschon 2004: 41).  

 Εξαιτίας του ότι παρέπεµπε στην ετερότητα του ελληνικού πληθυσµού, στη 

ξεχωριστή εκείνη οµάδα ανθρώπων, που ήρθε διωγµένη από τη Μικρά Ασία, ο όρος 

δήλωνε τη διαφορετικότητα και διέκρινε τη συγκεκριµένη οµάδα από το ντόπιο 

πληθυσµό. Παρόλο που οι δύο οµάδες, των ντόπιων από τη µια πλευρά και των 

προσφύγων από την άλλη, είχαν κοινή εθνική ταυτότητα, είχαν διαφορές 

συµπεριφορικών προτύπων, γλωσσικού ιδιώµατος, µουσικών και χορευτικών 

προτιµήσεων, εθίµων, που ενίσχυαν τη διάκριση µεταξύ τους. Πολλοί γηγενείς 

θεωρούσαν επίσης τους πρόσφυγες παράδοξους, επειδή είχαν πρωτάκουστα ονόµατα, 

έτρωγαν άγνωστα φαγητά και οι γυναίκες τους εργάζονταν. Συχνά µάλιστα, οι 

γηγενείς αναφέρονταν σε αυτούς χρησιµοποιώντας υποτιµητικά επίθετα
24, µε 

αποτέλεσµα η λέξη ‘‘ πρόσφυγας’’ να ήταν για χρόνια απαξιωτικός χαρακτηρισµός 

µεταξύ των γηγενών Ελλήνων (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 21). 

Την αντίθεση γηγενών και προσφύγων επέτεινε η κοινωνική αποµόνωση που 

δηµιούργησε η εγκατάσταση σε ιδιαίτερους χώρους, χωριά ή συνοικισµούς, 

ενισχύοντας τις τάσεις των προσφύγων για αποµόνωση και εσωστρέφεια, η οποία 

εκφράστηκε µε µια διευρυµένη προσφυγική ενδογαµία και τη δηµιουργία µιας 

ιδιαίτερης ζωής των προσφύγων σε πολλές περιοχές. (Hering 2008: 1048, Ιστορία 

των Ελλήνων: 282). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, διατηρήθηκαν τα ιδιαίτερα 

πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία που συνθέτουν την προσφυγική ιδιαιτερότητα. Η 

τραυµατική εµπειρία του ξεριζωµού, η αβεβαιότητα της επιβίωσης, το όνειρο της 

επιστροφής στην πατρίδα έδρασαν ως τροχοπέδη στην ενσωµάτωσή τους στην 

ελληνική κοινωνία25. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια και η καταλυτική 

επίδραση των γεγονότων του 1940, για να σβήσει η «γραµµή» που χώριζε γηγενείς 

και πρόσφυγες (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 21).   

 

                                                           
24Για τη χρήση υποτιµητικών επιθέτων προς τους πρόσφυγες, βλ. ενδεικτικά Hering 2008: 1048, Κατσάπης 2003: 
114. 
25Οι πρόσφυγες εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία ως διακριτή οµάδα, τόσο θεσµικά όσο και πολιτισµικά 
(Ιστορία των Ελλήνων: 282). Η προσφυγική ταυτότητα από το Μεσοπόλεµο και εξής, ενισχύθηκε µε θεσµούς 
διαφύλαξης της µνήµης, όπως το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Ιστορία των Ελλήνων: 282-3). 
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Βασικό στοιχείο έκφρασης της µικρασιατικής κουλτούρας αποτέλεσε η µουσική, η 

οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας των προσφύγων26. Όπως 

διαπιστώνει και ο Ζαϊµάκης, «οι µουσικές επιτελέσεις των προσφύγων στο νέο τόπο 

εγκατάστασης αναπαριστούν κοινότητες του παρελθόντος, ενισχύουν την πρόσδεση 

µε την κουλτούρα και τις παραδόσεις της «χαµένης πατρίδας» και τη διάκριση από το 

ντόπιο κόσµο. […] Η µουσική δραστηριότητα συµβάλλει στη δηµιουργία κοινών 

εµπειριών και στην ενίσχυση της συλλογικής συµπεριφοράς και συνείδησης. […] 

Είναι µορφή πολιτισµικού κεφαλαίου […], το οποίο µεταφέρεται από τον τόπο 

προέλευσης και αξιοποιείται στο νέο αστικό περιβάλλον» (Ζαϊµάκης 2001: 123-124). 

Στο χώρο της µουσικής η έλευση των προσφύγων στις ελληνικές πόλεις οδήγησε 

στη διάδοση της µικρασιάτικης µουσικής και «στη διαµόρφωση ιδιαίτερων µουσικών 

δικτύων, µέσα από τα οποία οι πρόσφυγες εύρισκαν ένα µέσο για να εκφράσουν την 

αφοσίωση στην ιδιαίτερη πολιτισµική τους ταυτότητα και τα συναισθήµατα θλίψης 

για τη ‘‘ χαµένη πατρίδα’’» (Ζαϊµάκης 2008: 157). 

Το τραγούδι είναι ένα από τα κατεξοχήν µέσα έκφρασης της εµπειρίας του 

τραύµατος, το οποίο συµβάλλει στη διατήρηση µιας ξεχωριστής ταυτότητας27. Τα 

τραγούδια αποτελούν µέρος των βασικών πηγών επικοινωνίας της οµάδας και, κατά 

συνέπεια, σηµαντική έκφραση της συλλογικής µνήµης. «∆ιαµέσου του προφορικού 

αυτού υλικού, το οποίο υπόκειται σε αποµνηµόνευση και επανάληψη, οι σηµαίνουσες 

συλλογικές εµπειρίες αναπαρίστανται, αναβιώνονται και διευρύνονται» (Τσιµουρής 

1999: 215). 

Ορισµένα τραγούδια, όπως είναι η παράδοση των «Ρεµπέτικων», ενεργοποιήθηκαν 

για να εκφράσουν προσφυγικά παράπονα. Πολύ συχνά µάλιστα τα τραγούδια των 

προσφύγων κατακλύζονται από µια βαθιά νοσταλγία για τις χαµένες πατρίδες. «Το 

τραγούδι εποµένως, όπως και άλλες µορφές ενσώµατης επιτελεστικής επικοινωνίας, 

είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό µέσο σφυρηλάτησης κοινωνικής µνήµης και 

συγκρότησης συλλογικοτήτων» (Τσιµουρής 1999: 218-219). 

Για τους Μικρασιάτες η µουσική της ιδιαίτερης πατρίδας αποτελούσε ένα κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους. «Η µουσική κληρονοµιά, φέροντας τον απόηχο 

                                                           
26«Η διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας των προσφύγων ήταν ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της 
επιβίωσής τους σε ένα νέο τόπο και η µουσική αποτέλεσε ένα προνοµιακό πεδίο για την άσκηση της µνήµης και 
τη διαµόρφωση µιας συµβολικής γέφυρας µε το παρελθόν» (Ζαϊµάκης 2008: 160-161). 
27
Ο Τσιµουρής αναφέρει για τους τραγουδοποιούς του Αγίου ∆ηµητρίου, ‘‘ µικρασιατικού’’ χωριού της Λήµνου, 

πως αντλούν τα σύµβολα που χρησιµοποιούν στα τραγούδια τους από το κοινό παρελθόν, το οποίο «έχει να κάνει 
µε όλα τα ‘‘ σκληρά’’ γεγονότα στα οποία η συλλογική µνήµη διαρκώς επιστρέφει. Με τα τραγούδια τους […] 
θυµούνται τα βάσανα του διωγµού» (Τσιµουρής 1999: 218).  
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της ‘‘ πατρίδας’’, ενεργοποιεί αισθήµατα κοινότητας και ταυτότητας» (Τσιµουρής 

1999: 218). Οι χοροί, τα µουσικά όργανα, οι µουσικοί και οι ιδιαίτερες µελωδίες, 

όπως οι αµανέδες, προβάλλουν στο νέο περιβάλλον την πολιτισµική ιδιαιτερότητα 

του µικρασιατικού κόσµου, δηλώνοντας την προσήλωση στην προσφυγική ταυτότητα 

και την επιθυµία για τη συνέχεια της παράδοσής τους (Ζαϊµάκης 2008: 170). 

Ο χορός και το σύνολο των πρακτικών που τον απαρτίζουν, εποµένως, είναι σαν 

µια ‘‘ κοινωνική πράξη’’. Οι χορευτές, ειδικότερα, εκπέµπουν συνειδητά και 

ασυνείδητα µη λεκτικά µηνύµατα, ενσωµατωµένες αξίες και τα ‘‘ χορευτικά 

γεγονότα’’ αναδεικνύουν τον ιστορικά επηρεασµένο, πολλαπλό και 

διαπραγµατεύσιµο χαρακτήρα της ελληνικής -ή µικρασιατικής, στη δική µας 

περίπτωση- ταυτότητας (Cowan 1998: x).  

 

1.4.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετική µε τους πρόσφυγες που έφτασαν στην 

Ελλάδα το 1922. Το θέµα µάλιστα έχει προσεγγιστεί από ερευνητές πολλών 

επιστηµονικών κλάδων. Ενδεικτικά, η εθνογραφική µελέτη της Hirschon R. για τους 

Μικρασιάτες πρόσφυγες της Κοκκινιάς (Hirschon 2004), η οποία δίνει στοιχεία για 

την αίσθηση της ξεχωριστής ταυτότητας, την πολιτισµική συνέχεια και προσαρµογή, 

το ρόλο της µνήµης και τα σχήµατα της κοινωνικής οργάνωσης της συγκεκριµένης 

προσφυγικής κοινότητας, της ∆έλτσου Ε. για τους Πόντιους πρόσφυγες του 1922 στη 

Θεσσαλονίκη (∆έλτσου 2004), που παρουσιάζει τη σχέση της µνήµης των Ποντίων 

µε τους συλλόγους και την πολιτική, του Λαδόπουλου Π. για τους Μικρασιάτες 

πρόσφυγες στους Φιλίππους Καβάλας (Λαδόπουλος 2010), που εξετάζει πώς η 

ταυτότητα του πρόσφυγα περνά από γενιά σε γενιά και πώς, µέσω αναµνηστήριων 

τελετουργιών, επιβιώνουν κάποια στοιχεία της, του Τσιµουρή Γ. για τα τραγούδια 

µνήµης, της περίπτωσης των Ρεϊσντεριανών Μικρασιατών προσφύγων (Τσιµουρής 

1999), στην οποία ο ίδιος µελετά την µουσική κληρονοµιά της συγκεκριµένης 

κοινωνικής οµάδας ως έκφραση της συλλογικής της µνήµης, αποτελούν 

παραδείγµατα µελετών, οι οποίες ασχολούνται µε το ζήτηµα των προσφύγων σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας.  

Εκτός όµως από τις παραπάνω κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για 

τους πρόσφυγες, υπάρχει πλήθος βιβλίων που παρουσιάζει, µέσα σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο, το ζήτηµα των Μικρασιατών προσφύγων, επικεντρώνοντας κυρίως στα 
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πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Τέτοια παραδείγµατα είναι το 

βιβλίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ‘‘ Προσφυγική Ελλάδα’’ (1992), το 

βιβλίο του Morgenthau ‘‘Η αποστολή µου στην Αθήνα’’ (1994), καθώς και η έκδοση 

του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού µε τίτλο ‘‘ Πέρα από την Καταστροφή’’ (2003). 

Έχουν γίνει επίσης αρκετές επιµέρους µελέτες για την περίπτωση των 

Μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Όσον αφορά στην πόλη 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, υπάρχει η µελέτη των Ανδριώτη Κ. 

& Ν. (2000), που επικεντρώνεται -παρουσιάζοντας ποσοτικά δεδοµένα- στις 

πληθυσµιακές µεταβολές της πόλης του Ηρακλείου εξαιτίας της άφιξης των 

προσφύγων και του Ανδριώτη K. (2005), που αναφέρεται στην προσπάθεια 

ενσωµάτωσης προσφύγων µαθητών σε σχολεία της πόλης την περίοδο 1922-1930 

(προσεγγίζουν περισσότερο ιστορικά το θέµα των προσφύγων), η µελέτη του 

Ζαϊµάκη Γ. για την κοινωνική ενσωµάτωση και πολιτισµική διαφοροποίηση των 

Μικρασιατών προσφύγων στο µεσοπολεµικό Ηράκλειο (2001), καθώς και εκείνη για 

την πολιτισµική ταυτότητα και τις µουσικές πρακτικές των προσφύγων στο Ηράκλειο 

(2008), που έχουν µια κοινωνιολογική οπτική στην εξέταση του θέµατος -και 

προσεγγίζουν, από άποψη οπτικής, την παρούσα εργασία-, οι µελέτες της 

Λαγουδάκη-Σασλή Ε. σχετικά µε την αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών 

προσφύγων στο νοµό Ηρακλείου (1998) και τη γενικότερη ενσωµάτωσή τους στο 

Ηράκλειο του Μεσοπολέµου (2009), που καταγράφουν και παρουσιάζουν τις 

συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων στο Ηράκλειο και η µελέτη της Τζεδάκη-

Αποστολάκη Λ. (2000) που εκθέτει το παράδειγµα των προσφύγων της Νέας 

Αλικαρνασσού και παρουσιάζει συνάµα γενικά στοιχεία για την εγκατάσταση 

προσφύγων στη συγκεκριµένη περιοχή. Ενδεικτικά, υπάρχουν η µελέτη της 

Σηµανδηράκη Ζ. για την άφιξη των προσφύγων στα Χανιά (2008) και του 

Συριανόγλου Π. για την εγκατάσταση προσφύγων στο Ρέθυµνο (2008), τις άλλες δύο 

µεγάλες πόλεις της Κρήτης που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, που παρουσιάζουν 

ορισµένες γενικές πληροφορίες για την αντιµετώπιση των προσφύγων στις παραπάνω 

πόλεις.      

Το θέµα των Μικρασιατών προσφύγων, όπως συµπεραίνει κανείς από τις 

ενδεικτικές µελέτες, έχει απασχολήσει ένα πλήθος ερευνητών από διαφορετικούς 

επιστηµονικούς χώρους, γι’ αυτό και υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στην εξέτασή 

του. Παρατηρεί, έτσι, κανείς, οι µελέτες να στρέφονται προς συγκεκριµένες 
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κατευθύνσεις, παραβλέποντας ή υποτονίζοντας κάποιες άλλες. Οι θεµατικές που 

εξετάζονται σε ανθρωπολογικές/ κοινωνιολογικές µελέτες, σε σχέση µε τη µνήµη της 

συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, είναι οι συνθήκες εγκατάστασης, η καθηµερινή 

ζωή, η βιωµένη εµπειρία του τραυµατικού γεγονότος της προσφυγιάς, το τραγούδι ως 

µέσο διάδοσης της µικρασιατικής ταυτότητας, ενώ εκείνες που δεν έχουν 

ανθρωπολογική / κοινωνιολογική οπτική, περιορίζονται σε µια απλή καταγραφή 

γεγονότων που γίνεται µε περιγραφικό τρόπο, µέσα από την παρουσίαση ποσοτικών 

δεδοµένων. 

Ωστόσο, παρατηρούµε ότι και οι ανθρωπολογικές/ κοινωνιολογικές µελέτες δεν  

αξιοποιούν καθόλου πρωτογενείς πηγές28 όπως ο Τύπος, προκειµένου να εξετάσουν 

το ζήτηµα των Μικρασιατών προσφύγων και ειδικότερα, τους τρόπους ενσωµάτωσης 

της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας στην τοπική κοινωνία και τη διατήρηση µιας 

ιδιαίτερης ταυτότητας. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει τη σηµασία που δίνεται σε ορισµένες 

πτυχές του παρελθόντος και στο τι επιλέγεται να παραµένει στη µνήµη της 

συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας και να αναπαράγεται. Υιοθετώντας την άποψη του 

Nora για τους τόπους µνήµης, παρατηρούµε ότι οι κοινωνίες και οι κοινωνικές 

οµάδες ορίζουν τις τοποθεσίες µε βάση τα ίχνη του παρελθόντος, µε αποτέλεσµα οι 

τοποθεσίες να µετατρέπονται σε σηµεία µνήµης. Αυτό που µας ενδιαφέρει δεν είναι 

µόνο η ανασύσταση του παρελθόντος αλλά και οι τρόποι µε τους οποίους θυµόµαστε 

και κατανοούµε το παρελθόν σε µια προσπάθεια να το συνδέσουµε µε το παρόν και 

το µέλλον29. 

Η εργασία επιχειρεί να µελετήσει τους τρόπους, µε τους οποίους η µνήµη της 

κοινωνικής οµάδας των Μικρασιατών διατηρείται στο παρόν. ∆εν επιχειρεί να 

µελετήσει τη µνήµη των Μικρασιατών σε σχέση µε την προφορική ιστορία και την 

αφήγηση βιωµάτων, για αυτό και για τη µελέτη της προσφυγιάς χρησιµοποιείται ο 

τοπικός τύπος, πηγή που δεν αξιοποιείται σε πολλές από τις παραπάνω έρευνες για 

τους Μικρασιάτες πρόσφυγες.  

 

 

                                                           
28Ο µόνος ερευνητής που παραπέµπει σε άρθρα από το τοπικό τύπο είναι ο Ζαϊµάκης, ο οποίος, ωστόσο, τα 
αξιοποιεί µε διαφορετικό τρόπο και όχι όπως αξιοποιούνται στην παρούσα εργασία.  
29Όπως αναφέρει ο Marcus, «το παρόν δεν καθορίζεται από την ιστορική αφήγηση αλλά από τη µνήµη. Η µνήµη 
διαθέτει τις δικές της ξεχωριστές αφηγήσεις και αποτυπώµατα, που είναι συνώνυµα µε τη θραυσµατική 
διαδικασία του σχηµατισµού της ταυτότητας σε κάθε πεδίο δράσης» (Marcus 1998: 96). 
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2.0 Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν ένα από τα σηµαντικότερα 

επακόλουθα της ήττας της χώρας στη µικρασιατική εκστρατεία, η οποία έληξε στις 

27 Αυγούστου/ 9 Σεπτεµβρίου του 1922, όταν ο κεµαλικός στρατός πυρπόλησε τη 

Σµύρνη και η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες30 (Σβορώνος 1992: 124). Ο τουρκικός 

στρατός καταδίωξε τις ελληνικές δυνάµεις και ο άµαχος πληθυσµός της περιοχής 

τράπηκε σε φυγή προς τα παράλια (Χατζηιωσήφ 2002: 19). 

Οι επιπτώσεις της ήττας του 1922 προκάλεσαν στο εσωτερικό της χώρας µια σειρά 

αλυσιδωτών αντιδράσεων. Η γενική δυσαρέσκεια από την πορεία των εθνικών 

εξελίξεων και η πολιτική αστάθεια χαρακτήριζε τα επόµενα χρόνια31 (Ιστορία των 

Ελλήνων: 339, 357). 

 Αµέσως µετά την ήττα στη Μικρά Ασία εκδηλώθηκε πραξικόπηµα από τους 

Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, οι οποίοι φτάνοντάς στην Αθήνα 

κατάφεραν να εγκαταστήσουν επαναστατική κυβέρνηση
32. Το επαναστατικό 

καθεστώς χρησιµοποίησε µια σειρά µέτρα για να καταπιέσει τους πολιτικούς του 

αντιπάλους, µεταξύ των οποίων, το Νοέµβριο του 1923 ήταν και η προσωρινή 

απαγόρευση αντιβενιζελικών εφηµερίδων
33 (Hering 2008: 1031-32), την οποία 

αποφάσισε να άρει ο Βενιζέλος το 1924 (Hering 2008: 1056). 

Η κήρυξη εκλογών για τις 2 ∆εκεµβρίου του 192334, πυροδότησε ένα νέο κίνηµα 

των στρατιωτικών, µε αρχηγούς τους Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, το οποίο 

                                                           
30Για την αναλυτική πορεία του ελληνικού στρατού στο µικρασιατικό έδαφος και τις µάχες που δόθηκαν µέχρι την 
πυρπόληση της Σµύρνης, βλ ενδεικτικά, Μαργαρίτης Γ. «Οι πόλεµοι» στο: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, 
οι απαρχές, 1900-1922, τόµος Α2: 177- 186, Ιστορία των Ελλήνων, τόµος 15, Νεώτερος Ελληνισµός 1910-1940: 
193-233.   
31Για µια αναλυτικότερη παρουσίαση της πολιτικής κατάστασης της Ελλάδας από το 1922 έως το 1930 βλ. 
Mazower 2009: 40-44. 
32Το πραξικόπηµα εκδηλώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1922, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εγκατέλειψε τη χώρα και 
βασιλιάς έγινε ο γιος του Γεώργιος Β’. Σχηµατίστηκε µεταβατική κυβέρνηση υπό τον µετριοπαθή αντιβενιζελικό 
Αλέξανδρο Ζαΐµη, τον οποίο αργότερα διαδέχτηκε ο µετριοπαθής φιλελεύθερος Σωτήριος Κροκιδάς (Hering 
2008: 1022-3). Οι κινηµατίες φτάνοντας στην Αθήνα, εγκατέστησαν επαναστατική κυβέρνηση, η οποία σύστησε 
έκτακτο στρατοδικείο προκειµένου να καταλογιστούν οι ευθύνες για την ήττα στη Μικρά Ασία. Σε αυτό 
παραπέµφθηκαν κορυφαία στελέχη της βασιλικής παράταξης, από τους οποίους οι: ∆. Γούναρης, Ν. Στράτος, Π. 
Πρωτοπαπαδάκης, Γ. Μπαλτατζής, Ν. Θεοτόκης, Γ. Χατζανέστης, τον Νοέµβριο του 1922 καταδικάστηκαν σε 
θάνατο και εκτελέστηκαν («δίκη των Έξι») (Hering 2008: 1026). 
33Με τη συγκεκριµένη διαταγή, έπαυσε για ένα διάστηµα να εκδίδεται και η εφηµερίδα του Ηρακλείου «Ίδη», η 
οποία αναφέρεται σε επόµενο κεφάλαιο. 
34Ο συνταγµατάρχης Πλαστήρας για να τερµατίσει την παράτυπη διακυβέρνηση της χώρας από την επαναστατική 
κυβέρνηση, έδωσε εντολή να διεξαχθούν εκλογές στις 30 ∆εκεµβρίου για αντιπροσώπους στην ∆’ 
Εθνοσυνέλευση. Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 2 ∆εκεµβρίου του 1923 αλλά τελικά διενεργήθηκαν στις 16 λόγω 
του κινήµατος των στρατηγών Γαργαλίδη και Λεοναρδόπουλο (Morgenthau 1994: 201-202). 
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ωστόσο κατεστάλη άµεσα (Ιστορία των Ελλήνων: 341). Στις 16 ∆εκεµβρίου του 1923 

επαναπροκηρύχτηκαν εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν νικητές τους Φιλελεύθερους
35. Ο 

βασιλιάς Γεώργιος Β’ εξαναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό36, ενώ προσωρινός 

αντιβασιλέας ορίστηκε ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (Hering 2008: 1055, 

Ιστορία των Ελλήνων: 341-2, Σβορώνος 1992: 127). 

Μετά τον µικρασιατικό πόλεµο και καθώς µεγάλη µερίδα της ελληνικής κοινωνίας 

απέδιδε σοβαρές ευθύνες στη µοναρχία για την ήττα, τέθηκε το ζήτηµα του 

πολιτεύµατος. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ως πρωθυπουργός πλέον, πρότεινε την 

ανακήρυξη αβασίλευτης δηµοκρατίας37. Στις 25 Μαρτίου του 1924 η Βουλή µε 

ψήφισµα ανακήρυξε τη ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα, ενώ στις 13 Απριλίου 

πραγµατοποιήθηκε δηµοψήφισµα, που ενέκρινε τη µεταβολή του πολιτεύµατος38 

(Ιστορία των Ελλήνων: 342, Σβορώνος 1992: 127). Στις 7 Νοεµβρίου του 1926, 

διενεργήθηκαν εκλογές για πρώτη φορά µε αναλογικό εκλογικό σύστηµα39 (Hering 

2008: 1062, Ιστορία των Ελλήνων: 347).  

                                                           
35Από τις εκλογές απείχαν οι βασιλικά κόµµατα (Ιστορία των Ελλήνων: 342). 
36Μία οµάδα στρατιωτικών (οι ∆ηµοκρατικοί) σε συνεργασία µε πολιτικούς, όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, 
κατηγόρησαν τον βασιλιά Γεώργιο για συµµετοχή στη παραπάνω στάση και απαίτησαν την αποχώρησή του από 
τη χώρα (ο.π.: 341). 
37Για λεπτοµερέστερη παρουσίαση της πολιτικής κατάστασης της Ελλάδας από την επανάσταση του 1923 µέχρι 
την κήρυξη αβασίλευτης δηµοκρατίας βλ ενδεικτικά, Ιστορία του ελληνικού Έθνους 2000: 271-285.   
38Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος, Παναγής Τσαλδάρης, αρνήθηκε να το αποδεχτεί, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα (µε εξαίρεση τον Ι. Μεταξά), τη µη αναγνώριση της πολιτειακής αλλαγής από την αντιβενιζελική 
παράταξη (Ιστορία των Ελλήνων: 342). 
Το δηµοκρατικό καθεστώς δεν µπόρεσε να παγιωθεί αποτελεσµατικά από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της 
εγκαθίδρυσής του. Εκτεταµένα κρούσµατα αυθαιρεσίας συνέβαλαν στην πτώση της κυβέρνησης του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου το 1924 και την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Θεµιστοκλής Σοφούλης (Ιστορία των Ελλήνων: 343), 
τον οποίο ‘‘ διαδέχτηκε’’ ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (07.10.1924). Το µεγαλύτερο επίτευγµά του, ήταν ότι 
κατόρθωσε να εξασφαλίσει δάνειο 12,3 εκατοµµυρίων χρυσών λιρών, βάσει αποφάσεων της Κοινωνίας των 
Εθνών, το οποίο διαχειρίστηκε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Hering 2008: 1059). 
Στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, οι δηµοκρατικοί κατήγγειλαν την ίδρυση ‘‘ φασιστικών’’ 
συλλόγων από τον υπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Κονδύλη. Η παραίτηση του τελευταίου άνοιξε τον δρόµο για 
ένα νέο πραξικόπηµα από τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο (25.06.1925) (Ιστορία των Ελλήνων: 343, 346). 
Οι υποσχέσεις του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου για χρηστή λειτουργία του κρατικού µηχανισµού συνετέλεσαν 
στην αποδοχή του στο κοινοβούλιο από τους εκπρόσωπους του Έθνους. Η λογοκρισία στον Τύπο και οι 
εκτοπίσεις σε νησιά πολιτικών αρχηγών αλλά και απλών πολιτών χαρακτηρίζουν την συγκεκριµένη περίοδο. Τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο ανέτρεψε το 1926 ο αρχηγός του Εθνικού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Γεώργιος Κονδύλης, ο 
οποίος ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση (Hering 2008: 1062, Ιστορία των Ελλήνων: 347). 
39Σε αυτές τις εκλογές, τα φιλελεύθερα κόµµατα είχαν ενωθεί σε εκλογική συµµαχία και έλαβαν το 31,7% των 
ψήφων (108 από τις 286 έδρες). Άλλοι ‘‘ βενιζελικοί’’ 8,64% (18 έδρες). Οι φιλελεύθεροι περί τον Σοφούλη 
µπήκαν στη Βουλή ως κοµµατίδιο: µε τον εφήµερο τίτλο Φιλελεύθερον Κόµµα Προσφύγων, έλαβαν το 1,43% των 
ψήφων (4 έδρες). Μαζί µε τους 17 βουλευτές της ∆ηµοκρατικής Ένωσης η ευρύτερη βενιζελική παράταξη διέθετε 
ακριβώς τους µισούς βουλευτές. Οι αντιβενιζελικοί αντίπαλοί τους ήταν λίγο πιο αδύναµοι µε το 41,95% των 
ψήφων και 127 έδρες. Τις υπόλοιπες έδρες κατέλαβαν το Αγροτικό Κόµµα, το ΚΚΕ και εκπρόσωποι των 
µειονοτήτων. Σε αυτή τη µεγάλη επιτυχία των Φιλελευθέρων συνέβαλε και η προκαταβολή για το δικαίωµα 
αποζηµιώσεων των προσφύγων (Hering 2008: 1062). 
Υπό την προεδρία του µετριοπαθή αντιβενιζελικού Αλέξανδρου Ζαΐµη, σχηµατίστηκε µια Οικουµενική 
κυβέρνηση, στην οποία τα κόµµατα συγκυβερνούσαν (Hering 2008: 1063). Στο κοινοβουλευτικό πεδίο εκτός των 
βασικών παρατάξεων των Φιλελευθέρων και των Λαϊκών, δραστηριοποιήθηκε και πλήθος άλλων οµάδων και 
κοµµάτων. Η διάσπαση των βενιζελογενών (ήδη από το 1924) οδήγησε στον σχηµατισµό της ∆ηµοκρατικής 
Ένωσης από τον Αλ. Παπαναστασίου, των Προοδευτικών Φιλελευθέρων του Γεωργίου Καφαντάρη και των 
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Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην περίοδο µετά το 1922 συσπειρώθηκε γύρω 

από τις δύο µεγάλες πολιτικές παρατάξεις. Από την µια πλευρά ήταν αυτοί που 

υποστήριζαν τους βενιζελικούς και από την άλλη οι οπαδοί της µοναρχίας (Λαϊκό 

Κόµµα). Το 1924 εµφανίστηκε στο προσκήνιο και ένα νέο κόµµα, το ΚΚΕ, που 

αποτελούσε µετεξέλιξη του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικού Κόµµατος) και εκπροσωπούσε 

κυρίως την εργατική τάξη (Ιστορία των Ελλήνων: 356-7). 

 

Η Σύµβαση της Λωζάννης
40 (30 Ιανουαρίου 1923) προέβλεπε την πρώτη 

υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών, η οποία επικυρώθηκε από τις Μεγάλες 

∆υνάµεις µε τη Συνθήκη της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου του 192341. Η αµοιβαία 

ανταλλαγή του µεγαλύτερου µέρους των µουσουλµάνων της Ελλάδας και των 

χριστιανών ορθοδόξων της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσµα την αναχώρηση περίπου 

380.000 µουσουλµάνων από την Ελλάδα και την εγκατάσταση περισσότερων από 

1.000.000 χριστιανών προσφύγων στο ελληνικό κράτος
42 (Mazower 2009: 67, 

Morgenthau 1994: 413). 

Η Σύµβαση προέβλεπε την αποζηµίωση των προσφύγων στο ακέραιο, ορίζοντας 

ότι κάθε πρόσφυγας έπρεπε να λάβει περιουσία ίσης αξίας και της ίδιας φύσης µε 

αυτή που εγκατέλειψε. Την εκτίµηση της αξίας των περιουσιών ανέλαβε εντεκαµελής 

Μικτή Επιτροπή (τέσσερα µέλη από κάθε µία από τις ενδιαφερόµενες χώρες και τρία 

µέλη εκλεγµένα από την Κοινωνία των Εθνών). Αν µετά την ολοκλήρωση του έργου 

της Επιτροπής έµενε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος της µιας από τις δύο χώρες, αυτή 

αναλάµβανε την υποχρέωση της καταβολής του43 (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 

1992: 22, Τενεκίδης 1980: κδ).   

                                                                                                                                                                      
Συντηρητικών ∆ηµοκρατικών µε τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Στο Λαϊκό Κόµµα αρχηγός αναδείχθηκε ο 
Παναγής Τσαλδάρης. Κοντά σε αυτό κινούνταν άλλα αντιβενιζελικά σχήµατα, όπως το Κόµµα των 
Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά και το Εθνικοριζοσπαστικό Κόµµα του Γεωργίου Κονδύλη (Hering 2008: 
1043, Ιστορία των Ελλήνων: 355-6). 
40Η υπογραφή της Σύµβασης διευκόλυνε τα σχέδια των ηγετών των δύο χωρών, Ελευθερίου Βενιζέλου και 
Μουσταφά Κεµάλ, για τη διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους, την επίτευξη εθνικής οµοιογένειας και 
την απρόσκοπτη ενασχόληση µε την εσωτερική ανάπτυξη της καθεµιάς από τις δύο χώρες, ενώ συγχρόνως 
έβρισκε σύµφωνη και την Κοινωνία των Εθνών (Ανδριώτης 2008: 14).   
41Στη Συνθήκη της Λωζάννης ενσωµατώθηκε η ελληνοτουρκική σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών, σύµφωνα µε 
την οποία όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Τουρκίας έπρεπε να µετοικήσουν στην Ελλάδα και όλοι οι 
µουσουλµάνοι της Ελλάδας να ακολουθήσουν τον αντίστροφο δρόµο. Εξαιρέθηκαν οι χριστιανοί της Ίµβρου και 
της Τενέδου (Καφετζάκη 2003: 50), οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι µουσουλµάνοι της ∆. Θράκης 
(Ιστορία των Ελλήνων: 259).  
42Σχετικά µε το τι προέβλεπε αναλυτικά η Συνθήκη της Λωζάννης βλ. Ιστορία του ελληνικού Έθνους 2000: 260-
271. 
43Το έργο της Επιτροπής προχωρούσε αργά, αυξάνοντας τη δυσφορία του προσφυγικού κόσµου. Κάτω από τις 
συγκεκριµένες συνθήκες, η πολιτεία έκρινε πως ήταν επιτακτική ανάγκη να καταβληθούν στους δικαιούχους 
χρηµατικές προκαταβολές έναντι της αξίας της περιουσίας που είχαν εγκαταλείψει, ύστερα από προσωρινή 
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Με την πάροδο του χρόνου, η ολοκλήρωση του έργου της Μικτής Επιτροπής 

γινόταν ακόµα πιο δύσκολη. Ο Βενιζέλος, βλέποντας το αδιέξοδο, υπέγραψε στις 10 

Ιουνίου του 1930 στην Άγκυρα σύµφωνο φιλίας και τον συµψηφισµό των 

εκατέρωθεν εγκαταλειµµένων περιουσιών. Με τη συµφωνία αυτή η πολλαπλάσια 

ελληνική περιουσία εξισώθηκε µε την αντίστοιχη µουσουλµανική και κατήργησε τις 

υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Τουρκία µε την υπογραφή, επτά χρόνια νωρίτερα, 

της Σύµβασης της Λωζάννης
44 (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 22, Τενεκίδης 

1980: κδ). Η συµφωνία αυτή ολοκλήρωσε την ανταλλαγή των πληθυσµών και οι 

εγκαταλειµµένες περιουσίες περιήλθαν νόµιµα στην απόλυτη κυριότητα των δύο 

κυβερνήσεων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των προσφύγων45 

(Ανδριώτης 2008: 14).   

Στις 3 Νοεµβρίου του 1922 δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα το Ταµείο Περιθάλψεως 

Προσφύγων, τη διοίκηση του οποίου είχε αναλάβει µία 15µελής επιτροπή. Το Ταµείο 

ανέλαβε, παράλληλα µε το Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως
46, την 

κατασκευή οικηµάτων για τους πρόσφυγες και συνέβαλε γενικότερα στην επιβίωση 

των προσφύγων κατά τον πρώτο χρόνο, την οργάνωση µονάδων ιατρικής περίθαλψης 

και το κτίσιµο των πρώτων προσφυγικών συνοικισµών47 (Ιστορία των Ελλήνων: 253-

4, Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ.: 17). 

Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων διαλύθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 1923, όχι 

επειδή είχαν εκλείψει οι λόγοι δηµιουργίας του, αλλά επειδή το ίδιο έτος, τα 

καθήκοντά του είχε αναλάβει η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π), η 

οποία δηµιουργήθηκε από την Κοινωνία των Εθνών για να οργανώσει το έργο της 

περίθαλψης των προσφύγων. Η Επιτροπή ιδρύθηκε, όταν έγινε φανερό πως το έργο 

                                                                                                                                                                      
εκτίµηση αυτής από ειδικές επιτροπές. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της αποζηµίωσης, χωρίς να επιβαρυνθεί 
υπέρµετρα ο κρατικός προϋπολογισµός, αποφασίστηκε η έκδοση οµολογιών µε την εγγύηση του ελληνικού 
δηµοσίου και κάλυµµα τα ανταλλάξιµα ακίνητα, που δεν είχαν παραχωρηθεί στην Ε.Α.Π. και που, από το 1925, 
είχαν περιέλθει στη διαχείριση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να ρευστοποιηθούν και να 
εξαργυρώσουν τους οµολογιακούς τίτλους, οι οποίοι  θα δίνονταν στους δικαιούχους  (Προσφυγική Ελλάδα, 
Κ.Μ.Σ. 1992: 22). 
44Ο συµψηφισµός αυτός ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από µέρους των προσφύγων. Η συγκεκριµένη απόφαση 
του Βενιζέλου, όπως και η µη καταβολή του 25% από την προκαταβολή της αποζηµίωσης, που είχε παρακρατήσει 
ως εγγύηση η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είχαν ως αποτέλεσµα τη διαρροή ψήφων προς το Κ.Κ.Ε. και το 
Λαϊκό Κόµµα, που στοίχισαν στους φιλελεύθερους την εξουσία στις εκλογές του 1932 (Προσφυγική Ελλάδα, 
Κ.Μ.Σ. 1992: 22). 
45Η Σύµβαση της Λωζάννης θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των προσφύγων κείµενο αµαρτωλό που αφαίρεσε 
από τους ανταλλάξιµους το αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα της κυριότητας και την ελπίδα να επανεγκατασταθούν 
στην πατρική γη, αφού κατά τη Σύµβαση κανείς ανταλλάξιµος δεν θα είχε το δικαίωµα να επανέλθει στη χώρα της 
καταγωγής του χωρίς την άδεια των κυβερνήσεων Τουρκίας και Ελλάδας αντίστοιχα (Τενεκίδης 1980: κ). 
46Το ∆εκέµβριο του 1922 το Υπουργείο Περιθάλψεως µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως (Βλ. Ν. Εφηµερίς, φ.2281/23.12.22). 
47Αναλυτικότερα για το έργο του Ταµείου βλ. Morgenthau 1994: 122-133. 
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της προσφυγικής αποκατάστασης ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί χωρίς εξωτερική 

βοήθεια. Η Κοινωνία των Εθνών ανταποκρινόµενη σε αίτηµα της Ελλάδας, ενέκρινε 

την δανειοδότηση της χώρας, θέτοντας ως κύριο όρο τη δηµιουργία µιας αυτόνοµης 

και ανεξάρτητης οργάνωσης, που θα διαχειριζόταν τους πόρους του δανείου και θα 

αναλάµβανε την ευθύνη της αποκατάστασης των προσφύγων. Τη διοίκησή της 

ανέλαβε τετραµελές συµβούλιο, το οποίο αποτελούσαν δύο Έλληνες και δύο ξένοι, 

που διορίζονταν µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινωνίας των Εθνών. Η ελληνική 

κυβέρνηση όφειλε να παράσχει τις υλικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και την 

παραγωγική απασχόληση των προσφύγων. Ως το τέλος του 1929, στη διάθεση της 

Ε.Α.Π. τέθηκαν περίπου 12,5 εκατοµµύρια λίρες Αγγλίας
48 και 8,4 εκατοµµύρια 

στρέµµατα, τα περισσότερα των οποίων ήταν κτήµατα των ανταλλάξιµων 

µουσουλµάνων, ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν ή δηµόσιες εκτάσεις. Σύµφωνα µε 

το πρωτόκολλο της Γενεύης, η Ε.Α.Π. δε µπορούσε να διαθέσει τα κεφάλαιά της για 

την προσωρινή περίθαλψη των προσφύγων, αλλά µόνο για την οριστική και 

αµετάκλητη αποκατάστασή τους σε παραγωγική εργασία, µε όρο µάλιστα να 

εξοφλήσουν οι πρόσφυγες τα χορηγούµενα δάνεια (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ.: 

18). 

Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων 

(Morgenthau 1994: 361), η οποία µπορούσε να πραγµατοποιηθεί γρηγορότερα και 

οικονοµικότερα απ’ ό, τι η αστική. Η αγροτικού τύπου αποκατάσταση περιελάµβανε 

                                                           
48Το 1923, είχε παραχωρηθεί στην Ελλάδα δάνειο ελληνοβουλγαρικής µεταναστεύσεως, το οποίο αποτέλεσε 
µέρος του δηµοσίου χρέους της Ελλάδας. Είχε ύψος 800.000.000 δρχ. και τόκο 6%.  Η Κοινωνία Των Εθνών 
παραχώρησε στην Ελλάδα το 1924 προσφυγικό δάνειο ύψους 12.300.000 λίρες Αγγλίας. Το δάνειο εκδόθηκε σε 
δηµόσια εγγραφή και είχε τόκο 7%.Την είσπραξη και διαχείριση του δανείου ανέλαβε η Ε.Α.Π. Το 1928 
παραχωρήθηκε στην Ελλάδα δεύτερο δάνειο "Συνοικισµού της Ν. Σµύρνης" όπως χαρακτηρίστηκε, ύψους 
2.000.000 δρχ. και τόκο 7%, το οποίο εξοφλήθηκε το 1929-1930 ως κυµαινόµενο χρέος του δηµοσίου. Την ίδια 
χρονιά δόθηκε και άλλο δάνειο "προς την οικοπεδοποίηση εταιριών", που προορίζονταν για την ανέγερση τριών 
µεγάλων κτιρίων: ενός προσφυγικού οικοτροφείου, ενός νοσοκοµείου και ενός ακαδηµαϊκού οικοτροφείου. Αντί 
να πληρώσει τη δαπάνη των έργων αυτών, το δηµόσιο κατέβαλε οµολογίες εσωτερικού δανείου ύψους 
100.000.000 δρχ. µε τόκο 9%. Το προσφυγικό δάνειο του 1928 ήταν µέρος του δανείου σταθεροποιήσεως ύψους 
9.000.000 λιρών Αγγλίας µε τόκο 6%. Το 1/3 αυτού του δανείου διατέθηκε για την αποκατάσταση των 
προσφύγων και εισπράχθηκε από την Ε.Α.Π.  
Από το 1926-1928 εκδόθηκαν δύο δάνεια, ένα µε τόκο 8% του 1926-1928 , ονοµαστικού κεφαλαίου 6 δις δρχ. και 
ένα άλλο µε τόκο 6% το 1928, ονοµαστικού κεφαλαίου 1.650 εκ. δρχ. Τέλος δόθηκε στην Ελλάδα το δάνειο των 
"Ελλήνων υπηκόων" το 1927, που αφορούσε την εξαγορά ακινήτων των Οθωµανών της Ελλάδας που είχαν ήδη 
καταληφθεί από πρόσφυγες και την αποζηµίωση των Ελλήνων υπηκόων των οποίων η ακίνητη περιουσία θα 
περιέρχονταν στην κυριότητα του τουρκικού κράτους. Έτσι εκδόθηκε δάνειο ονοµαστικού κεφαλαίου 
800.000.000 δρχ. σε 2 τµήµατα από 400.000.000 δρχ. το καθένα µε τόκο 8%. Συνολικά το ονοµαστικό κεφάλαιο 
όλων των παραπάνω δανείων ανέρχονταν σε 12.045.237.000 δρχ., ποσό που αντιπροσώπευε το 27,8% του 
δηµοσίου χρέους της χώρας. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως των προσφύγων δαπάνησε για την εγκατάσταση των 
αστών προσφύγων, ως το 1930, (µέχρι τη διάλυσή της), το ποσό των 2 εκατοµµυρίων αγγλικών λιρών (Ιστορία 
του ελληνικού Έθνους 2000: 331, Πατρίς, φ. 17088/ 09.12.2003). 
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την παραχώρηση γεωργικού κλήρου και κατοικίας49, τον εφοδιασµό των αγροτών µε 

ζώα, σπόρους, δέντρα, λιπάσµατα, εργαλεία και την παροχή ανάλογου χρηµατικού 

ποσού για τη συντήρηση της οικογένειας ως την πρώτη σοδειά. Όλα τα παραπάνω 

χρεώνονταν στους αγρότες, οι οποίοι τα εξοφλούσαν σταδιακά µε τοκοχρεωλυτικές 

δόσεις (Καφετζάκη 2003: 53, Πετµεζάς 2002: 206-207).  

Η Ε.Α.Π. από το 1924 δραστηριοποιήθηκε και στον τοµέα της αστικής 

αποκατάστασης. Στην Επιτροπή παραχωρήθηκαν εκτάσεις, που διατέθηκαν για την 

οικοδόµηση συνοικισµών50 και περιήλθαν στην κυριότητά της σπίτια, που είχαν 

κατασκευαστεί από το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων και χρειάζονταν επισκευές. 

Ουσιαστικά η αστική αποκατάσταση δεν ήταν παρά απλή εγκατάσταση. Η κατοικία 

µυθοποιήθηκε και έγινε για τους πρόσφυγες το κύριο µέσο για την ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία51. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πρόσφυγες δεν αποπλήρωναν 

τα σπίτια ή ακόµη τα κατελάµβαναν, ενώ η πολιτεία ήταν ελαστική και απέναντι στην 

εκτεταµένη αυθαίρετη δόµηση. Το ελληνικό δηµόσιο, µε τη λήξη της γερµανικής 

κατοχής, προχώρησε το 1944 σε παραγραφή των χρεών των προσφύγων, χωρίς όµως 

να διευθετήσει το θέµα των τίτλων ιδιοκτησίας, γεγονός που δηµιούργησε 

εκκρεµότητες, προστριβές και εντάσεις για πολλά χρόνια (Προσφυγική Ελλάδα, 

Κ.Μ.Σ. 1992: 20).   

Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, η Ε.Α.Π.  

επεδίωξε ώστε οι πρόσφυγες που προέρχονταν από τον ίδιο οικισµό, ή έστω την 

ευρύτερη περιοχή, να εγκατασταθούν µαζί στο ελληνικό έδαφος, όπως επίσης, στο 

µέτρο του δυνατού, να αποκτήσουν απασχόληση ίδια ή συναφή µε αυτή που είχαν 

στην πατρίδα τους. Η Ε.Α.Π. είχε έδρα την Αθήνα και ήταν υπόλογη για το έργο της 

τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στην Κοινωνία των Εθνών. Στην Κρήτη 

λειτούργησε µία επιθεώρηση της Ε.Α.Π. µε 4 γραφεία Εποικισµού, 1 για κάθε νοµό. 

Η Ε.Α.Π. λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1930 και στα εφτά χρόνια λειτουργίας της 

                                                           
49Οι κλήροι που διανέµονταν ποίκιλλαν ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας και το µέγεθος της οικογένειας που 
θα εγκαθίστατο. Στην Κρήτη οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν κυρίως σε πρώην µουσουλµανικά σπίτια στις πόλεις 
και λιγότερο στην ύπαιθρο (Ανδριώτης 2008: 15).  
50Η Λαγουδάκη-Σασλή αναφέρει για τους προσφυγικούς συνοικισµούς που δηµιουργήθηκαν στο Ηράκλειο, ότι 
όλοι οικοδοµήθηκαν σε περιοχές από τη φύση τους υποβαθµισµένες και άγονες (Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 176). 
51
Ο τρόπος απόκτησης στέγης ποίκιλλε και γενικά µπορούµε να πούµε ότι το Υπουργείο Πρόνοιας (τουλάχιστον 

την πρώτη περίοδο) πραγµατοποιούσε τη στέγαση δωρεάν, το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων χρέωνε ένα 
συµβολικό ποσό ως ενοίκιο, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων πωλούσε ή ενοικίαζε µόνιµες κατοικίες και 
η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διέθετε οικόπεδα για την ανέγερση οικιών µε δηµόσιες δηµοπρασίες (Προσφυγική 
Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 20).   
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επιτέλεσε τεράστιο έργο52 (Ανδριώτης 2008: 14-15, ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 

2010: 94). 

Ιδεολογικοπολιτικά, η πλειονότητα των προσφύγων µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ‘30, συνδεόταν µε τη βενιζελική παράταξη53 και αρκετοί πρόσφυγες είχαν ενεργό 

δράση στην πολιτική54. Ο λόγος των εκλογικών προτιµήσεών τους στη συγκεκριµένη 

παράταξη, ήταν ότι οι ίδιοι θεωρούσαν την εκλογική νίκη των αντιβενιζελικών το 

1920 και την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου ως τα κύρια αίτια της ήττας στη 

µικρασιατική εκστρατεία και της απώλειας της πατρίδας τους (Hering 2008: 1006-7, 

1047).  

Το σύνολο σχεδόν των προσφύγων ψήφιζε υπέρ των Φιλελευθέρων στις εκλογές 

του 1926 και στη συνέχεια του 1928, που πήραν χαρακτήρα δηµοψηφίσµατος και ο 

Βενιζέλος επέστρεψε στην εξουσία. Ωστόσο, τα επόµενα χρόνια η δύναµη του Κ.Κ.Ε. 

άρχισε να ανεβαίνει ανάµεσα στους πρόσφυγες55 (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 

1992: 26). Η στροφή αρκετών προσφύγων προς το Λαϊκό Κόµµα οφειλόταν και στο 

γεγονός ότι, µετά το σύµφωνο φιλίας, ο Βενιζέλος έχασε σηµαντικό µέρος των 

                                                           
52Η Ε.Α.Π. άρχισε από το 1925 να παρεµβαίνει και στον τοµέα της υγείας, όταν ίδρυσε την υγειονοµική της 
υπηρεσία. Κατασκεύασε σε όλη τη χώρα κτίρια για ιατρικούς σταθµούς, τα οποία παραχώρησε µε ενοίκιο στην 
κρατική υγειονοµική υπηρεσία ή τον Ερυθρό Σταυρό (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 20).   
Υπήρξε οργανισµός άµεσα συνδεδεµένος µε την Κοινωνία των Εθνών και η διοίκηση όπως και η πολιτική της 
οφείλονταν σε ξένους. Αυτοί που στελέχωσαν όµως το µηχανισµό της ήταν Έλληνες και η χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων της βάρυνε το ελληνικό κράτος. Σε µεγάλο βαθµό, η επιτυχία της οφειλόταν στην αυτονοµία και 
στην αποστασιοποίησή της από τον ταραχώδη πολιτικό βίο εκείνης της περιόδου. Η Ε.Α.Π. βρέθηκε συχνά στο 
επίκεντρο της κοµµατικής διαµάχης και το έργο της έγινε αντικείµενο κριτικής. Εντολοδόχος της διεθνούς 
κοινότητας, είχε επίγνωση της πολιτικοκοινωνικής διάστασης του προσφυγικού ζητήµατος και προσπάθησε να 
εξαλείψει µια πιθανή εστία αναταραχής, προωθώντας την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία 
(Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 21).   
53
Ήδη από το 1923 οι πρόσφυγες απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια (Ίδη, φ.456/17.07.23) και από τον Οκτώβριο του 

1922, µε νοµοθετικό διάταγµα της επαναστατικής κυβέρνησης, συγκροτούνται στους δήµους επιτροπές για την 
εγγραφή των προσφύγων σε ειδικά δηµοτολόγια (Ιστορία των Ελλήνων: 262). 
54Η συγκέντρωση των προσφύγων άλλαξε τους συσχετισµούς των ψήφων αποφασιστικά. Ωστόσο, σε σύγκριση µε 
το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσµού, η εκπροσώπηση των ίδιων των προσφύγων στην κοινοβουλευτική 
οµάδα των Φιλελευθέρων ήταν µικρή. Συγκεκριµένα το ποσοστό των προσφύγων στη Βουλή το 1923  ήταν το 
10,8% επί του συνόλου, ενώ το 1926 ήταν το 12,5% (Hering 2008: 1008-9). 
55
Στη ραγδαία άνοδο ριζοσπαστικών στοιχείων και την υποστήριξη που κέρδισαν από µεγάλα τµήµατα του 

πληθυσµού -µεταξύ των οποίων ήταν και οι πρόσφυγες- συνέβαλλε στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 και η 
οικονοµική κρίση, η οποία µεγιστοποίησε την οξύτητα των εσωτερικών κοινωνικών προβληµάτων, όπως της 
ανεργίας και του πληθωρισµού (Ιστορία των Ελλήνων: 356). Οι καπνεργάτες, οι οποίοι ήταν από τα πιο µαχητικά 
κοµµάτια της ελληνικής εργατικής δύναµης µετά την άφιξη των προσφύγων, µετατράπηκαν σε µία από τις πιο 
αφοσιωµένες οµάδες υποστηρικτών του ΚΚΕ. Παράγοντες που συνέβαλαν στην παράδοση του οργανωµένου 
ριζοσπαστισµού των καπνεργατών ήταν η έλλειψη δεσµών µε τη γη που χαρακτήριζε τους αστούς πρόσφυγες, 
αλλά και το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον (Mazower 2009: 173). Η συγκέντρωση της εκλογικής δύναµης του 
ΚΚΕ στις πόλεις και κυρίως στα βιοµηχανικά κέντρα δείχνει ότι η εργατική τάξη της εποχής -η οποία ενισχύθηκε 
σε µεγάλο βαθµό από τους πρόσφυγες (Βλ. ενδεικτικά, Φουντανόπουλος 2002: 295, Χατζηιωσήφ 2002: 21)- 
αποτελούσε το κύριο στοιχείο της εκλογικής του δύναµης. Από το 1933 και µετά, παρατηρείται µια µικρή αλλά 
σταθερή επέκταση της επιρροής του ΚΚΕ στον αγροτικό πληθυσµό, κυρίως σε ορισµένα προσφυγικά χωριά της 
Μακεδονίας (Γεωργαντίδης, Νικολακόπουλος, 1979: 456). 
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προσφύγων
56, που σε µεγάλα ποσοστά υποστήριξαν την Αριστερά ιδιαίτερα µετά την 

αλλαγή της πολιτικής γραµµής του ΚΚΕ για αυτονόµηση της Μακεδονίας και της 

Θράκης (Ιστορία των Ελλήνων: 280-281). Σύµφωνα ωστόσο µε τον Μαυροκορδάτο, 

«µόνο χάρη στο Βενιζελισµό απέκτησαν οι πρόσφυγες όσα απέκτησαν: περίθαλψη, 

σπίτια, χωράφια, αποζηµιώσεις αλλά και πλήρη πολιτικά δικαιώµατα Ελλήνων 

πολιτών. Αντίστοιχα, µόνο χάρη στην προσφυγική ψήφο διατήρησε ο Βενιζελισµός 

την εξουσία µέχρι το 193357» (Μαυροκορδάτος 1992: 11).  

Η άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων το 1922 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην 

κοινωνική ιστορία της χώρας. Η παρουσία τους συνοδεύτηκε από τη διεύρυνση των 

δηµογραφικών και βιοµηχανικών µεγεθών58 και προκάλεσε αλλαγές σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής ζωής, στη χωροταξική ανάπτυξη των πόλεων, τη στάση του 

κράτους απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα, τη στρατηγική του εργατικού 

κινήµατος (Φουντανόπουλος 2002: 295). 

Παρόλο που η παρουσία των προσφύγων δεν ακύρωσε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της µισθωτής εργασίας, προσέφερε ωστόσο στους εργοδότες νέες δυνατότητες 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, που προκάλεσαν την αντίδραση των 

εργατών. Η υπερπροσφορά εργατικών χεριών είχε ως συνέπεια την τακτική 

εναλλαγής προσωπικού από τις επιχειρήσεις, υποχρεώνοντας το εργατικό δυναµικό 

να διοχετευθεί σε όλους τους επαγγελµατικούς χώρους και κυρίως προς το 

µικρεµπόριο και την αυτοαπασχόληση. Το φαινόµενο αυτό συχνά θεωρείτο 

ιδιαίτερος τρόπος απασχόλησης των προσφύγων (Φουντανόπουλος 2002: 299-300). 

                                                           
56
Οι πρόσφυγες υποδέχτηκαν αυτή τη διευθέτηση µε αγανάκτηση και απογοήτευση, καθώς «τους εξόργισε η 

φαινοµενική αποδοχή εκ µέρους του Βενιζέλου του τουρκικού επιχειρήµατος πως οι περιουσίες που εγκατέλειψαν 
οι Έλληνες στη Μικρά Ασία άξιζαν λιγότερο από τις περιουσίες των µουσουλµάνων στην Ελλάδα. […] Ίσως 
µάλιστα, ενδόµυχα, να αντέδρασαν έντονα στην ιδέα πως έπρεπε πλέον να παραιτηθούν από κάθε ελπίδα 
επιστροφής στις προηγούµενες πατρίδες τους» (Mazower 2009: 177). 
Χαρακτηριστικό αυτής της δυσαρέσκειας είναι το περιστατικό που συνέβη στην Καβάλα, το οποίο αναφέρει ο 
Mazower: «Καθώς η Καβάλα ήταν προπύργιο προσφύγων, η δυσάρεστη υποδοχή του Βενιζέλου το 1932 
εντασσόταν σε µια βαρυσήµαντη και ανησυχητική, για τους Φιλελεύθερους, τάση: στη βαθµιαία διάβρωση, κατά 
τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, της υποστήριξης που παρείχαν οι πρόσφυγες στον Κρητικό εθνάρχη» 
(Mazower 2009: 176-7). 
57
Όπως επισηµαίνει ο Mazower, «ο Βενιζέλος είχε κερδίσει τις εκλογές του 1928 χάρη στην προσφυγική ψήφο. 

[…] Όταν οι πρόσφυγες είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, η ακλόνητη πίστη στον Βενιζέλο τους έκανε να κλείνουν 
τα αυτιά στον κοµµουνισµό και στις άλλες ριζοσπαστικές πολιτικές προτάσεις» (Mazower 2009: 177). 
58Την περίοδο πριν την άφιξη των προσφύγων δεν υπήρχε ‘‘ βαριά βιοµηχανία’’ στην Ελλάδα. «Οι µεγαλύτεροι 
κλάδοι ήταν εκείνοι των τροφίµων και ποτών και της υφαντουργίας, ενώ επίσης σηµαντικοί ήταν οι κλάδοι  
σαπωνοποιίας, επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, χηµικής βιοµηχανίας, επίπλου και βυρσοδεψίας» (Mazower 2009: 
130). Η δηµογραφική αύξηση συµπίεσε τους µισθούς κατά τη δεκαετία του 1920 και συνέβαλε στην ταχύρυθµη 
εκβιοµηχάνιση (Mazower 2009: 77). Ωστόσο, ενώ στη δεκαετία του 1920 η βιοµηχανική παραγωγή  αυξανόταν µε 
διπλάσιο ρυθµό από ό, τι η αγροτική, «οι υψηλοί ρυθµοί µεγέθυνσης δεν συνοδεύονταν από ενδείξεις 
εκσυχρονισµού» (Mazower 2009: 130). 
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Ταυτόχρονα, µετά την εισροή των προσφύγων στην Ελλάδα, οι τάξεις όλων των 

εµπορικών ειδικοτήτων διογκώθηκαν (Χατζηιωσήφ 2002: 21) και η παρουσία τους 

επέδρασε στην εξέλιξη του µεταποιητικού τοµέα (βιοµηχανίας και βιοτεχνίας), µέσω 

της διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς, της επιχειρηµατικότητας των προσφύγων 

ιδρυτών νέων βιοµηχανιών59 και της αύξησης της προσφοράς εργασίας (Χατζηιωσήφ 

2002: 23). 

Αν και για τις ανάγκες της εργασίας εξετάζεται η χρονική περίοδος 1922-1926, στο 

τέλος της οποίας φαίνεται πως οι πρόσφυγες έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται και 

ξεκινάει σταδιακά η ενσωµάτωσή τους στην τοπική κοινωνία, αξίζει να σηµειωθεί 

πως λίγα χρόνια µετά οι πρόσφυγες και η ελληνική κοινωνία γενικότερα, βίωσαν την 

οικονοµική κρίση, η οποία είχε σοβαρές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας.  

Πιο συγκεκριµένα, το κραχ του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο 

του 1929 και η διεθνής οικονοµική κρίση που ξέσπασε τότε, είχε ως συνέπεια να 

ανατραπεί οριστικά ο µηχανισµός αναπαραγωγής του ελληνικού οικονοµικού 

συστήµατος µε τη βοήθεια του εξωτερικού δανεισµού. Το αδιέξοδο της ελληνικής 

οικονοµίας όµως, είχε αποκαλυφθεί πριν από τη διεθνή κρίση (Χατζηιωσήφ 2002: 

43). Την περίοδο 1927-1931 εµφανίστηκε συρρίκνωση της αγροτικής οικονοµίας 

στην Ελλάδα, που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά φτωχές σοδειές και περιορισµό 

του ζωικού κεφαλαίου. Μόνο µετά το 1934 άρχισε η ανάκαµψη60 (Πετµεζάς 2002: 

215), η οποία αργότερα διακόπηκε για άλλη µια φορά, εξαιτίας του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου και της κατοχής61.  

Η άφιξη των προσφύγων ήταν καθοριστική για τη νεοελληνική κοινωνία. Σε 

πολιτικό επίπεδο, χάρη στην εγκατάστασή τους στη Μακεδονία και τη Θράκη, 

ενισχύθηκε η ελληνική παρουσία και η εθνική οµοιογένεια της Ελλάδας (Καφετζάκη 

2003: 37, Τενεκίδης 1980: κε). Σε οικονοµικό επίπεδο, η αγροτική οικονοµία 

                                                           
59
Με την έλευση των προσφύγων πρωτοεµφανίστηκαν αρκετοί νέοι κλάδοι, µεταξύ των οποίων η 

ταπητοβιοµηχανία που ξεκίνησε από Μικρασιάτες πρόσφυγες (Mazower 2009: 129).   
60
Η αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής συντελέστηκε κυρίως µετά το 1931 και οδήγησε σε 

αύξηση του προσφερόµενου αγροτικού προϊόντος στον πληθυσµό. Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής οφειλόταν 
στη βελτίωση της υποδοµής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της περισσότερο φροντισµένης γεωργικής 
εργασίας, της υιοθέτησης των ενδεδειγµένων αµειψισπορών και των αποδοτικότερων καλλιεργητικών επιλογών 
(Πετµεζάς 2002: 216). 
61Η εργασία δεν επεκτείνεται περαιτέρω, ώστε να εξετάσει τη γενικότερη ιστορία της Ελλάδας µέχρι τις µέρες 
µας. Αν και αυτό θα εξυπηρετούσε την ιστορική συνέχεια, θα απαιτούσε ωστόσο µία ξεχωριστή µελέτη, η οποία 
θα παρέκλινε από το σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας.  
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αναζωογονήθηκε, καθώς οι πρόσφυγες αξιοποίησαν ακαλλιέργητες εκτάσεις
62, 

εφαρµόζοντας και νέες καλλιεργητικές µεθόδους63. Η συγκέντρωση πολλών από 

αυτούς στα αστικά κέντρα, πρόσφερε νέες δυνατότητες στο εµπόριο και στη 

βιοµηχανία (Καφετζάκη 2003: 63-64). Χάρη στους πρόσφυγες αυξήθηκε ο 

πληθυσµός της Ελλάδας και το µέγεθος του πληθυσµού που εισέρρευσε αύξησε το 

εργατικό δυναµικό και διεύρυνε την εγχώρια αγορά. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι 

πρόσφυγες έφεραν στην κοινωνία της Ελλάδας τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τη 

µουσική, τη µαγειρική τους. Οι επιδράσεις στον τοµέα της µουσικής ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντικές. Κάποιοι από τους Μικρασιάτες δίδαξαν την τέχνη του τραγουδιού σε 

προσφυγικά στέκια και έκαναν ευρέως γνωστά µουσικά όργανα, όπως το σαντούρι, 

το βιολί, το κλαρίνο, το τουµπερλέκι (Ζαίµάκης 2008b: 119).  

Στον πνευµατικό τοµέα, οι πρόσφυγες έδωσαν νέα πνοή στα Γράµµατα και τις 

Τέχνες, αφού σηµαντικοί λογοτέχνες, όπως ο Στρατής Μυριβήλης, ο Ηλίας Βενέζης, 

ο Φώτης Κόντογλου και ο Στρατής ∆ούκας ήταν Μικρασιάτες. Μέσα από τις 

προσωπικές εµπειρίες τους, από το βίαιο διωγµό του ελληνικού στοιχείου της Μικράς 

Ασίας το 1922, αντιµετώπισαν τη λογοτεχνία ως µέσο διαχείρισης της ιστορικής 

µνήµης και εµπειρίας (Καφετζάκη 2003: 24) και µετουσίωσαν σε έργα τέχνης, 

βιώµατα ζωής ή βιώµατα µνήµης από τη µικρασιατική καταστροφή (Τενεκίδης 1980: 

κε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 26 
63Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο οι πρόσφυγες ενίσχυσαν την εθνική οικονοµία, ήταν ότι οι ίδιοι 
λειτούργησαν σαν µια ειδικευµένη και φθηνή εργατική δύναµη και συµβάλλοντας στη διεύρυνση της εγχώριας 
αγοράς (Ιστορία του ελληνικού Έθνους 2000: 331, Morgenthau 1994: 418).  
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2.2 Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Με τα στοιχεία που υπάρχουν είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθµός 

των προσφύγων που έφθασε στην Ελλάδα, επειδή οι µόνες γενικές και καθολικές 

καταγραφές του προσφυγικού πληθυσµού γίνονται το 1923, µε την ειδική απογραφή 

των προσφύγων που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως και το 1928, στο πλαίσιο της γενικής απογραφής (Ιστορία των Ελλήνων: 

240). 

Σύµφωνα µε την «Απογραφή προσφύγων», που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 

1923, σε όλη την Ελλάδα είχαν φτάσει 850.000 πρόσφυγες. Στην Κρήτη βρίσκονταν 

28.821, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες (οι 16.210). Το µεγαλύτερο 

µέρος από αυτούς εγκαταστάθηκε στις τρεις µεγάλες πόλεις του νησιού. Στο 

Ηράκλειο απογράφηκαν 10.087 πρόσφυγες, στα Χανιά 7.910 και στο Ρέθυµνο 2.731 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 1923). 

Το 1928 η απογραφή του πληθυσµού κατέγραψε 1.221.849 πρόσφυγες στην 

Ελλάδα και στην Κρήτη 33.900. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής, στο νοµό 

Ρεθύµνου βρίσκονταν συνολικά 4.222 πρόσφυγες και στην πόλη του Ρεθύµνου 1.984. 

Αντίστοιχα στο νοµό Χανίων µετρήθηκαν 7.941 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 

5.236 απογράφηκαν στα Χανιά. Σχεδόν οι µισοί πρόσφυγες από το σύνολο των 

προσφύγων στην Κρήτη απογράφηκαν στην περιοχή του Ηρακλείου (∆ήµος 

Ηρακλείου και Νέα Αλικαρνασσός). Όπως διαπιστώνεται από την απογραφή του 

1928, στο νοµό Ηρακλείου βρίσκονταν 18.886 πρόσφυγες και οι 13.685 

καταµετρήθηκαν στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε σύνολο 39.231 κατοίκων. Οι 10.661 

πρόσφυγες µάλιστα απογράφηκαν στην πόλη του Ηρακλείου και οι 1.317 στη Νέα 

Αλικαρνασσό
64.  

Η ειδική απογραφή ωστόσο, που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 1923 θεωρείται 

ελλιπής
65, ενώ η απογραφή του πληθυσµού του 1928 θεωρείται πως δίνει 

ακριβέστερα στοιχεία66. Ο αριθµός των προσφύγων που κατέφυγαν στην πόλη του 

                                                           
64Για να κατανοηθεί καλύτερα η αναλογία των προσφύγων, ο συνολικός πληθυσµός της Νέας Αλικαρνασσού ήταν 
1.499 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 1928). 
65Θεωρείται ελλιπής επειδή δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, πολλοί πρόσφυγες είχαν ήδη πεθάνει και επειδή 
έγινε κυρίως στους προσφυγικούς καταυλισµούς µε αποτέλεσµα να µην απογραφούν πολλές εύπορες οικογένειες 
που έµεναν µε ενοίκιο (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 20). 
66Τα στοιχεία της απογραφής του 1928 είναι ακριβέστερα, αλλά όχι απόλυτα επειδή πολλοί πρόσφυγες δεν 
ανέγραψαν στα οικεία δελτία, από άγνοια ή αδιαφορία, την προσφυγική τους ιδιότητα (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 
22). 
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Ηρακλείου δεν είναι παρόλα αυτά απολύτως εξακριβωµένος67. Από τα στοιχεία που 

υπάρχουν όµως, διαπιστώνεται ότι τόσο ο πληθυσµός όσο ο βαθµός αστικοποίησης 

της Ελλάδας αυξήθηκε κατά τα έτη 1920-1928 (Ανδριώτης 2008: 13, 16). 

Παρατηρεί κανείς ότι η Κρήτη (και κυρίως οι τρεις µεγαλύτερες πόλεις της) 

αποτελούσε χώρο εγκατάστασης µεγάλου αριθµού προσφύγων. Το Ηράκλειο 

φαίνεται πως ήταν η πόλη που υποδέχτηκε το µεγαλύτερο αριθµό προσφύγων. Το 

πόσο µεγάλος ήταν ο συγκεκριµένος αριθµός γίνεται αντιληπτό, αν συγκρίνουµε το 

ντόπιο πληθυσµό που είχε η πόλη πριν αλλά και µετά την έλευση των προσφύγων. 

Συγκεκριµένα, το 1920 στο Ηράκλειο είχαν απογραφεί 24.740 κάτοικοι (Πηγή: 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 1920), στους οποίους –όπως είδαµε παραπάνω- το 1923 

προστέθηκαν 10.087 πρόσφυγες, ενώ στην απογραφή του 1928, οι κάτοικοι του 

Ηρακλείου ήταν 33.404 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 1928) και οι πρόσφυγες που 

απογράφηκαν το ίδιο έτος ήταν 10.661 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή Προσφύγων 

1928).   

Παρόλο που στο Ηράκλειο απογράφηκαν οι περισσότεροι πρόσφυγες, οι άλλες δύο 

µεγάλες πόλεις του νησιού αντιµετώπισαν επίσης προβλήµατα από το µεγάλο αριθµό 

των προσφύγων. Συγκεκριµένα, ο αριθµός προσφύγων που έφτασε στο Ρέθυµνο το 

1922 ήταν τέτοιος, που οι άνθρωποι γέµιζαν τους δρόµους και τις πλατείες της πόλης. 

Λόγω έλλειψης χώρου, οι πρόσφυγες στο Ρέθυµνο έµειναν για αρκετό διάστηµα σε 

σχολεία, εκκλησίες, τζαµιά ή σε εγκαταλελειµµένα σπίτια. Οι εκκλήσεις προς τους 

ντόπιους για προσφορά ήταν συχνές και οι περισσότεροι απάντησαν θετικά. Ωστόσο, 

οι ανάγκες δε µπορούσαν να καλυφθούν τόσο γρήγορα, καθώς ήταν τεράστιες 

(Συριανόγλου 2008: 89). 

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στα Χανιά. ∆ηµιουργήθηκαν επιτροπές που 

πραγµατοποίησαν εράνους για τους πρόσφυγες και απεύθυναν εκκλήσεις προς τους  

κατοίκους για βοήθεια (Σηµανδηράκη 2008: 101). Η έλλειψη χώρων στέγασής τους 

µάλιστα και η τοποθέτηση µεγάλου αριθµού προσφύγων σε µικρούς χώρους, είχε ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ασθενειών και τεράστιο κίνδυνο µετάδοσής τους  

(Σηµανδηράκη 2008: 105). 

                                                           
67Αν λάβουµε υπόψη το υψηλό ποσοστό θνησιµότητας λόγω των επιδηµιών και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, 
την αντίστοιχη µείωση των γεννήσεων λόγω της σύνθεσης του προσφυγικού πληθυσµού και το γεγονός της 
αναχώρησης πολλών προσφύγων για άλλες χώρες, ο αριθµός των προσφύγων που ήρθε στην Ελλάδα ήταν 
µεγαλύτερος (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ.: 16).    
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Η εικόνα που παρατηρείται στα Χανιά και στο Ρέθυµνο µοιάζει σε πολλά σηµεία 

µε αυτή που δίνεται για το Ηράκλειο από τον τοπικό τύπο, και στην οποία θα 

αναφερθούµε αναλυτικά στη συνέχεια. Με βάση τις δηµοσιεύσεις των δύο 

εφηµερίδων του Ηρακλείου, τη χρονική περίοδο 1922-1926 παρατηρείται µια αλλαγή 

στη στάση της κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες. Το πρώτο διάστηµα, 

ανακοινώσεις και άρθρα µαρτυρούσαν το ενδιαφέρον, τη συµπόνια και την 

ευαισθητοποίηση των ντόπιων κατοίκων απέναντι στους πρόσφυγες, των οποίων η 

κατάσταση ήταν τραγική. Όταν πλέον έγινε φανερό πως οι πρόσφυγες δεν θα 

γυρνούσαν στη Μικρά Ασία και αναζητούνταν λύσεις για την αποκατάστασή τους, 

παρατηρούµε µια διαφορετική στάση στις εφηµερίδες –η οποία εκφράστηκε κυρίως 

µε καχυποψία απέναντι στους πρόσφυγες που παρουσιάζονταν ως απειλή για την 

κοινωνία- στάση που φαίνεται να συµφωνούσε µε εκείνη των ντόπιων κατοίκων.   

Τα ζητήµατα, στα οποία δίνουν βαρύτητα οι εφηµερίδες σε σχέση µε τους 

πρόσφυγες είναι αρχικά δηµογραφικά (σίτιση, στέγαση, ένδυση προσφύγων) και στη 

συνέχεια –κατά τη διάρκειά της αποκατάστασής τους- κυρίως οικονοµικά (ανάγκη 

εύρεσης εργασίας) και πολιτισµικά (σχέσεις ντόπιων – προσφύγων, νοοτροπία, 

τραγούδια). 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για να προσεγγίσουµε το θέµα της εργασίας είναι 

η ανάλυση περιεχοµένου, που εφαρµόστηκε τόσο στο γραπτό λόγο (πρωτογενές 

υλικό εφηµερίδων), όσο και στον προφορικό (συνεντεύξεις, οπτικοακουστικό υλικό, 

εκφωνούµενοι λόγοι µικρασιατικών βραδιών). Η συγκεκριµένη µέθοδος θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη, καθώς µπορεί να χρησιµεύσει στο να πραγµατευτούµε «οποιοδήποτε 

υλικό επικοινωνιών διά του λόγου που γίνονται στην κοινωνική ζωή, είτε πρόκειται 

για γραπτά κείµενα, όπως εφηµερίδες […], είτε πρόκειται για προφορικές 

επικοινωνίες» (Grawitz 2006: 188). 

Για το σκοπό της εργασίας πραγµατοποιήθηκε µελέτη και ανάλυση γραπτών πηγών 

της εποχής και συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν οι εφηµερίδες «Ίδη» και «Νέα 

Εφηµερίς», που εκδίδονταν στο Ηράκλειο κατά την εξεταζόµενη περίοδο68. Οι λόγοι 

που επιλέχτηκαν είναι αφενός επειδή φαίνεται να ήταν οι µεγαλύτερες σε κυκλοφορία 

εφηµερίδες την περίοδο 1922-1926 και αφετέρου επειδή αντιπροσωπεύουν δύο 

αντίθετες πολιτικές απόψεις και προσεγγίζουν διαφορετικά το ζήτηµα των 

προσφύγων. Πιο συγκεκριµένα, ο αντιβενιζελικός χαρακτήρας της πρώτης 

εφηµερίδας και οι φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις της δεύτερης, αποτυπώνονται 

συνεχώς στα φύλλα τους και οι αναφορές τους στα ζητήµατα των προσφύγων 

διαφοροποιούνται αισθητά ως προς την έκταση, τη συχνότητα εµφάνισης και το 

περιεχόµενό τους.  

Μέσα από τη µελέτη των εφηµερίδων επιτυγχάνεται η ανάδειξη των κοινωνικών 

συνθηκών της εποχής και ειδικότερα η κατάσταση που επικρατούσε σε σχέση µε τους 

Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η συλλογή πληροφοριών από τον τοπικό τύπο είναι 

καθοριστικής σηµασίας, καθώς παρέχεται πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό που 

µελετήθηκε µε ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. ∆ιερευνήθηκε το ύφος, το 

περιεχόµενο, η έκταση των άρθρων, αλλά και οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για 

θέµατα σχετικά µε τους πρόσφυγες.  

Στην ανάλυση των πληροφοριών που προέρχονται από τις εφηµερίδες, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι εκείνοι που αρθρογραφούσαν ήταν εγγράµµατοι και 

ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Αντιπροσώπευαν εποµένως την οπτική 

                                                           
68Το υλικό των δύο εφηµερίδων προήλθε έπειτα από έρευνα του αρχείου τοπικών εφηµερίδων της Βικελαίας 
Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.  
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µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Στην ανάλυση των εφηµερίδων δεν πρέπει 

επίσης να παραληφθεί το θέµα της κοµµατικής ένταξής τους69.    

Πέραν των πηγών, για την περαιτέρω προσέγγιση του περιεχοµένου, 

χρησιµοποιήθηκαν και προφορικές µαρτυρίες ατόµων µικρασιατικής καταγωγής που 

ζουν στη Νέα Αλικαρνασσό. Οι προφορικές µαρτυρίες του σήµερα συνδέονται µε τις 

γραπτές αναφορές στο µεσοπολεµικό τύπο, καθώς µέσα από την ανάλυση των 

άρθρων των εφηµερίδων µπορούµε να διεισδύσουµε στην εικόνα του Μικρασιάτη 

πρόσφυγα την εποχή της εγκατάστασής του, όπως παρουσιάζεται από τους λόγιους 

αρθρογράφους, ενώ από τις προφορικές αφηγήσεις διαπιστώνουµε πώς οι απόγονοι 

των Μικρασιατών προσφύγων εκφράζουν αυτή την ίδια εικόνα του Μικρασιάτη, που 

είναι φανερά διαµεσολαβηµένη και επηρεασµένη από τη λήθη και την νοσταλγία για 

τις χαµένες πατρίδες. Παρατηρούµε µάλιστα ότι οι αφηγήσεις τους αναφέρονται 

περισσότερο στις δυσκολίες που συνάντησαν οι πρόγονοί τους τα πρώτα χρόνια της 

εγκατάστασης και λιγότερο ή καθόλου στις µετέπειτα κοινωνικές συνθήκες. Μάλιστα 

πολλά από τα στοιχεία που επικαλούνται οι απόγονοι των Μικρασιατών είναι 

στοιχεία που συναντώνται στις εφηµερίδες της περιόδου 1922-1926.  

Οι πληροφορητές αποτελούνταν από άτοµα διαφορετικής ηλικίας και φύλου και 

αυτό γιατί αρχικός στόχος ήταν να δούµε τη σχέση της µνήµης µε την ηλικία, αλλά 

και µε το φύλο αντίστοιχα. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, οι διαφορές που 

προέκυψαν ήταν σε σχέση µε την ηλικία και όχι τόσο σε σχέση µε το φύλο. Οι 

πληροφορητές ήταν συνολικά 8 από τους οποίους 2 ήταν άνδρες και 6 γυναίκες. Από 

το σύνολο, 4 ήταν Μικρασιάτες δεύτερης γενιάς (2 άνδρες 2 γυναίκες, ηλικίας 65-85 

χρονών), 3 ήταν Μικρασιάτες τρίτης γενιάς (όλες γυναίκες, ηλικίας 35-65 χρονών) 

και 1 ήταν τέταρτης γενιάς (γυναίκα, 15 χρονών)70.  

Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριµένων προσώπων ήταν α) η προθυµία 

τους να συνεργαστούν, β) η ικανότητα µνήµης (των αφηγήσεων) του παρελθόντος 

                                                           
69
Η κοµµατική ένταξη της κάθε εφηµερίδας διαπιστώνεται από τη γενική τοποθέτηση των αρθρογράφων της 

απέναντι σε κοινωνικά ζητήµατα της εποχής, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, κατά τις οποίες είναι ιδιαίτερα 
εµφανής η πολιτική στάση τους. Είναι γεγονός ότι για µία καλύτερη µελέτη των ‘‘ πολιτικών προτιµήσεων’’ των 
εφηµερίδων, θα έπρεπε να γνωρίζαµε τα πολιτικά πιστεύω των αρθρογράφων τους, αυτό όµως θα απαιτούσε µία 
ξεχωριστή έρευνα, η οποία θα ήταν έξω από τα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας. 
70Στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνεται η συνέντευξη µε το δάσκαλο χορού του συλλόγου επειδή ο ίδιος δεν είναι 
µικρασιατικής καταγωγή. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι η συνέντευξη µε τον πρόεδρο του συλλόγου (κ. 
Σταύρο), δεν ήταν όπως οι υπόλοιπες συνεντεύξεις, καθώς ήταν µικρής διάρκειας και είχε περισσότερο τη µορφή 
σύντοµης συζήτησης. 
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και γ) η ‘‘ ποιότητα’’ των αφηγήσεων71. Η άνιση αναλογία ανδρών – γυναικών 

οφείλεται κυρίως στην απουσία συµµετοχής των πρώτων σε δραστηριότητες του 

συλλόγου, αναφορικά µε αυτής των γυναικών. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα είναι η 

χορωδία του συλλόγου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες 

µικρασιατικής καταγωγής72.  

Η τεχνική που επιλέχθηκε για τις συνεντεύξεις, ως η πιο ενδεδειγµένη για το σκοπό 

της εργασίας, ήταν η τεχνική των ηµικατευθυνόµενων συνεντεύξεων. Ο λόγος ήταν ο 

διερευνητικός χαρακτήρας της έρευνας που προϋπέθετε οι ερωτώµενοι να µπορούν 

να µιλήσουν ελεύθερα και να εκθέσουν τις αναµνήσεις τους. Ο συγκεκριµένος στόχος 

µπόρεσε να επιτευχθεί µε την προαναφερθείσα τεχνική, καθώς παρείχε ευελιξία στην 

αφήγηση και ελεύθερη ανάκληση των αναµνήσεων των ερωτώµενων, µε αποτέλεσµα 

να έχει τη µορφή συζήτησης73. 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιηθήκαν τον Μάιο-Ιούνιο 2011 και ο χώρος 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων µε τους Μικρασιάτες και το δάσκαλο χορού ήταν τα 

γραφεία του συλλόγου, εκτός από τη συνέντευξη µε την κ. Βαγγελιώ που έγινε στον 

προηγούµενο χώρο που στεγαζόταν ο σύλλογος και τη συνέντευξη µε τον κ. Κώστα, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στο σπίτι του, καθώς ο ίδιος δεν έχει καµία σχέση µε το 

σύλλογο. Στα πλαίσια του συλλόγου οι µαρτυρίες φιλτράρονται, τονίζοντας ορισµένα 

στοιχεία έναντι κάποιων άλλων. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις έγιναν στο 

χώρο του συλλόγου, πιθανόν επηρέασε τις αφηγήσεις σε κάποιο βαθµό. Για τους 

λόγους αυτούς, αλλά και γνωρίζοντας ότι «αυτά που εγγράφουµε δεν είναι ο 

ακατέργαστος κοινωνικός λόγος, στον οποίο, µη όντας δρώντα υποκείµενα δεν 

έχουµε άµεση πρόσβαση» (Geertz 2003: 31), οι µαρτυρίες πρέπει να προσεχθούν 

ιδιαίτερα.  

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις, οι µαρτυρίες 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Κριτήριο για αυτή την κατηγοριοποίηση ήταν η 

συνάφεια των απαντήσεων των ερωτώµενων, που σχετιζόταν µε την ηλικία και όχι µε 

το φύλο. Η µνήµη στις αφηγήσεις των ατόµων ηλικίας 45 ετών και άνω (5 

                                                           
71Όταν, από τις επισκέψεις µου στο σύλλογο, έγινε γνωστή η επιθυµία να µιλήσω µε κάποια άτοµα µικρασιατικής 
καταγωγής για τις ανάγκες της εργασίας, µου ‘‘ υποδείχθηκαν’’ κατά µία έννοια,  συγκεκριµένα άτοµα, ως πιο 
‘’ αντιπροσωπευτικά’’ ή ‘’ πιο κατάλληλα’’ να µιλήσουν. Για τα άτοµα εκτός συλλόγου (1), στα παραπάνω 
κριτήρια επιλογής προστίθεται η προσωπική γνωριµία µε άτοµα της οικογένειας. 
72Παρατηρώντας τη σύνθεση της χορωδίας, βλέπουµε να υπάρχει µια συνοχή και σταθερότητα στα µέλη της τα 
τελευταία χρόνια, χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται στη χορευτική οµάδα του συλλόγου.  
73Η συγκεκριµένη τεχνική θεωρείται κατάλληλη για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν θέµατα, τα οποία 
σχετίζονται µε τη µνήµη (Βλ. ενδεικτικά, Θανοπούλου Μαρία 2000: 48). 
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µαρτυρίες), παρουσίαζε διαφορετικά χαρακτηριστικά, από ότι στα άτοµα ηλικίας 15 

έως 45 ετών, 2 µαρτυρίες). 

Η επίδραση του µαγνητοφώνου επηρέασε τις αφηγήσεις και αυτό φαίνεται άµεσα 

στη συνέντευξη µε την κ. Παγώνα, η αφήγηση της οποίας είναι ωραιοποιηµένη και 

αναφέρεται σε συγκεκριµένες θεµατικές, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. Ο λόγος 

της φαίνεται να επηρεάστηκε, αφενός από το γεγονός ότι η συνέντευξη έγινε στο 

χώρο του συλλόγου και αφετέρου από το ότι η συνοµιλία καταγραφόταν. Η 

ηχογράφηση της συνοµιλίας µάλιστα καθόρισε το τι πρέπει να ειπωθεί, καθώς συχνά 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπήρχαν φράσεις όπως: «γράφει τώρα;», «πες µου 

πότε θα αρχίσει να γράφει», «δεν είχα προετοιµαστεί»74. Από την άλλη µεριά, στην 

πορεία της συζήτησης η ίδια έλεγε: «γράψ’ το αυτό», «να τα γράψεις όλα», «εσύ θα τα 

φτιάξεις ωραία τώρα όλα αυτά που σου είπα»75. 

Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν αφορούσαν και σε τελετουργία. Ο όρος 

αναφέρεται στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από το σύλλογο, µέσω των 

οποίων µεταφέρεται η µνήµη της οµάδας. Οι µικρασιατικές εκδηλώσεις αποτελούν 

µέχρι και σήµερα µια επαναλαµβανόµενη πρακτική του συλλόγου να διατηρεί και να 

µεταδίδει τη µνήµη και την ταυτότητα της οµάδας. Για τις ανάγκες της εργασίας 

µελετήθηκαν οι µικρασιατικές βραδιές των τριών τελευταίων χρόνων. Συγκεκριµένα, 

οι µικρασιατικές βραδιές του 2008 και 2009 δόθηκαν από το σύλλογο σε dvd, ενώ η 

µικρασιατική βραδιά του 2010 µελετήθηκε µέσα από επιτόπια παρατήρηση. 

Η χρήση και των τριών τύπων δεδοµένων είχε συµπληρωµατικό χαρακτήρα, µε 

σκοπό τη διασταύρωση των ευρηµάτων και την πληρέστερη εξέταση του θέµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11 
75Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11. Η κ. Παγώνα ήταν η µόνη που έδωσε τόση προσοχή στο θέµα της 
ηχογράφησης. Ήταν επίσης η µόνη, που τόνισε ιδιαίτερα κάποια θέµατα αγνοώντας κάποια άλλα. Κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης µε την κ. Παγώνα, η ίδια κατεύθυνε συχνά τη συζήτηση προς τις καθιερωµένες 
θεµατικές που διαδίδονται και από το σύλλογο, λέγοντας για τα έθιµα, τα φαγητά, τα τραγούδια και τους χορούς 
των Μικρασιατών (Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11). 
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3.0 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Η εξέταση της εγκατάστασης των προσφύγων στην πόλη του Ηρακλείου είναι 

σηµαντική για δύο λόγους. Πρώτον γιατί το Ηράκλειο ήταν µία από τις µεγαλύτερες 

προσφυγουπόλεις της Ελλάδας και δεύτερον γιατί η προσφυγική εγκατάσταση 

επηρέασε καθοριστικά την οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη της 

πόλης (Ζαϊµάκης 2001: 110-111). 

Πριν την άφιξη των προσφύγων, η οικονοµία του Ηρακλείου βασιζόταν στο 

εµπόριο και τη βιοµηχανία (σαπωνοποιία, ελαιουργία, καπνοποιία, αλευροποιία, 

οινοπνευµατοποιία) και το λιµάνι συνέδεε µέσω ακτοπλοϊκών διαδροµών, την πόλη 

µε τα λιµάνια της υπόλοιπης Ελλάδας, της Μεσογείου, της βόρειας Αφρικής και της 

Ευρώπης (Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 27)   

Πολεοδοµικά, το Ηράκλειο συγκροτούσαν συνοικίες που είχαν την ονοµασία του 

αντίστοιχου τζαµιού της περιοχής. Σε µερικές από αυτές κυριαρχούσε το 

µουσουλµανικό στοιχείο, ενώ σε άλλες το χριστιανικό. Στις περισσότερες συνοικίες 

ωστόσο κατοικούσε ανάµικτος πληθυσµός, χωρίς αυτό να δηµιουργούσε σοβαρά 

προβλήµατα µεταξύ τους (Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 26)   

Ποσοτικά στοιχεία που αφορούσαν στον πληθυσµό του Ηρακλείου αλλά και τον 

αριθµό των προσφύγων που, σύµφωνα µε τις απογραφές του 1922 και 1928, έφτασε 

στο Ηράκλειο παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Σε ολόκληρη τη διάρκεια 

του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ωστόσο, ιδιαίτερα µετά το 1916, υπήρχαν συνεχείς 

αφίξεις Μικρασιατών στο Ηράκλειο. Από το καλοκαίρι του 1922, η µετακίνηση αυτή 

απέκτησε το χαρακτήρα µιας µαζικής φυγής, γεγονός που µαρτυρούν και τα άρθρα 

των εφηµερίδων εκείνων των ηµερών76. 

Ο ερχοµός των προσφύγων στο Ηράκλειο µελετάται από τα άρθρα δυο 

εφηµερίδων, που εκδίδονταν στο Ηράκλειο κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι 

συγκεκριµένες εφηµερίδες είναι η «Ίδη» και η «Νέα Εφηµερίς»77. Η «Ίδη» είναι µια 

αντιβενιζελική - φιλοβασιλική εφηµερίδα, η οποία παύει για ένα διάστηµα να 

εκδίδεται, καθώς θεωρήθηκε (µαζί µε άλλες εφηµερίδες) συνεργάτης του τελευταίου 

                                                           
76Υπάρχουν αναφορές πως οι πρόσφυγες φτάνουν κατά χιλιάδες σε πολλές πόλεις (Ν. Εφηµερίς, φ.2176/23.08.22, 
φ.2177/24.08.22,  φ.2178/25.08.22), Σηµειώνονται όµως και αφίξεις µικρότερου αριθµού προσφύγων στο 
Ηράκλειο είτε από άλλα µέρη της Κρήτης είτε από άλλα µέρη της Ελλάδας και κατά το επόµενο διάστηµα (Ίδη, 
φ.198/03.08.22, φ.224/03.09.22, φ.238/20.09.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2160/03.08.22,  φ.2196/15.09.22, 
φ.2198/17.09.22, φ.2201/21.09.22, φ.2206/27.09.22, φ.2939/01.03.25). 
77∆ιευθυντής της πρώτης ήταν ο Μιχ. Μαρνελάκης και ιδιοκτήτης ο Ιωάν. Κατεργιανάκης και της δεύτερης 
εκδότης και διευθυντής ήταν ο Ιωάν. Μουρέλλος µέχρι το 1924 και το 1925-26 ιδιοκτήτης ήταν ο ίδιος και 
διευθυντής ο Ηλ. ∆ιαλυνάς. 
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αντεθνικού στασιαστικού κινήµατος
78, ενώ από τις απόψεις που καθηµερινά 

γράφονταν στα φύλλα της «Νέας Εφηµερίδος» φαίνεται πως επρόκειτο για µια 

φιλελεύθερη - βενιζελική εφηµερίδα79.  

Η πολιτική στάση των εφηµερίδων είναι ιδιαίτερα εµφανής σε περιόδους 

εκλογικών αναµετρήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων, τα δηµοσιεύµατα 

στρέφονταν και προς την εκλογική δύναµη των προσφύγων. Μια τέτοια περίπτωση 

είναι όταν το 1923, την περίοδο πριν τις εκλογές, άρθρο της «Νέας Εφηµερίδας» µε 

τίτλο «Προσέξατε πρόσφυγες», εφιστούσε στους πρόσφυγες την προσοχή βάζοντάς 

τους να σκεφτούν τι θα συνέβαινε στους ίδιους, αν επικρατούσε ο Μεταξάς: «θα 

εκδιωχθούν εξ Ελλάδος, όπως εκδιώχθηκαν υπό του Κωνσταντινικού καθεστώτος κατά 

το 1914, όπως παρεδόθησαν εις την σφαγή των Τούρκων κατά το 1922. Ας τα σκεφτούν 

καλά, όλα αυτά οι πρόσφυγες και τότε ας ακούσουν, αν θέλουν, τις συµβουλές του 

Μεταξά. ∆εν θα έχουν τότε να καταριούνται την ψήφο της 1ης Νοεµβρίου, αλλά την 

ιδίαν αυτών αφροσύνη, η οποία θα τους δηµιουργήσει νέες περιπέτειες»80.  

Κατά τις προεκλογικές περιόδους, τα άρθρα για τους πρόσφυγες πλήθαιναν, όπως 

και οι πολιτικές υποσχέσεις για λύση των ζητηµάτων που τους αφορούσαν. Το 

Νοέµβριο του 1926, λίγες ηµέρες πριν πραγµατοποιηθούν εκλογές, δηµοσιεύονταν 

άρθρα που απευθύνονταν στους εκλογείς και φυσικά στους πρόσφυγες, οι οποίοι και 

σε αυτή την εκλογική αναµέτρηση στήριξαν τις βενιζελικές παρατάξεις81. Παραµονές 

των εκλογών, τα πρωτοσέλιδα της «Ίδης» στρέφονταν και στους «Α∆ΕΛΦΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» µε διάφορες δηµοσιεύσεις. Ενδεικτικά, στο άρθρο που δηµοσιεύτηκε 

στις 6 Νοεµβρίου µε τίτλο: «Το καθήκον των εκλογέων» ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Πρόσφυγες. Εάν θέλετε να σωθείτε, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να 

εγκαταλείψετε τους απαίσιους εκµεταλλευτές σας, ψηφίζοντας ή τους αντιβενιζελικούς 

υποψήφιους ή τους πρόσφυγες τοιούτους»82.  

                                                           
78(Βλ. Ν. Εφηµερίς, φ.2543/13.11.23) Από το Σεπτέµβριο του 1923, παρατηρείται ότι τις ηµέρες που δεν εκδιδόταν 
η «Ίδη» ο διευθυντής της εγκαινίασε και µία άλλη εφηµερίδα µε τίτλο «Το Θάρρος», ενώ από το 1924, η δεύτερη 
εφηµερίδα που εκδόθηκε παράλληλα µε την «Ίδη», αλλά σε διαφορετικές ηµέρες, πάλι από τον ίδιο διευθυντή, 
ονοµαζόταν «ο Αγών». Οι δύο εφηµερίδες («Αγών» και «Ίδη») φαίνεται να λειτουργούσαν συµπληρωµατικά η 
µία της άλλης κατά τα έτη 1924-25, µε την «Ίδη» βέβαια να ήταν η εφηµερίδα που εκδιδόταν συχνότερα και τον 
«Αγών» να είχε µία “εµβόλιµη” παρουσία. 
79Ν. Εφηµερίς, φ.2477/26.08.23 
80Ν. Εφηµερίς, φ.2495/18.09.23 
81Ένας λόγος για τον οποίο η σχέση των προσφύγων µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων παρέµεινε επισφαλής, ήταν 
γιατί οι πρόσφυγες είχαν την ελπίδα ότι θα τους καταβληθούν αποζηµιώσεις, τις οποίες το κράτος µετά τις 
τεράστιες δαπάνες ένταξης δεν ήταν σε θέση να καταβάλει. Το 1926 δόθηκε µία προκαταβολή για να 
κατευναστούν οι αγανακτισµένοι πρόσφυγες και να µην απέχουν από τις εκλογές (Hering 2008: 1048).  
82Ίδη, φ.1144/05.11.26, φ.1145/06.11.26 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηµοσιεύσεις τις ηµέρες µετά τις εκλογές, καθώς 

δηµοσιεύονταν άρθρα που ανέλυαν τα εκλογικά αποτελέσµατα και τις ψήφους που 

συγκέντρωσε η κάθε παράταξη83. Ένα τέτοιο άρθρο ήταν στο πρωτοσέλιδο της 

«Ίδης» στις 28 Νοεµβρίου, µε συντάκτη τον Ι. Παχιαδάκη. Ο ίδιος έγραφε για την 

προσφυγική ψήφο: «Ατυχώς, ο προσφυγικός κόσµος δηλητηριασµένος ακόµη από τις 

συνεχείς συκοφαντίες κατά του αντιβενιζελισµού και σκλάβος του βενιζελισµού, έρριψε 

υπέρ του στην εκλογική πλάστιγγα όλο τον εκλογικό του όγκο των διακοσίων χιλιάδων 

περίπου ψήφων και κατέστησε αυτόν τον ισχνό βενιζελισµό ισοδύναµο µε την παράταξή 

µας, η οποία περιέχει όλο τον ήσυχα εργαζόµενο, τον νοµοταγή, τον γηγενή πληθυσµό 

της χώρας, τον ιδεολόγο και ανιδιοτελή στους πολιτικούς του αγώνες»84.  

Τη χρονική περίοδο που εξετάζεται, υπήρχαν πολύ συχνά αναφορές σχετικές µε 

τους πρόσφυγες, είτε µε τη µορφή σύντοµης ανακοίνωσης είτε ως εκτενές άρθρο που 

αφορά κρίσιµα για την εποχή ζητήµατα, όπως είναι η εγκατάσταση των προσφύγων, 

οι έρανοι, το προσφυγικό δάνειο. Η ανάλυση ωστόσο, που έκανε η κάθε εφηµερίδα 

στο εκάστοτε θέµα, διαφέρει τόσο από άποψη έκτασης όσο και από άποψη οπτικής. 

Συγκεκριµένα, η «Νέα Εφηµερίς» ήταν πιο αναλυτική και περιγραφική στα θέµατά 

της και όσον αφορά τους πρόσφυγες ήταν πιο «συµπονετική»85, ενώ η «Ίδη» ήταν πιο 

περιεκτική, πιο σύντοµη και πιο «συγκρατηµένη» στις αναφορές της, όπως θα φανεί 

και στη συνέχεια. 

                                                           
83Τα κόµµατα που ανήκαν στην βενιζελική παράταξη ήταν η «Ένωση φιλελευθέρων» και η «∆ηµοκρατική 
Ένωση», ενώ εκείνα που ανήκαν στην αντιβενιζελική, ήταν το «Λαϊκό» κόµµα και το κόµµα των 
«Ελευθεροφρόνων» (Βλ. Ίδη, φ.1152/19.11.26). 
84Ίδη, φ.1157/28.11.26   
85Ο όρος «συµπονετική» χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη στάση της εφηµερίδας απέναντι στους πρόσφυγες, 
όπως παρουσιάζεται µέσα από ένα σύνολο άρθρων, σκίτσων και δηµοσιεύσεων της περιόδου που εξετάζεται. Ένα 
τέτοιο παράδειγµα, είναι όταν το 1923, στα πλαίσια «εκσυγχρονισµού» της, προστέθηκαν εικόνες και σκίτσα, που 
παρουσίαζαν µε µια άλλη οπτική, θέµατα και καταστάσεις σχετικά µε την πόλη του Ηρακλείου. Ένα τέτοιο 
σκίτσο, από τα πρώτα που εµφανίζονταν µάλιστα, είναι και εκείνο στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας στις 28 
Οκτωβρίου του 1923, µε τον τίτλο «Από την προσφυγικήν τραγωδίαν», το οποίο απεικόνιζε δύο γυναίκες 
πρόσφυγες µε τα παιδιά τους να ζητούν ελεηµοσύνη. Όπως σχολίαζε και η λεζάντα που βρισκόταν κάτω από το 
σκίτσο: «οι πρώην πλούσιοι… επαιτούν», αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο την δυσάρεστη κατάσταση που 
βίωναν οι πρόσφυγες (Ν. Εφηµερίς, φ.2530/28.10.23).  
Στις 7 Ιανουαρίου του 1924, µονοπωλούσε το πρωτοσέλιδο της «Νέας Εφηµερίδας» ένα σκίτσο αφιερωµένο 
στους πρόσφυγες µε τίτλο «Προσφυγικά Χριστούγεννα». Το σκίτσο απεικόνιζε µία θλιµµένη γυναίκα µε 
κουρελιασµένα ρούχα και από κάτω υπάρχει το εξής κείµενο: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!! Τα µάτια της ψυχής µας 
ορθάνοιχτα κοιτάζουν την Ανατολή… Γκρεµισµένες οι εκκλησίες µας… Χαλάσµατα τα σπίτια µας… Βεβηλωµένοι οι 
βωµοί µας… Κι εµείς πρόσφυγες!!!… ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!... Κάποιος Χριστός γεννιέται σήµερον για µας. Αυτός που 
θα µας ζωντανέψει τον ακοίµητο πόθο µας και θα µας σπρώξει προς τους παλιούς δρόµους των βωµών και των 
ιερών µας» (Ν. Εφηµερίς, φ.2591/07.01.24). Και τα κείµενα όµως που έγραφε αρκετά συχνά για τους πρόσφυγες ο 
ιδιοκτήτης της «Νέας Εφηµερίδας» Ι. Μουρέλλος, χρησιµοποιώντας το ψευδώνυµο Ι. Πύργος (Ζαϊµάκης 2008b: 
66), στη στήλη του «Από τη ζωή», δήλωναν την συµπόνια της εφηµερίδας προς αυτούς τους ανθρώπους (Βλ. Ν. 
Εφηµερίς, φ.2195/14.09.22, φ2208/29.09.22, φ.2220/13.10.22, φ.2263/02.12.22, φ.2576/21.12.23).  
Η φιλοπροσφυγική στάση της «Νέας Εφηµερίδας» είχε άµεση σχέση και µε το γεγονός ότι η ίδια ήταν βενιζελική 
και στην κυβέρνηση ήταν το κόµµα των Φιλελευθέρων.  
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Η στάση των εφηµερίδων απέναντι στους πρόσφυγες φαίνεται, καταρχάς, από τη 

«Στήλη Προσφύγων» που εγκαινίασαν και οι δύο εφηµερίδες στις 20 Σεπτεµβρίου 

του 1922, στην οποία δηµοσιεύονταν ονόµατα προσφύγων και οποιαδήποτε 

πληροφορία για τους πρόσφυγες δωρεάν86.  

Στις 2 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, εµφανίστηκε και η στήλη «Προσφυγικά», κατά 

την οποία δηµοσιεύονταν θέµατα που αφορούσαν τους πρόσφυγες. Η συγκεκριµένη 

στήλη είχε καθηµερινή παρουσία, η έκτασή της όµως ποίκιλε. Τον Ιούνιο του 1923 

έπαψε να υπάρχει σε καθηµερινή βάση. Εµφανίστηκε ωστόσο, ελάχιστες ακόµα 

φορές, όταν παρίστατο ανάγκη ειδοποίησης των προσφύγων.  

 

3.1.0 Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3.1.1 Ανάγκη εύρεσης υλικών πόρων 

Η δυσκολία, που αντιµετώπισε η Ελλάδα στην περίθαλψη των προσφύγων, 

αποτυπώθηκε έκδηλα στις εφηµερίδες. Πολλά από τα άρθρα που δηµοσιεύτηκαν 

µάλιστα, αναφέρονταν στη συµβολή της τοπικής κοινωνίας στην ένταξή τους, καθώς, 

χωρίς τη βοήθεια των πολιτών, δε θα ήταν δυνατή η φροντίδα ενός τόσου µεγάλου 

αριθµού προσφύγων. 

Το πρώτο διάστηµα, µετά τη µικρασιατική καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης 

Ιδέας, η αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας για τους πρόσφυγες ήταν φανερή και 

µάλιστα είχε τη µορφή εθνικού καθήκοντος απέναντί στους «αδερφούς πρόσφυγες», 

στα «θλιβερά θύµατα της Κεµαλικής θηριωδίας»87, όπως τους αποκαλούσαν τα 

άρθρα της εποχής εκείνη την περίοδο.  Εθνικιστικοί λόγοι εποµένως, οδήγησαν από 

τις πρώτες ηµέρες, τους ντόπιους να τους παρέχουν βοήθεια, πραγµατοποιώντας 

παράλληλα εράνους.  

Στο Ηράκλειο, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων της 

περιοχής, συστήθηκε δεκαεξαµελής επιτροπή «εγκρίτων πολιτών», η «Κεντρική 

Επιτροπή Περιθάλψεως Ηρακλείου» (κατά το πρότυπο παρόµοιων επιτροπών οι 

οποίες λειτούργησαν σε όσα µέρη της Ελλάδας εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες). Η 

επιτροπή είχε στόχο τη λήψη µέτρων προς ανακούφιση των προσφύγων88. 

Η τοπική κοινωνία έδειξε αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες και αυτό φαίνεται και 

από τις ποικίλες επιτροπές που συγκροτήθηκαν µε σκοπό κυρίως τη συλλογή 

                                                           
86 Ίδη, φ.238/20.09.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2200/20.09.22 
87
Βλ. ενδεικτικά, Ν. Εφηµερίς, φ.2317/04.02.23 

88Ν. Εφηµερίς, φ.2194/13.09.22  
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χρηµάτων αλλά και απαραίτητων ειδών. Παράλληλα προσφέρθηκαν πλήθος 

µεµονωµένων εθελοντικών υπηρεσιών που σχετίζονταν µε τις ανάγκες των νέων 

κατοίκων της πόλης. Στα πλαίσια περίθαλψης των προσφύγων οργανώθηκαν 

καθηµερινά συσσίτια89 από το Σύλλογο Κυριών Ηρακλείου
90.  

Υπήρχαν αρκετά άρθρα που εξέφραζαν την φιλανθρωπία και την ευαισθησία των 

Ηρακλειωτών αλλά και το θαυµασµό των πολιτών για το έργο των κυριών του 

Συσσιτίου και της κοινωνίας γενικότερα91. Ενδεικτικά, στις 29 Σεπτεµβρίου του 

1922, άρθρο της Ίδης αναφερόταν στο ότι (είναι) «άξιοι πολλών επαίνων οι 

συµπολίτες µας, για το ενδιαφέρον τους υπέρ των προσφύγων µας. Ο Νοµάρχης, ο 

∆ήµαρχος, οι κυρίες, οι κύριοι και δεσποινίδες της πόλης µας από το πρωί µέχρι το 

βράδυ είναι απασχοληµένοι µε τα διάφορα ζητήµατα των προσφύγων. Και η 

απασχόληση αυτή παρέχεται ευχαρίστως και ειλικρινά µε ενδιαφέρον και πόνο υπέρ 

των προσφύγων µας». Το άρθρο τόνιζε ότι οι πράξεις αυτές των Ηρακλειωτών ήταν 

ηθική υποχρέωση και πατριωτικό καθήκον προς τους πρόσφυγες92.  

Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ήταν φανερή από το πλήθος δωρεών που 

προσφέρονταν στους πρόσφυγες. Συχνά µάλιστα δηµοσιεύονταν τα δελτία εισφορών 

υπέρ των Μικρασιατών προσφύγων του Ηρακλείου, µε τα ονόµατα και τα ποσά που 

δίνονταν
93.  Εράνους για τους πρόσφυγες πραγµατοποιούσαν και τα Πατριαρχεία 

αλλά και σύλλογοι (για παράδειγµα ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου)94.  

Ο Τύπος πέρα από τις εισφορές, γνωστοποιούσε και τις δράσεις των πολιτών και 

των αρχών του τόπου, οι οποίοι βοηθούσαν και έκαναν ό, τι ήταν δυνατό για να 

                                                           
89Ο χώρος του συσσιτίου, σύµφωνα µε τη «Νέα Εφηµερίδα», ήταν ακατάλληλος, καθώς σε περίπτωση βροχής 
ήταν εκτεθειµένο και το φαγητό και οι ίδιοι οι πρόσφυγες (Ν. Εφηµερίς, φ.2204/24.09.22). 
90Η προσφορά του Οικονοµικού Συσσιτίου συνοψίζεται στον απολογισµό για το έτος 1922, σύµφωνα µε τον οποίο 
προσφέρθηκαν 240.000 µερίδες φαγητού σε απόρους και πρόσφυγες. Ο απολογισµός της Επιτροπής Περιθάλψεως 
Ηρακλείου από το Σεπτέµβριο έως το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους, παρουσίαζε τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από 
εράνους και δωρεές για τους πρόσφυγες και πού διατέθηκαν (Ν. Εφηµερίς, φ.2304/20.01.23, φ.2323/14.02.23). 
91Ν. Εφηµερίς, φ.2204/24.09.22, φ.2205/25.09.22, φ.2214/06.10.22, φ.2305/21.01.23 
92(Ίδη, φ.243/25.09.22, φ.246/29.09.22). Η συγκεκριµένη φράση επαναλαµβανόταν συχνά, ελαφρώς 
παραλλαγµένη αλλά µε το ίδιο νόηµα, σε άρθρα που αναφέρονταν στη βοήθεια των ντόπιων προς τους πρόσφυγες 
(Βλ. Ίδη, φ.241/23.09.22, φ.311/14.12.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2203/23.09.22). 
93Ανάλογες δηµοσιεύσεις συναντώνται σύµφωνα µε τη Σηµανδηράκη και σε εφηµερίδες των Χανίων. Αν και στην 
αρχή υπήρχε σχετική αδιαφορία προς τους πρόσφυγες (Σηµανδηράκη 2008: 107), µετά από εκκλήσεις και 
ανακοινώσεις οι ντόπιοι ευαισθητοποιήθηκαν, µε αποτέλεσµα να δηµοσιεύεται καθηµερινά στον Τύπο δελτίο µε 
χρηµατικές προσφορές επώνυµων και ανώνυµων πολιτών (Σηµανδηράκη 2008: 109). Οι εκκλήσεις µάλιστα των 
εφηµερίδων, που απευθύνονταν στους ντόπιους, αναφέρονταν στους πρόσφυγες µε χαρακτηρισµούς όπως: 
«καλών αδελφών µας», «φιλοξενουµένων δυσµοίρων αδελφών µας», προσπαθώντας να ενεργοποιήσουν, έτσι, τα 
φιλανθρωπικά αισθήµατα των πολιτών (Σηµανδηράκη 2008: 108). Η χρήση της λέξης ‘’ φιλοξενούµενων’’ 
δηλώνει την αντίληψη που επικρατούσε εκείνο το διάστηµα περί προσωρινής διαµονής των προσφύγων στην 
Ελλάδα. 
94Ίδη, φ.248/01.10.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2190/08.09.22, φ.2195/14.09.22, φ.2198/17.09.22, φ.2202/22.09.22, 
φ.2222/15.10.22, φ.2235/30.10.22, φ.2255/23.11.22 
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βοηθήσουν τους πρόσφυγες95. Στο πρωτοσέλιδο της Ίδης στις 9 Σεπτεµβρίου υπήρχε 

άρθρο µε τίτλο: «Όλοι µας υπέρ των δύστυχων προσφύγων», στο οποίο ο συντάκτης 

ανέφερε πως η δράση του ∆ήµου για την περίθαλψη των προσφύγων δεν ήταν 

αρκετή, γι’ αυτό και χρειαζόταν και η ιδιωτική πρωτοβουλία και ενεργοποίηση. Ένα 

τέτοιο παράδειγµα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ήταν η συνεργασία των ιατρών και των 

φαρµακοποιών, ώστε µε τη δωρεάν εξέταση και παροχή φαρµάκων στους απόρους 

πρόσφυγες, να “ανακουφιστεί” ως ένα βαθµό η κοινωνία96.  

∆ύο παρόµοια τέτοια άρθρα δηµοσίευσε στις 20 και 21 Σεπτεµβρίου του 1922, η 

«Νέα Εφηµερίς». Τα πρωτοσέλιδα άρθρα είχαν τίτλο «Το καθήκον µας προς τους 

πρόσφυγας» και «Ανάγκη σοφής ενέργειας». Τα άρθρα ανέφεραν πως είχαν 

συγκεντρωθεί στην πόλη του Ηρακλείου πάνω από δέκα χιλιάδες πρόσφυγες από την 

Μικρά Ασία, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναικόπαιδα. Το κράτος 

εξαιτίας του οικονοµικού αδιεξόδου που βρισκόταν, δεν µπορούσε να αναλάβει 

εξολοκλήρου την περίθαλψή τους. Πρότειναν εποµένως να συνδράµουν οι πλούσιοι 

του τόπου και να ληφθούν µέτρα όσον αφορά στην εργασία, τη στέγαση, το φαγητό, 

την ένδυση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των προσφύγων, ώστε να 

“ορθοποδήσει” ο τόπος. Το πρώτο άρθρο µάλιστα τόνιζε πως η κοινωνία έπρεπε να 

θυσιάσει την ευµάρεια και την καλοζωία της και τα υπάρχοντα οικήµατα να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα, ώστε να συντηρηθούν και οι ντόπιοι και οι πρόσφυγες. 

Όπως επισήµανε ο συντάκτης του άρθρου, «µη λησµονούµε ότι όλοι µας υπήρξαµε 

κατά το πλείστον οι υπαίτιοι της τραγικής συµφοράς των δυστυχισµένων Μικρασιατών. 

Την δυστυχία τους πρέπει να την µοιρασθούµε και το ψωµί µας να το µοιράσουµε µε τα 

θύµατα µιας τραγικής τύχης»97.  

Εν όψει των εορτών, ο Τύπος απευθυνόταν στα φιλανθρωπικά αισθήµατα των 

κατοίκων και ειδικότερα παρότρυνε τους πλούσιους πολίτες του Ηρακλείου, να 

προσφέρουν ό, τι µπορούν, καθώς οι φτωχοί και οι πρόσφυγες που ζούσαν στην πόλη 

ήταν τόσοι πολλοί, ώστε µόνο µε «γενναίες και όχι τυπικές συνεισφορές των πλουσίων 

                                                           
95Η επιτροπή προσφύγων, απηύθυνε συχνά εκκλήσεις, µέσω των οποίων ζητούσε από την κοινωνία να συνδράµει, 
ώστε να βοηθήσει τους πρόσφυγες, που είχαν φτάσει στο Ηράκλειο και βρίσκονταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Η 
επιτροπή επικαλέστηκε τη γενναιοδωρία, την προθυµία και τα φιλανθρωπικά αισθήµατα των Ηρακλειωτών, 
καθώς η βοήθεια του κράτους δεν επαρκούσε (Ίδη, φ.241/23.09.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2203/23.09.22, 
φ.2271/11.12.22, φ.2273/14.12.22). 
96 Ίδη, φ.229/09.09.22 
97Ν. Εφηµερίς, φ.2200/20.09.22, φ.2201/21.09.22 
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είναι δυνατό να ανακουφισθούν οικονοµικά κατά τις άγιες αυτές ηµέρες των 

γιορτών»98.  

Ωστόσο, οι εθελοντικές προσφορές των Ηρακλειωτών δε µπορούσαν να 

επαρκέσουν και να υποκαταστήσουν την ηθική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας 

απέναντι στο προσφυγικό ζήτηµα. Ήταν εποµένως ανάγκη να κινητοποιηθεί η 

κρατική µηχανή, µολονότι οι µηχανισµοί της ήταν αποδιοργανωµένοι εξαιτίας µιας 

πολύχρονης οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης καθώς και της ήττας στο 

µικρασιατικό πόλεµο. Η αδυναµία αυτή οδήγησε την πολιτεία να συνεργαστεί µε  

τους διεθνείς οργανισµούς (όπως για παράδειγµα ο Ερυθρός Σταυρός) και τις κατά 

τόπους πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις (για παράδειγµα επιτροπές ή οργανώσεις 

πολιτών).  

Επιπρόσθετα, στην περίθαλψη των προσφύγων συνέβαλαν η Αµερικανική 

κυβέρνηση
99  και η Αγγλία στέλνοντας φάρµακα και ενδύµατα100. Η µουσουλµανική 

κοινότητα συνέδραµε επίσης στη συγκέντρωση χρηµατικών ποσών για τους 

πρόσφυγες
101. Στα πλαίσια της περίθαλψης των προσφύγων, συγκεκριµένοι γιατροί 

ανακοίνωσαν ότι δέχονταν δωρεάν τους πρόσφυγες και φαρµακεία τούς έδιναν 

φάρµακα σε τιµές κόστους102.  

Είναι γεγονός πως υπήρχαν πολλά άρθρα και από τις δύο εφηµερίδες, που 

περιέγραφαν το πώς δέχτηκαν οι ντόπιοι τους πρόσφυγες. Η «Νέα Εφηµερίς» µέσω 

της στήλης «Επίκαιρα», στις 4 Φεβρουαρίου του 1923, αναφερόταν σε αυτή τη θερµή 

υποδοχή, η οποία έγινε αδιαµαρτύρητα, παρ’ όλες τις δυσκολίες. Το άρθρο ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι: «η κοινωνία µας έσπευσε από την πρώτη στιγµή να περιβάλει µε 

επαινετή στοργή τα θλιβερά θύµατα της Κεµαλικής θηριωδίας. Οι πόρτες των σπιτιών 

µας άνοιξαν διάπλατα για να στεγάσουν τους προσφιλείς αδερφούς µας πρόσφυγες και 

ο καθένας θεώρησε καθήκον τιµής να προσφέρει ό, τι µπορούσε για την περίθαλψή 

τους. Η κοινωνία έκανε το καθήκον της αναλόγως των πόρων της και των 

φιλανθρωπικών αισθηµάτων της. Εξακολουθεί µάλιστα να παρέχει οποιαδήποτε 

βοήθεια στα τραγικά θύµατα103».  

 

                                                           
98Ίδη, φ.311/14.12.22 
99Ίδη, φ.342/20.01.23, Ν. Εφηµερίς, φ.2195/14.09.22, φ.2220/13.10.22, φ.2319/08.02.23, φ.2340/17.03.23 
100Ν. Εφηµερίς, φ.2201/21.09.22, φ.2327/02.03.23 
101Ίδη, φ.246/29.09.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2208/29.09.22 
102Ν. Εφηµερίς, φ.2202/22.09.22, φ.2206/27.09.22, φ.2212/04.10.22 
103Ν. Εφηµερίς, φ.2317/04.02.23 
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3.1.2 Το ζήτηµα της στέγασης των προσφύγων. Οι δυσκολίες στην αποκατάστασή 

τους 

Το κυρίαρχο πρόβληµα που απασχόλησε την Κεντρική Επιτροπή ήταν η εξεύρεση 

στέγης για τους πρόσφυγες. Ήδη από τον Αύγουστο του 1922, οι αρχές είχαν 

επιτρέψει την κατασκευή παραπηγµάτων αλλά και την εγκατάσταση προσφύγων σε 

δηµόσια κτίρια, όπως σχολεία και αποθήκες. Επιπλέον, είχαν επιτάξει ιδιωτικά 

κτίρια, όπως εργοστάσια, κενές κατοικίες και µουσουλµανικές κατοικίες και η 

Εκκλησία της Κρήτης παραχώρησε το σύνολο των εκκλησιών για την προσωρινή 

στέγαση του προσφυγικού πληθυσµού104.  

Η επίταξη δηµόσιων κτιρίων για τη διαµονή των προσφύγων ήταν ένα ζήτηµα που 

προκάλεσε δυσαρέσκεια στους κατοίκους. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η διαµονή 

προσφύγων σε σχολικά κτίρια, που είχε ως συνέπεια τις διαµαρτυρίες γονέων, οι 

οποίοι ζητούσαν να βρεθεί άµεσα λύση105.  

Την ώρα που ήταν επιβεβληµένο όµως να εκκενωθούν τα παραπήγµατα και τα 

σχολεία, ο χειµώνας περιέπλεκε ακόµα περισσότερο το ζήτηµα της στέγασης των 

προσφύγων. Η «Νέα Εφηµερίδα», µέσω του Ι. Πύργου, µοιράστηκε µε τους 

αναγνώστες την αγωνία και το φόβο για το τι θα απογίνουν οι πρόσφυγες που ήταν 

εκτεθειµένοι στις καιρικές συνθήκες και προέτρεπε την τοπική κοινωνία να φροντίσει 

τους πρόσφυγες, επικαλούµενος τον κίνδυνο της µετάδοσης ασθενειών106.  

Οι αρρώστιες ήταν ένα µείζον πρόβληµα που απασχολούσε τους κατοίκους του 

Ηρακλείου, καθώς λόγω των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, η εµφάνιση και η 

γρήγορη εξάπλωση ασθενειών ήταν γεγονός. Πολύ συχνά δηµοσιεύονταν άρθρα τα 

οποία ανέφεραν κρούσµατα ασθενειών και την ανάγκη να ληφθούν µέτρα και να 

γίνουν εµβολιασµοί. Άρθρα και των δύο εφηµερίδων ανέφεραν την επιτακτική 

ανάγκη καθαριότητας των προσφυγικών καταυλισµών για λόγους υγείας107.  

Λίγους µήνες µετά, τον Μάρτιο του 1923, το πρόβληµα εξακολουθούσε να 

υφίσταται. Σε σχετικά άρθρα αναφερόταν η εµφάνιση εξανθηµατικού τύφου και η 

ανάγκη καθαριότητας όλων των κατοίκων και των σπιτιών. Ο πολυπληθής 

πληθυσµός βοήθησε στην εξάπλωσή της νόσου, για αυτό και ο ∆ιευθυντής της 

                                                           
104Για τα µέρη προσωρινής διαµονής αναλυτικότερα, βλ. Ανδριώτης Κ. & Ν. (2000): 22 
105Ίδη, φ.252/06.10.22, φ.257/12.10.22, Ν. Εφηµερίς φ.2214/06.10.22, φ.2225/19.10.22, φ.2227/21.10.22, 
φ2233/28.10.22. Ανάλογες αντιδράσεις εµφανίζονταν και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. (Βλ. Κατσάπης 2003: 120) 
106Ν. Εφηµερίς, φ.2212/04.10.22 
107Ίδη, φ.270/27.10.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2223/16.10.22 
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περιθάλψεως των προσφύγων µε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ήταν απαραίτητο να 

ληφθούν µέτρα108.  

Με σκοπό την καλύτερη διαβίωση των προσφύγων, στις αρχές του 1923, 

δηµοσιεύτηκε ανακοίνωση από την Επιτροπή αναγκαστικής στεγάσεως, κατά την 

οποία καλούνταν όσοι πολίτες είχαν διαθέσιµα δωµάτια να παραλάβουν όποιους 

πρόσφυγες ήθελαν για να µείνουν σε αυτά, γιατί µε το πέρας µερικών ηµερών, θα 

εφαρµοζόταν η αναγκαστική στέγαση και η επιτροπή θα προέβαινε σε επίταξη των 

πλεοναζόντων δωµατίων που υπήρχαν σε κάθε σπίτι109.   

Η αναγκαστική στέγαση των προσφύγων ωστόσο, προκαλούσε τη δυσαρέσκεια 

των ντόπιων110. Συγκεκριµένα, δήλωση της Επιτροπής Περιθάλψεως ανέφερε ότι: 

«επειδή ιδιοκτήτες σπιτιών κατεχοµένων από πρόσφυγες προσέρχονται συνεχώς και 

ενοχλούν την υπηρεσία ζητώντας την εκκένωση των σπιτιών τους, δηλώνεται 

κατηγορηµατικώς ότι ουδεµία οικία πρόκειται να εκκενωθεί, γιατί η υπηρεσία δεν 

διαθέτει κανένα απολύτως χώρο για την µετακίνηση και στέγαση αυτών, αντίθετα 

µάλιστα, επιδιώκεται από την επιτροπή αναγκαστικής στέγασης, η εξεύρεση και άλλων 

κενών σπιτιών ή δωµατίων προς επίταξη»111.  

Στο ζήτηµα της στέγασης των προσφύγων συνέβαλαν καθοριστικά οι 

αναχωρούντες µουσουλµάνοι. Στα πλαίσια ανταλλαγής των πληθυσµών, αναχώρησαν 

από την Κρήτη 23.821 µουσουλµάνοι112, οι περιουσίες των οποίων περιήλθαν στους 

πρόσφυγες. Η διαδικασία αναχώρησης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1923113 και –αν 

                                                           
108Ν. Εφηµερίς, φ.2349/28.03.23, φ.2350/29.03.23 
109Ίδη, φ.353/03.02.23, Ν. Εφηµερίς, φ.2315/02.02.23 
110Ανάλογες αντιδράσεις εµφανίζονταν και σε µέρη όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, όπου η υποχρεωτική 
συγκατοίκηση προκαλούσε τριβές και προβλήµατα (Γεωργακοπούλου 2003: 76). Η αρνητική στάση ορισµένων 
ντόπιων σε αυτό το ζήτηµα, εµφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα Χανιά. Αρκετοί πολίτες δυσανασχετούσαν και 
εγκαθιστούσαν στα κενά σπίτια συγγενείς τους, για να αποφύγουν την επίταξη (Σηµανδηράκη 2008: 106). Ένα 
παράδειγµα ανάλογης συµπεριφοράς είναι εκείνο ενός Χανιώτη επιχειρηµατία, ο οποίος χαρακτήριζε τον εαυτό 
του πρόσφυγα, επειδή η επιτροπή έστειλε πρόσφυγες να µείνουν στα µετόχια του, πράξη που δεν τον έβρισκε 
καθόλου σύµφωνο (Σηµανδηράκη 2008: 118). 
111Ν. Εφηµερίς, φ.2337/14.03.23 
112(Ανδριώτης Ν., Tanju I. 2005: 345). Ο αριθµός αυτός διαφέρει από τον αριθµό των µουσουλµάνων που 
απογράφηκαν το 1920 στην Κρήτη. Σύµφωνα µε την απογραφή που διενεργήθηκε τότε, οι µουσουλµάνοι της 
Κρήτης ήταν 22.999, ενώ -όπως αναφέρουν οι Ανδριώτης Ν., Tanju I.- το 1923-1924 αναχώρησαν µε τη φροντίδα 
της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 23.821, χωρίς να περιλαµβάνονται σε αυτούς εκείνοι που είχαν αναχωρήσει 
λαθραία ή µε δικά τους µέσα. Στην ίδια απογραφή µάλιστα, ο µουσουλµανικός πληθυσµός της πόλης του 
Ηρακλείου αποτελείτο από 7.998 άτοµα, ενώ τον Απρίλιο του 1923, ύστερα από σχετικό αίτηµα της Νοµαρχίας 
Ηρακλείου, ο δήµαρχος έστειλε πίνακα µε τον αριθµό των µελών «των εν ∆ήµω Ηρακλείου υπαρχόντων ξένων 
θρησκευµάτων», όπου αναφέρονται 16.800 µουσουλµάνοι. Προκύπτει έτσι ζήτηµα αξιοπιστίας της απογραφής 
του 1920, τουλάχιστον ως προς τον αριθµό των µουσουλµάνων που έµεναν στην Κρήτη (Ανδριώτης Ν., Tanju I. 
2005: 345-6). 
113Βλ. Ν. Εφηµερίς, φ.2455/01.08.23, φ.2460/07.08.23 (ειδοποίηση για τα οικήµατα των αναχωρούντων 
µουσουλµάνων) 
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και αναµενόταν να ολοκληρωθεί ως το τέλος ∆εκεµβρίου του 1923114- 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1924115. Αν και η αναχώρηση των τελευταίων 

µουσουλµάνων φαίνεται να ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1924116, ώστε να περιέλθει η 

ακίνητη περιουσία τους στο δηµόσιο, προκειµένου να διατεθεί στους Μικρασιάτες 

πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους, αρκετοί ανταλλάξιµοι, -κυρίως στο 

Ηράκλειο- δεν είχαν αναχωρήσει για διάφορους λόγους. Στις 13 Ιουνίου του 1924, 

δηµοσιεύτηκε ανακοίνωση της Νοµαρχίας Ηρακλείου, µε την οποία οι ανταλλακτέοι 

µουσουλµάνοι προσκλήθηκαν να εκκενώσουν µέχρι τις 17 Ιουνίου τα σπίτια που 

κατείχαν
117.  

Η ανάγκη να αποκτήσουν οι πρόσφυγες µια στέγη ήταν τόσο άµεση, ώστε να τους 

οδηγήσει στο να “πιέζουν” την Υπηρεσία Περιθάλψεως, να τους δώσει κατοικίες για 

να µείνουν. Συγκεκριµένα, σε ειδοποίηση που δηµοσίευσε στον Τύπο, η Υπηρεσία 

Περιθάλψεως Προσφύγων Ηρακλείου, γνωστοποιήθηκε αυτή η κατάσταση, 

αναφέροντας, αφενός, ότι οι πρόσφυγες όφειλαν να έχουν υποµονή και να µην 

ενοχλούν την υπηρεσία ζητώντας οικήµατα, επειδή θα εκκενώνονταν πρώτα τα 

τζαµιά, τα παραπήγµατα και οι καταυλισµοί και µετά θα δίνονταν οικήµατα στους  

υπόλοιπους πρόσφυγες και, αφετέρου, ότι δεν θα αναγνωριζόταν καµία αυθαίρετη 

κατάληψη µουσουλµανικών κτηµάτων118.  

Αρκετό διάστηµα από την έναρξη της εγκατάστασης προσφύγων στις 

µουσουλµανικές κατοικίες και ενώ η αποκατάστασή τους ήταν ακόµα σε εξέλιξη, 

δηµοσιεύονταν πολλά άρθρα, που τόνιζαν πως τα σπίτια στα οποία έµεναν πρόσφυγες 

ήταν ετοιµόρροπα. Η άσχηµη κατάσταση πολλών τουρκικών σπιτιών ήταν τέτοια, 

ώστε υπήρχε κίνδυνος και για θύµατα119. Παρόλο που η κρισιµότητα της κατάστασης 

είχε γνωστοποιηθεί και στον Νοµάρχη και στην Επιτροπή Στεγάσεως και στην 

Υπηρεσία Εποικισµού, το πρόβληµα παρέµενε άλυτο120.  

Λίγους µήνες µετά, το ∆εκέµβριο του 1924, άρθρο ανέφερε πως, ενώ είχε οριστεί 

µια επιτροπή που έλεγχε τα σπίτια και κατέγραφε τις φθορές, δεν είχε γίνει κάποια 

ενέργεια για την επιδιόρθωσή τους. Λίγες ηµέρες µετά, άλλο άρθρο ανέφερε ότι τα 

                                                           
114Ν. Εφηµερίς, φ.2539/08.11.23 
115Ίδη, φ.593/20.08.24 
116Ν. Εφηµερίς, φ.2703/20.05.24  
117Ίδη, φ.558/13.06.24 
118Ν. Εφηµερίς, φ.2579/25.12.23 
119Στις 31 Οκτωβρίου δηµοσιεύτηκε περιστατικό, σύµφωνα µε το οποίο η στέγη συγκεκριµένου σπιτιού 
κατέρρευσε από τη βροχή και τραυµάτισε σοβαρά έναν από τους πρόσφυγες που διέµεναν σε αυτό (Βλ. Ν. 
Εφηµερίς, φ.2845/31.10.24). 
120Ν. Εφηµερίς, φ.2842/28.10.24 
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προσφυγικά σπίτια είχαν αρχίσει από τις βροχές να καταρρέουν121. Ακόµα και 

τέσσερα χρόνια µετά την εγκατάσταση των προσφύγων, το πρόβληµα της στέγασής 

τους συνέχιζε να υπάρχει. Όπως δηµοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδο άρθρο της «Ίδης» µε 

τίτλο «Τα θύµατα των προσφύγων», υπήρχαν ακόµα πρόσφυγες –οι φτωχοί- που 

παρέµεναν στα υγρά τζαµιά και στα ετοιµόρροπα σπίτια. Στο άρθρο σχολιαζόταν η 

εκµετάλλευση και η ανισότητα στη µεταχείριση των φτωχών και των πλούσιων 

προσφύγων, επισηµαίνοντας την ανάγκη προστασίας των πρώτων από τους 

δεύτερους
122.   

Η ανταλλαγή των πληθυσµών και η αναγκαστική αποχώρηση των µουσουλµάνων 

από την Ελλάδα είχε ως αποτέλεσµα οι εκτάσεις και τα οικήµατα, που κατείχαν, να 

αποτελέσουν µια λύση στη στέγαση των προσφύγων
123. Η διαχείριση των 

µουσουλµανικών περιουσιών, όµως, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς στην πορεία 

εµφανίστηκαν πολλά προβλήµατα, που οφείλονταν σε αυθαιρεσίες και εξαπατήσεις 

των περιουσιών αυτών, οι οποίες θα αναφερθούν πιο αναλυτικά σε επόµενη ενότητα.  

 

3.1.3 Προβλήµατα καθηµερινής διαβίωσης 

Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού προσφύγων που έφτασε στο Ηράκλειο, η φροντίδα 

για την περίθαλψή του δυσκόλευε, µε αποτέλεσµα -όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- 

να εκφράζεται συχνά δυσφορία από µέρους της τοπικής κοινωνίας. Τη σοβαρότητα 

της κατάστασης µαρτυρούσαν οι τίτλοι των άρθρων που δηµοσιεύονταν εκείνη την 

περίοδο. Ένα τέτοιο παράδειγµα, ήταν το άρθρο του Ι. Πύργου µε τίτλο «Κίνδυνος 

που σιµώνει», το οποίο αναφερόταν στην επικινδυνότητα του προσφυγικού 

ζητήµατος. Αναλυτικότερα, επισήµανε πως το ζήτηµα του διακανονισµού του 

προσφυγικού προβλήµατος γινόταν όλο και πιο δύσκολο και η κύρια αιτία για αυτό 

ήταν η έλλειψη κεντρικής εποπτικής υπηρεσίας, η οποία θα ρύθµιζε την αναλογία 

των προσφύγων στις διάφορες πόλεις. Όπως ανέφερε ο συντάκτης του άρθρου, δεν 

υπήρχε τέτοια υπηρεσία, γιατί -αν υπήρχε- αδιαφορούσε για τις συστάσεις που 

γίνονταν, να µην επιτρέπει τη µεταφορά άλλων προσφύγων. Ο ίδιος συνέχιζε 

γράφοντας πως «και εµείς κινδυνεύουµε και αυτοί κυρίως οι πρόσφυγες, τόσο οι παλιοί 

                                                           
121Ν. Εφηµερίς, φ.2887/12.12.24, φ.2894/19.12.24 
122Ίδη, φ.1132/20.10.26 
123Οι περιουσίες που άφησαν οι έξι χιλιάδες περίπου µουσουλµάνοι, περιήλθαν στην κατοχή της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως των προσφύγων, η οποία θα τις διέθετε στους πρόσφυγες, ως αποζηµίωση για την περιουσία 
που άφησαν στην πατρίδα τους (Ν. Εφηµερίς, φ.2972/05.04.25, φ.3005/10.05.25). 
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όσο και οι νέοι, ρίπτονται στην κοινωνική αδιαφορία λόγω της αδυναµίας της 

κοινωνίας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες τόσο τροµερού αριθµού δύστυχων 

(ανθρώπων)»124.  

Τον Οκτώβριο του 1922 ο αριθµός των προσφύγων στο Ηράκλειο φαίνεται πως 

είχε ξεπεράσει τις 10.000125 και ο αριθµός αυτός χαρακτηριζόταν «τροµακτικός» από 

αρθρογράφο της «Νέας Εφηµερίδας», καθώς «ο τόπος θα µπορούσε να θρέψει και να 

βοηθήσει –πάντα και µε την κρατική βοήθεια- µόνο 5.000». Για το λόγο αυτό και ο 

ίδιος επεσήµαινε πως όλη αυτή η κατάσταση της υπερβολικής συσσώρευσης 

προσφύγων έπρεπε να αντιµετωπιστεί, δίνοντας καταρχάς στους πρόσφυγες να 

καταλάβουν ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να εξακολουθεί η κοινωνία να παρέχει βοήθεια 

σε οικογένειες προσφύγων που είχαν άνδρες ικανούς να εργαστούν. Στο άρθρο 

σχολιαζόταν αρνητικά η στάση ορισµένων προσφύγων, καθώς όταν «βλέπουµε τις 

γυναίκες τους να  τρέχουν και να ζητούν δουλειά, είναι ανήθικο να διευκολύνουµε την 

αεργοποίηση των ανδρών, τους οποίους βλέπουµε στους καφενέδες από το πρωί να το 

τζούζουν»126.  

Η περιοχή ωστόσο, παρόλο το µεγάλο αριθµό προσφύγων, φαίνεται ότι µπορούσε 

να καλύψει τις ανάγκες τους όσον αφορά στις θέσεις εργασίας127. «Όλοι µπορούν να 

βρουν δουλειά και θα βρουν σαν θελήσουν. Κι αν δεν θελήσουν πρέπει να 

εξαναγκασθούν», δήλωνε ο Ι. Πύργος, τονίζοντας πως η τοπική κοινωνία επιµένει να 

βρουν οι πρόσφυγες δουλειά όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος και αγάπης προς 

εκείνους, αλλά «από καθήκον και στοργή για αυτούς και για την κοινωνία, την οποία 

πρέπει να απαλλάξουµε από επικίνδυνα καρκινώµατα»128.  

                                                           
124Ν. Εφηµερίς, φ.2225/19.10.22 
125Όπως δηµοσίευε η Ίδη στις 3 Μαΐου του 1923, διενεργήθηκε απογραφή των προσφύγων στο νοµό Ηρακλείου, 
σύµφωνα µε την οποία οι πρόσφυγες ήταν 13.056. Από αυτούς, οι 11.328 έµεναν στην πόλη του Ηρακλείου και οι 
1.670 ήταν αγρότες (Ίδη, φ.413/03.05.23).  
126Ο ίδιος πρότεινε οι προσφυγικές οικογένειες να χωρίζονταν σε δύο τάξεις. Σε εκείνες που δεν είχαν άνδρα 
προστάτη και σε εκείνες που είχαν ικανούς άνδρες να εργαστούν. Οι οικογένειες που ανήκαν στη δεύτερη 
κατηγορία έπρεπε να µεταφερθούν σε γεωργικές περιοχές και να έχουν το περιθώριο  δεκαπενθήµερης µόνο 
κυβερνητικής αρωγής, µετά την πάροδο της οποίας θα έπαυε η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας. Επιπλέον, µετά 
την εγκατάστασή τους δεν θα είχαν δικαίωµα να επιστρέψουν και αν κάποιος επέστρεφε χωρίς την έγκριση της 
υπηρεσίας, έπρεπε να στερείται κάθε προστασίας. Επίσης, όσοι πρόσφυγες συνέχιζαν να έρχονται µε ατµόπλοια 
στην περιοχή, έπρεπε να εφοδιάζονται µε δελτία, ώστε βάσει αυτών να γινόταν η τακτοποίησή τους. Όσον αφορά 
στις οικογένειες χωρίς προστάτη (πρώτη κατηγορία), ο ίδιος πρότεινε να διευκολύνονταν στο να βρουν εργασία, 
µετά την εύρεση της οποίας να έπαυε η παροχή του κυβερνητικού βοηθήµατος, έτσι ώστε τελικά να 
περιθάλπονταν µόνο όσοι πραγµατικά είχαν ανάγκη (Ν. Εφηµερίς, φ.2225/19.10.22).   
127Αν και δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, οι δυνατότητες κοινωνικής ενσωµάτωσής τους ήταν οριακές, 
καθώς η αδυναµία της τοπικής αγοράς να εξασφαλίσει απασχόληση στον µεγάλο αριθµό προσφύγων, εξωθούσε 
τα πιο φτωχά στρώµατα του προσφυγικού πληθυσµού στην κοινωνική περιθωριοποίηση (Ζαϊµάκης 2001: 115-
116). 
128Ν. Εφηµερίς, φ.2225/19.10.22 
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Η ανάγκη να βρουν εργασία οι πρόσφυγες, φαίνεται πως αναγνωρίστηκε από τους 

αρµόδιους από τις πρώτες κιόλας ηµέρες. Στις 27 Σεπτεµβρίου του 1922 υπήρχε 

ανακοίνωση της ‘‘ επί των προσφύγων Επιτροπής’’, που γνωστοποιούσε ότι ιδρύθηκε 

γραφείο εξεύρεσης εργασίας για τους πρόσφυγες, οι οποίοι έπρεπε άµεσα να 

εγγραφούν στους σχετικούς καταλόγους129. Αρκετά συχνά από τότε, υπήρχαν, σε πιο 

οργανωµένο πλαίσιο, ανακοινώσεις από τη συγκεκριµένη Επιτροπή, µε τις 

ειδικότητες προσφύγων που έψαχναν για εργασία. Συχνά δηµοσιεύονταν και  

διαφόρων ειδών µεµονωµένες αγγελίες προσφύγων, όπως για παράδειγµα άνδρες που 

προσέφεραν χειρωνακτικές εργασίες, γυναίκες που έραβαν, κοπέλες και νεαροί που 

ζητούσαν κάποια θέση σε γραφεία ή καταστήµατα, ή προσέφεραν µαθήµατα πιάνου ή 

γαλλικών
130.  

Το ίδιο διάστηµα, µαζί µε τις αγγελίες για εργασία που δηµοσιεύονταν στις 

εφηµερίδες, πολλοί πρόσφυγες είχαν βρει και άλλου είδους απασχόληση, η οποία δεν 

φαίνεται να άρεσε ιδιαίτερα στους ντόπιους κατοίκους131. Η «Νέα Εφηµερίς» έκανε 

λόγο για το πλήθος προσφύγων µικροπωλητών, που είχαν κατακλίσει το κέντρο και 

σχολίαζε πως «είναι δίκαιον να αφεθούν οι πρόσφυγες ελεύθεροι επί του παρόντος να 

εξασκούν τα επαγγέλµατα αυτών, αλλά είναι ανάγκη να ασκείται συστηµατική εποπτεία 

δια την καθαριότητα των ειδών που προσφέρουν δια τον στοµάχι του κοσµάκη και δια 

τους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν προσωρινώς. Η ειδική εποπτεία πρέπει µε 

αυστηρότητα να διεξάγεται»132.  

Σχεδόν δύο χρόνια µετά, στις 2 Ιανουαρίου του 1924, άρθρο της «Νέα 

Εφηµερίδας» αναφερόταν στο γεγονός ότι οι ντόπιοι εκτοπίσθηκαν από όλες τις 

αγορές για να εγκαταστήσουν οι πρόσφυγες εκ του προχείρου τα µαγαζιά τους133, 

πράξη που –σύµφωνα µε τον αρθρογράφο- έδειχνε ότι οι ντόπιοι αγαπούσαν και 

προστάτευαν τους αδερφούς Μικρασιάτες. «∆εν έχουν λοιπόν παράπονο οι αδερφοί 

πρόσφυγες», ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια και επεσήµαινε πως υπήρχαν πρόσφυγες 

που η σωµατική τους διάπλαση ήταν τέτοια, ώστε να µη δικαιολογούσε τις 

                                                           
129Ν. Εφηµερίς, φ.2206/27.09.22 
130Ν. Εφηµερίς, φ.2212/04.10.22, φ.2217/09.10.22, φ.2232/27.10.22, φ.2234/29.10.22 
131Σε άρθρο της «Νέας Εφηµερίδας» σχολιαζόταν η τεµπελιά ορισµένων προσφύγων, οι οποίοι αντί να φύγουν για 
να δουλέψουν σε γεωργικές εργασίες, είχαν στήσει πρόχειρα µικροµάγαζα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
πολλά προβλήµατα εξαιτίας του συνωστισµού, ο οποίος είχε οδηγήσει την πόλη να είναι τόσο βρώµικη, που οι 
κάτοικοι φοβούνταν για ασθένειες (Ν. Εφηµερίς, φ.2227/21.10.22). 
132Ν. Εφηµερίς, φ.2215/07.10.22 
133Ανάλογες ενέργειες των προσφύγων για εργασία έγιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στην Αθήνα για 
παράδειγµα, όπως αναφέρει ο Morgenthau, «οι λεωφόροι […] γέµισαν µε τα καροτσάκια των µικροπωλητών 
προσφύγων που προσπαθούσαν να κερδίσουν το ψωµί τους πουλώντας µικροπράγµατα. Μπαλωµατάδες έστησαν 
τα σκαµνιά και τους πάγκους τους στους πιο αριστοκρατικούς δρόµους» (Morgenthau 1994: 91). 
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«καθιστικές» δουλειές που έκαναν, αλλά πως θα έπρεπε να ασχολούνταν µε πιο 

δραστήριες ενασχολήσεις. Όπως τόνιζε, «να χάνεται µια τόσο πολύτιµος δύναµις στα 

πεζοδρόµια της πόλεως δεν είναι και πολύ ενδεικτικό της Μικρασιατικής 

εργατικότητας»134.  

Η προσδοκία των προσφύγων ότι τουλάχιστον τα παιδιά θα σταδιοδροµούσαν δεν 

εκπληρώθηκε
135. Η βιοτική κατάσταση πολλών προσφύγων ήταν τέτοια, που 

ανάγκαζε πολλά από τα παιδιά τους να εργαστούν, παρόλο το νεαρό της ηλικίας 

τους
136. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η «Νέα Εφηµερίς» δηµοσίευε µεµονωµένες 

περιπτώσεις παιδικής εργασίας προσφυγόπουλων. Η ίδια εφηµερίδα ανέφερε ότι είχε 

προσλάβει µικρούς πρόσφυγες για διανοµείς, οι οποίοι «κάνουν χρυσές δουλείες. […] 

Όταν τελειώσουν την πώληση της εφηµερίδος αρχίζουν να πωλούν σιγάρα, χαρτιά, 

φακέλους, καταστιχάκια, εικόνες και µε αυτά εξοικονοµούν το ψωµάκι τους»137.  

Παράλληλα µε την αρθρογραφία που αφορούσε την εργασία των προσφύγων, 

δηµοσιεύονταν και άρθρα σχετικά µε την εκµετάλλευσή τους από τους ντόπιους. Στο 

πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «Ίδη» στις 18 Νοεµβρίου του 1922, υπήρχε άρθρο µε 

τίτλο: «Άστοργη εκµετάλλευση του κεφαλαίου προς την εργασία». Το άρθρο 

αναφέρεται –µέσα από ενδεικτικά παραδείγµατα προσφύγων γυναικών- στην 

εργασιακή εκµετάλλευση πολλών προσφύγων, γεγονός που καταγγελλόταν από την 

εφηµερίδα
138.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
134Ν. Εφηµερίς, φ.2586/02.01.24 
135Ωστόσο, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες φρόντισαν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, από την πρώτη στιγµή 
που ήρθαν στο Ηράκλειο, γεγονός που δείχνει ότι οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, δεν τους 
εµπόδισαν από το να εγγράψουν τα παιδιά τους σε σχολεία. Αν και η προθυµία για εγγραφή στα σχολεία είναι 
µεγάλη, οι ανάγκες ήταν τέτοιες, που υποχρέωσαν πολλούς πρόσφυγες µαθητές να απέχουν από την εκπαιδευτική 
διαδικασία (Ανδριώτης Κ. 2005: 351-2, 356).  
136Ο Ι. Πύργος έθιγε µέσα από τη στήλη του το συγκεκριµένο θέµα, αναφέροντας το παράδειγµα ενός µικρού 
κοριτσιού που δούλευε για να ζήσει αυτό και η οικογένειά του. Ένα χρόνο αργότερα, επαναφέρει το ίδιο ζήτηµα, 
αφιερώνοντας τη στήλη του σε ένα ακόµα µικρό πρόσφυγα, του οποίου δηµοσίευε και φωτογραφία. Μέσα από 
την ιστορία του οκτάχρονου Ηλία παρουσιαζόταν η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των περισσότερων 
προσφύγων, τα παιδιά των οποίων αναγκάζονταν να δουλεύουν για να ζήσουν. Πολλά από αυτά µάλιστα ήταν 
ορφανά, µε αποτέλεσµα να είχαν ακόµα περισσότερα προβλήµατα να αντιµετωπίσουν (Ν. Εφηµερίς, 
φ.2220/13.10.22, φ.2576/21.12.23). 
137Ν. Εφηµερίς, φ.2215/07.10.22 
138Ίδη, φ.289/18.11.22 
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3.1.4 Πρόσφυγες και αγροτική γη 

Η µετακίνηση των προσφύγων στην ύπαιθρο αποτελούσε, εκτός από λύση στο 

πρόβληµα της αγροτικής τους αποκατάστασης, ευκαιρία να εφαρµόσουν τις γνώσεις 

τους στην καλλιέργεια και να συµβάλλουν στην οικονοµία του κράτους. 

Στα πλαίσια της αγροτικής εγκατάστασης των προσφύγων, η περιοχή της 

Μεσσαράς αποτέλεσε την ιδανική επιλογή. Σύµφωνα µε άρθρο της «Νέας 

Εφηµερίδας» τον Οκτώβριο του 1922, η Μεσσαρά ήταν µια περιοχή, όπου θα 

µπορούσαν οι πρόσφυγες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην καλλιέργεια, καθώς 

«η χρησιµοποίηση των έµπειρων και σοφών αµπελουργών της Μικρασίας θα µετέβαλε 

την όλη τύχη του τόπου. […] Η τελειότητα της µικρασιατικής καλλιέργειας, στην οποία 

οφειλόταν ο πλούτος της χώρας αυτής, […] κάλλιστα µπορεί να συντελέσει στην 

καλυτέρευση του είδους της σταφίδας µας σε τέτοιο βαθµό, καθιστώντας την ισόπαλη 

στον συναγωνισµό µε την µικρασιατική σταφίδα και θα βελτίωνε την καπνοπαραγωγή, 

η οποία βρίσκεται στον τόπο µας σε πρωτόγονη κατάσταση»139.  

Ο επιθεωρητής των προσφύγων, τον Οκτώβριο του 1922, επισκέφθηκε τη 

συγκεκριµένη περιοχή, στην οποία βρήκε πρόθυµους τους κατοίκους να περιθάλψουν 

και να στεγάσουν τους πρόσφυγες. Ωστόσο, αν και σε όλα τα χωριά σχηµατίστηκαν 

επιτροπές και συλλέχθηκαν χρήµατα και είδη για την περίθαλψη των προσφύγων και 

ενώ βρέθηκαν και σπίτια για να εγκατασταθούν140, οι πρόσφυγες που είχαν ορισθεί 

να µετοικήσουν στη Μεσσαρά αρνήθηκαν να φύγουν από την πόλη του Ηρακλείου. 

Η άρνηση αυτή σχολιάστηκε έντονα από την τοπική κοινωνία και σύµφωνα µε τον 

συντάκτη της «Νέας Εφηµερίδας», «είναι αδύνατο να µείνουν κλειστά καθ’ όλο το 

έτος τα σχολεία τα οποία στεγάζουν προσωρινά τους πρόσφυγες και ούτε είναι σωστό 

να παραµείνουν άστεγοι τόσοι πρόσφυγες επειδή δεν θέλουν να αποµακρυνθούν από 

την πόλη. […]  Ας εννοήσουν τέλος πάντων οι προσφιλείς µας πρόσφυγες ότι στα χωριά 

της Μεσσαράς θα ζήσουν άνετα ανάµεσα σε κατοίκους που συµµερίζονται τη δυστυχία 

τους. […] Η Μεσσαρά είναι πλούτος και σε αυτόν αποστέλλονται και όχι σε εξορία 

όπως φαντάζονται»141.  

Είναι φανερό πως η κοινωνία δυσανασχετούσε µε την επιµονή πολλών προσφύγων 

να παραµείνουν στην πόλη του Ηρακλείου. Οι κάτοικοι µάλιστα απορούσαν που οι 

πρόσφυγες προτιµούσαν να είναι στην πόλη, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να 

                                                           
139Ν. Εφηµερίς, φ.2222/15.10.22 
140Ίδη, φ.263/19.10.22, Ν. Εφηµερίς, φ.2225/19.10.22 
141Ν. Εφηµερίς, φ.2225/19.10.22 
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εγκατασταθούν στα µουσουλµανικά χωριά και να ασχοληθούν µε γεωργικές 

εργασίες, συµβάλλοντας και εκείνοι στην παραγωγική δύναµη του τόπου και έχοντας 

την ευκαιρία να ζήσουν πιο άνετα142.  

Εκτός από την άρνηση πολλών προσφύγων να εγκαταλείψουν την πόλη, 

παρατηρείται ότι πολλοί από εκείνους που στέλνονταν στην επαρχία για 

εγκατάσταση, επέστρεφαν πίσω143. Η «Ίδη» σχολίαζε τα περιστατικά αυτά, ρίχνοντας 

τις ευθύνες στην Επιτροπή που είχε οριστεί για τους πρόσφυγες, η οποία θα έπρεπε, 

αφενός να ήταν πιο προσεκτική στην επιλογή των προσφύγων που αποστέλλονταν 

στην επαρχία και αφετέρου να φρόντιζε το ταχύτερο δυνατό για την καλύτερη 

διαβίωση των προσφύγων, µε την αποστολή των κατάλληλων στην επαρχία, ώστε και 

να ζήσουν πιο άνετα και να προσφέρουν στον τόπο εργαζόµενοι στις 

ανεκµετάλλευτες καλλιεργήσιµες εκτάσεις144. 

Οι τάσεις φυγής από την ύπαιθρο πολλών προσφύγων ήταν γεγονός145. Πολλοί 

πρόσφυγες ωθούνταν από πραγµατιστικούς λόγους σε αυτή τη συµπεριφορά, καθώς 

δε διέθεταν οριστικό τίτλο της γης που καλλιεργούσαν και συχνά δε προέρχονταν καν 

από αγροτικό περιβάλλον146 (Mazower 2009: 183). Επειδή, όµως, δεν υπάρχουν 

ακριβή στατιστικά στοιχεία για το επάγγελµα, το εισόδηµα και την οικονοµική 

κατάσταση γενικότερα των προσφύγων πριν από τη µετεγκατάστασή τους, είναι 

αδύνατη η γενική εκτίµηση για το πόσοι από αυτούς θεώρησαν ως κοινωνικό 

υποβιβασµό την εγκατάστασή τους σε αγροτικές περιοχές και την ενασχόλησή τους 

µε τη γεωργία (Hering 2008: 1020). 

Παρόλα τα προβλήµατα που προέκυψαν, από το Νοέµβριο του 1922 οι πρόσφυγες 

είχαν ξεκινήσει να αποκαθίστανται. Εκτός από στέγη, φαίνεται πως είχαν αρχίσει να 

εργάζονται και αυτό αποτελούσε µια «ανάσα» για την κοινωνία. Όπως αναφερόταν 

                                                           
142Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, αυτό οφειλόταν στην κυβέρνηση, η οποία δεν φρόντισε να χωρίσει εξαρχής τους 
πρόσφυγες σε αγρότες και αστούς, µε αποτέλεσµα να είχε δηµιουργηθεί ο συνωστισµός στην πόλη του Ηρακλείου 
(Ν. Εφηµερίς, φ.2887/12.12.24). 
143Όπως επισηµαίνει και η Λαγουδάκη: «πολλές οικογένειες, είτε για λόγους προσωπικούς (γάµοι), είτε για λόγους 
επαγγελµατικούς, εγκατέλειψαν αυθαίρετα την ύπαιθρο και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο ή σε άλλα αστικά 
κέντρα» (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 111). 
144Ίδη, φ.259/14.10.22 
145Η φυγή από την ύπαιθρο ωστόσο, δεν είναι φαινόµενο που παρατηρήθηκε µόνο στην περιοχή του Ηρακλείου. Η 
Σηµανδηράκη, µελετώντας την περιοχή των Χανιών, εντοπίζει την ίδια κατάσταση, η οποία επισηµάνθηκε και από 
τον τοπικό Τύπο, σύµφωνα µε τον οποίο ήταν απαραίτητη η ανάγκη παραµονής των προσφύγων στις αγροτικές 
περιοχές και η απασχόλησή τους στις γεωργικές εργασίες. Μάλιστα σχολιαζόταν αρνητικά η ενέργεια ορισµένων 
να φύγουν και να γυρίσουν στην πόλη, αποφεύγοντας την εργασία και επιβαρύνοντας πάλι την Επιτροπή. Η 
εγκατάστασή τους σε αγροτικές περιοχές χαρακτηριζόταν εποµένως αναγκαία, καθώς σε αυτές µπορούσαν οι 
πρόσφυγες να εργασθούν και να µην επιβαρύνουν το κράτος (Σηµανδηράκη 2008: 127).   
146«Πολλοί έφευγαν για να βγάλουν µεροκάµατο στις πόλεις ή, αν ήταν τυχεροί, να ανοίξουν ένα κατάστηµα µε τα 
χρήµατα που εξασφάλιζαν ξεπουλώντας τη γη και τα γεωργικά εργαλεία τους. Η φυγή από την ύπαιθρο 
συνεχιζόταν καθώς έπεφταν οι τιµές των αγροτικών προϊόντων» (Mazower 2009: 183). 



54 

 

στη στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας»: «το ευτύχηµα είναι ότι άπαντες οι 

Μικρασιάτες πρόσφυγες είναι εργατικοί και ότι ο τόπος µας έχει απόλυτη ανάγκη 

εργατικών χεριών. Η ειδικότητα άλλωστε αυτών στην αµπελουργία τους καθιστά 

πολύτιµους στον τόπο µας. Το σπουδαιότερο είναι να µην αφεθούν οι εργατικοί αυτοί  

άνθρωποι να εξοικειωθούν προς την αεργία. Κάθε ηµέρα αεργίας παρερχόµενη, 

επαυξάνει τη δυστυχία αυτών αλλά και τη βλάβη της κοινωνίας, στην οποία παίζουν 

πάντα οι άεργοι επικίνδυνο ρόλο κακοηθών καρκινωµάτων»147.  

Ωστόσο, λίγα χρόνια µετά την αποκατάσταση των προσφύγων, στις 25 Ιουνίου του 

1925, δηµοσιευόταν πρωτοσέλιδο άρθρο στη «Νέα Εφηµερίδα» µε τίτλο «Η 

γεωργική εγκατάσταση», σύµφωνα µε το οποίο, η γεωργική εγκατάσταση των 

προσφύγων του νοµού Ηρακλείου απέτυχε, εξαιτίας της Εποικιστικής Υπηρεσίας και 

των αγροτών προσφύγων. Συγκεκριµένα, το άρθρο ανέφερε πως, αν και οι αγροτικές 

περιουσίες που άφησαν οι µουσουλµάνοι µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες 

πολλών χιλιάδων γεωργών προσφύγων, η Υπηρεσία Εποικισµού148 διέπραξε εξαρχής 

το σφάλµα να µη καθορίσει τον γεωργικό κλήρο της κάθε προσφυγικής οικογένειας, 

παρά καθόρισε µόνο το χωριό, στο οποίο θα εγκατασταθούν. Το γεγονός αυτό, είχε 

ως αποτέλεσµα σε πολλά χωριά, να καταλάβουν ελάχιστες οικογένειες µεγάλες 

γεωργικές εκτάσεις, τις οποίες δε µπορούσαν να καλλιεργήσουν. Έτσι, κάποιοι εξ 

αυτών θεώρησαν καλύτερο να τα νοικιάζουν σε ντόπιους και να µετατραπούν οι ίδιοι 

σε τσιφλικούχους. Πολλοί από αυτούς µάλιστα, πούλησαν και τα ζώα που τους 

παραχώρησε η υπηρεσία. Σε άλλα πάλι µουσουλµανικά χωριά, δεν εγκαταστάθηκαν 

καθόλου πρόσφυγες, µε αποτέλεσµα οι ντόπιοι να τα καλλιεργούν παράνοµα. Στη 

συγκεκριµένη κατάσταση, προστέθηκε ένα ακόµα πρόβληµα: η άρνηση των νωρίτερα 

αφιχθέντων προσφύγων, που είχαν ήδη καταλάβει όλα τα µουσουλµανικά κτήµατα, 

να παραχωρήσουν µέρος αυτών, στους πρόσφυγες που αφίχθησαν στη συνέχεια. 

Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης ήταν να δηµιουργηθούν διενέξεις και συµπλοκές 

και, όπως ανέφερε το άρθρο, να µετατραπούν οι πρόσφυγες σε «τεµπέληδες και 

τσιφλικούχους»149.  

                                                           
147Ν. Εφηµερίς,  φ.2259/07.11.22 
148Ένα ακόµα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από την Υπηρεσία Εποικισµού ήταν ότι διένειµε τους κλήρους χωρίς 
να εξακριβώσει το ποιόν και την επαγγελµατική κατάσταση κάθε προσφυγικής οικογένειας. Κατά συνέπεια, 
πολλοί αστοί πρόσφυγες απέκτησαν κλήρο και παρατηρήθηκαν γενικότερα καταχρήσεις και παρατυπίες από 
διάφορα όργανα της Εποικιστικής Υπηρεσίας (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 115-116). 
149Ν. Εφηµερίς, φ.3051/25.06.25 
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Τα προβλήµατα της εγκατάστασης των προσφύγων και της διανοµής γης σε 

ντόπιους, απασχόλησαν γενικότερα το ελληνικό κράτος, καθώς σε πολλές 

περιφέρειες της χώρας δηµιουργήθηκαν έντονες συγκρούσεις µεταξύ προσφύγων και 

ντόπιων, οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν πρώην µουσουλµανικές ιδιοκτησίες 

(Hering 2008: 1010, 1048).  

Η αποχώρηση των µουσουλµάνων άφησε ελεύθερες, προς χρήση των προσφύγων, 

µεγάλες εκτάσεις γης, µερικές από τις οποίες καλλιεργούνταν από καιρό, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πολλές περιπλοκές στη χρησιµοποίηση αυτών των 

εδαφών. Όπως αναφέρει ο Morgenthau, πολλοί από τους αποχωρούντες Τούρκους 

ήταν ‘‘ εν απουσία’’ ιδιοκτήτες µεγάλων εδαφικών εκτάσεων, που για αιώνες 

καλλιεργούνταν από Έλληνες ενοικιαστές, σύµφωνα µε ένα σύστηµα φεουδαρχικής 

ιδιοκτησίας. Όταν εποµένως, ένας τέτοιος, εν απουσία, ιδιοκτήτης εγκατέλειπε τη 

χώρα, τα κτήµατά του ήταν από τεχνική άποψη ελεύθερα για χρήση από τους 

πρόσφυγες. Στην πράξη, όµως, στα κτήµατα αυτά βρίσκονταν πολυάριθµες ελληνικές 

οικογένειες που κατοικούσαν εκεί επί αιώνες και τα θεωρούσαν ουσιαστικά ως 

ατοµική ιδιοκτησία τους. Εκτός από το γεγονός αυτό, υπήρχαν τεράστιες 

µουσουλµανικές εκτάσεις, οι οποίες ήταν ανεκµετάλλευτες και χρησιµοποιούνταν ως 

βοσκότοποι από τους ντόπιους. Αυτό είχε ως φυσικό αποτέλεσµα, όταν τους 

ζητήθηκε να περιορίσουν τα ζώα τους στα µικρά κοµµάτια γης που καλλιεργούσαν 

προσωπικά, να νιώσουν ότι στερούνται ένα κεκτηµένο δικαίωµα και προέκυψαν 

αναρίθµητες διαµάχες (Morgenthau 1994: 364-365). 

Οι διενέξεις ανάµεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς ήταν γεγονός και αυτό οφειλόταν 

κυρίως στο ότι οι πρόσφυγες πήραν κοµµάτια γης που πολλοί ντόπιοι θεωρούσαν 

δικά τους και στο ότι πρόσφεραν την εργασία τους φθηνά, ρίχνοντας έτσι τις αµοιβές 

και των ντόπιων150.  

Τα προβλήµατα στις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων, σε συνδυασµό µε την 

‘‘ τοποθέτηση’’ των δεύτερων σε χωριά και συνοικισµούς, είχε ως αποτέλεσµα τη  

συγκέντρωση και αποµόνωσή τους και την καθιέρωση της ενδογαµίας. Αυτό 

παρατηρείται να συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Κατσάπης, «στη  

µεσοπολεµική Μακεδονία οι γάµοι ανάµεσα σε πρόσφυγες και ντόπιους ήταν πολύ 

                                                           
150
Τη συγκεκριµένη κατάσταση επισηµαίνει και ο Συριανόγλου, ο οποίος αναφέρει ότι σε χωριά του Ρεθύµνου 

που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες «µια µικρή µερίδα τους έβλεπε µε επιφύλαξη, αρνητικά θα έλεγε κανείς, αφού 
πίστευαν πως οι περιουσίες των Τούρκων που θα αποχωρούσαν, δικαιωµατικά ανήκαν σε αυτούς και όχι σε 
τούτους που ξεφύτρωσαν ξαφνικά» (Συριανόγλου 2008: 90). 
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σπάνιοι» (Κατσάπης 2003: 107). Σύµφωνα και µε τις αφηγήσεις απογόνων 

Μικρασιατών, οι γάµοι προσφύγων µε ντόπιους άργησαν πολύ να γίνουν.  

 

3.1.5 Η έκφραση της δυσαρέσκειας των προσφύγων ως προς την αντιµετώπισή τους 

Οι πρόσφυγες, από το πρώτο κιόλας διάστηµα εγκατάστασής τους, σε πολλές 

περιπτώσεις εκδήλωσαν δυσαρέσκεια για την κατάστασή τους. Στα πλαίσια 

εκδήλωσης αυτής της δυσαρέσκειας, οι ίδιοι πραγµατοποίησαν συλλαλητήρια, µε 

στόχο, αφενός, τη διαµαρτυρία τους κατά της απόφασης της διάσκεψης της 

Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσµών, και, αφετέρου, την έκφραση της 

επιθυµίας τους να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αφού δε µπορούσαν να 

φανταστούν ότι τις εγκατέλειψαν για πάντα151.  

Τα παράπονα των προσφύγων σχετίζονταν συχνά και µε την αντιµετώπισή τους 

από το κράτος. Οι αντιδράσεις τους σχολιάζονταν αρνητικά από τον Τύπο. Η «Νέα 

Εφηµερίς» στις 4 Φεβρουαρίου του 1923 σχολίαζε αυτή τη συµπεριφορά τους, 

επισηµαίνοντας πως παρόλη την άσχηµη οικονοµική κατάσταση του κράτους, το ίδιο 

δε στέρησε οποιαδήποτε χρηµατική ή άλλου είδους βοήθεια προς τους πρόσφυγες. 

Ωστόσο, µη µπορώντας να επαρκέσει για πάντα στις κολοσσιαίες δαπάνες της 

συντήρησης των προσφύγων, έκοψε το επίδοµα από αυτούς που µπορούσαν να 

εργαστούν και το περιόρισε στα ανήλικα τέκνα, τους αρρώστους και τους ανίκανους 

για εργασία. Η περικοπή του επιδόµατος όµως είχε ως αποτέλεσµα την άσχηµη 

συµπεριφορά από µέρους των προσφύγων, για την οποία το άρθρο έριχνε τις ευθύνες 

στο προεδρείο του Μικρασιατικού Συλλόγου. Όπως µάλιστα ανέφερε: «η 

φιλάνθρωπος κοινωνία µας έχει βαθύτατα δείγµατα της ευγνωµοσύνης των προσφύγων 

προς αυτή, αλλά δεν πρέπει εξαιτίας της ασχηµοσύνης των λίγων να δυσφηµούνται ως 

αχάριστοι όλοι οι πρόσφυγες»152.  

Παρόµοια “σύσταση” στο Σύλλογο, έκανε και το 1926 η «Ίδη», µε αφορµή την 

επιθετικότητα ορισµένων προσφύγων προς ντόπιους κατοίκους. Αιτία φαίνεται να 

ήταν το ζήτηµα της στέγασης και η εφηµερίδα ανέφερε πως ο Σύλλογος θα έπρεπε 

«να νουθετεί τους αδερφούς πρόσφυγες», ώστε να µη σηµειώνονται επιθέσεις προς 

τους συµπολίτες, οι οποίοι συµµετείχαν στη φροντίδα για την αποκατάστασή τους153.  

                                                           
151Ίδη, φ.332/08.01.23, Ν. Εφηµερίς, φ.2294/08.01.23 
152Ν. Εφηµερίς, φ.2317/04.02.23 
153Ίδη, φ.937/30.01.26 
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Χρόνια µετά την εγκατάσταση των προσφύγων, άρθρα ανέφεραν πως οι πρόσφυγες 

συνέχιζαν να παραπονιούνται για την «αστοργία» που -σύµφωνα µε τους ίδιους- 

έδειχνε το κράτος154. Τα παράπονα των προσφύγων αφορούσαν τις αδικίες που 

γίνονταν σχετικά µε την κατανοµή των µουσουλµανικών περιουσιών και ο Τύπος 

έδειχνε να τα συµµερίζεται δηµοσιεύοντας ανάλογα άρθρα155.  

Άρθρο της «Νέας Εφηµερίδας» το 1924 µε τίτλο «Τραγικές σκηνές», παρουσίαζε 

το τι επικρατούσε στην πόλη του Ηρακλείου, µε την εγκατάσταση των προσφύγων 

στα τουρκικά οικήµατα. Όπως τόνιζε ο συντάκτης του: «θα περίµενε κανείς µετά τις 

τόσες αυθαιρεσίες και αδικίες να δει τις αρχές συγκινηµένες. […] Αντί τούτου βλέπει το 

αντίθετο. Να πετιούνται στον δρόµο απροστάτευτες γυναίκες και να εγκαθίστανται διά 

νοµίµου αποφάσεως της αρµοδίας επιτροπής, οι αυθαιρέτως καταλαβόντες τα 

οικήµατα. […] Η κοινωνία δεν ανέχεται να βλέπει συνεχιζόµενη την αδικία και την 

αστοργία και ζητά να τερµατισθεί το ταχύτερο»156.  

Η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να ήταν µε το µέρος των 

προσφύγων, όσον αφορά τις αδικίες που γίνονταν σε βάρος τους. ∆ηµοσίευση  του 

1924 γνωστοποιούσε µάλιστα ότι θα άρχιζε έλεγχος των προσφυγικών ζητηµάτων, 

για να εξαλειφθεί η εκµετάλλευση της προσφυγικής δυστυχίας. Για το σκοπό αυτό, 

                                                           
154Ενδεικτικά, στις 18 Μαΐου 1924, στη στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας», ο συντάκτης σχολίαζε αυτή 
τη στάση των προσφύγων ως άδικη, τονίζοντας πως «ό, τι µπορούσε και µπορεί να κάνει το κράτος για εκείνους το 
κάνει, και µάλιστα αν δουν γύρω τους θα το καταλάβουν, καθώς θα δουν εκτοπισθέντες από τις αγορές όλους σχεδόν 
τους ντόπιους επαγγελµατίες και αντί αυτών, εγκατασταθέντες -και µάλιστα αρκετά ευνοϊκά- εργαζόµενους 
πρόσφυγες. Οι τουρκικές περιουσίες περιέρχονται δικαίως στους πρόσφυγες και εκατοµµυρίων λιρών δάνεια 
συνάπτονται για τους ίδιους, τα οποία πληρώνει και θα πληρώνει για πολλά έτη ο ελληνικός λαός χωρίς να γογγύζει» 
(Ν. Εφηµερίς, φ.2702/18.05.24). Στις 14 Νοεµβρίου του 1924 δηµοσιεύτηκε στη «Νέα Εφηµερίδα» ένα ακόµη 
άρθρο µε τίτλο «Παράπονα προσφύγων», µε αφορµή µια επιστολή που έστειλαν κάποιοι πρόσφυγες στην 
εφηµερίδα. Το άρθρο παρουσίαζε την άσχηµη κατάσταση των περισσότερων αστών προσφύγων, οι οποίοι είχαν 
καταντήσει εντελώς άποροι, καθώς το κράτος δεν τους έδωσε ούτε κτήµατα ούτε χρηµατικές αποζηµιώσεις (Ν. 
Εφηµερίς, φ.2859/14.11.24). 
155Υπήρχε πλήθος δηµοσιεύσεων που αναφερόταν στο ζήτηµα των αυθαιρεσιών και των µυστικών συµφωνιών 
των µουσουλµανικών περιουσιών. Τον Αύγουστο του 1923, υπήρχε ειδοποίηση και στις δύο εφηµερίδες, η οποία 
αναφερόταν στις αυθαιρεσίες κάποιων µουσουλµάνων, που σε συνεννόηση µε τους πρόσφυγες είχαν εξαπατήσει 
την Υπηρεσία Περιθάλψεως σχετικά µε τα κατοικούµενα σπίτια (Ίδη, φ.467/11.08.23, Ν. Εφηµερίς, 
φ.2465/12.08.23). Στις 28 ∆εκεµβρίου του 1923, υπήρχε δηµοσίευση της Υπηρεσίας Προσφύγων, όπου 
αναφερόταν ότι διάφοροι εύποροι πρόσφυγες επιδίωκαν να καταλάβουν σπίτια που ανήκαν σε ανταλλασσόµενους 
µουσουλµάνους, δίνοντάς τους χρήµατα µε τη µορφή υποτιθέµενου ενοικίου. Μέσω της ανακοίνωσης, η 
Υπηρεσία γνωστοποιούσε ότι τα σπίτια µετά την εκκένωσή τους από τους µουσουλµάνους θα διατίθονταν από την 
Επιτροπή στους πρόσφυγες που τα δικαιούνταν (Ν. Εφηµερίς, φ.2582/28.12.23). 
Στις 21, 22 και 23 Μαΐου του 1924 δηµοσιεύτηκε στη «Νέα εφηµερίδα» ένα «απολογιστικό» πρωτοσέλιδο άρθρο 
σε τρεις συνέχειες, το οποίο συνόψιζε τα όσα αφορούσαν το προσφυγικό ζήτηµα και είχε τίτλο «Τα προσφυγικά 
του νοµού µας». Ειδικότερα, ανέλυε τις ενέργειες που έγιναν µετά την εκκένωση των σπιτιών των µουσουλµάνων 
για την εγκατάσταση των προσφύγων, καθώς και τις δυσκολίες που δηµιουργήθηκαν, εξαιτίας των αυθαιρεσιών 
ορισµένων σχετικά µε τις µουσουλµανικές περιουσίες (Βλ. Ν. Εφηµερίς, φ.2704/21.05.24, φ.2705/22.05.24, 
φ.2706/23.05.24). 
156Ν. Εφηµερίς, φ.2705/22.05.24 
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καλούνταν όσοι γνώριζαν οποιουδήποτε είδους εκµεταλλεύσεις του προσφυγικού 

ζητήµατος, να το καταγγείλουν στην εφηµερίδα157.  

Αυθαιρεσίες όµως πραγµατοποιούνταν και από την µεριά των προσφύγων. Το 1925  

η στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας» δηµοσίευε ότι οι πρόσφυγες που 

δικαιούνταν γεωργικό κλήρο και εποµένως έπρεπε να φύγουν από την πόλη, 

συνέχιζαν να διαµένουν παράνοµα σε σπίτια που δε δικαιούνταν. Η Υπηρεσία 

Εποικισµού ωστόσο, δεν γνώριζε πόσοι ήταν εγκατεστηµένοι µε αυτό τον τρόπο, µε 

αποτέλεσµα το πρόβληµα να εξακολουθούσε να υφίσταται, καθώς υπήρχαν ακόµα 

πρόσφυγες που έµεναν σε βρώµικους και ανθυγιεινούς καταυλισµούς158.  

Αν και προέκυψαν διάφορα ζητήµατα, η αποκατάσταση των προσφύγων 

πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Όπως αναφέρει τον Σεπτέµβριο του 1924, η 

στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας»: «Εµείς αισθανόµαστε µεγάλη 

ευχαρίστηση, διότι ως τα πράγµατα µαρτυρούν, στον τόπο µας εδώ τουλάχιστον, 

προσφυγικό ζήτηµα δεν υπάρχει. Υπάρχουν προστριβές µεταξύ των προσφύγων ότι 

άλλοι πήραν πολλά, ενώ δεν είχαν τίποτε στον τόπο τους, κι άλλοι δεν πήραν τίποτε, 

ενώ ευπορούσαν στα µέρη τους. Αλλά και τα παράπονα αυτά σιγά σιγά θα έρθουν µε τη 

δίκαιη κατανοµή των περιφερειών κι έτσι όλοι θα µείνουν ευχαριστηµένοι»159.  

Σύµφωνα και πάλι µε την «Νέα Εφηµερίδα», στην Κρήτη κανείς δεν µπορούσε να 

πει ότι αδικήθηκε από κάποιο ντόπιο. Αντίθετα µάλιστα, «οι ντόπιοι είναι εκείνοι που 

αδικήθηκαν για χάρη των προσφύγων, χωρίς ωστόσο να διαµαρτυρηθούν, καθώς 

επρόκειτο για µια ιερά υποχρέωση που είχε ο τόπος µας να περιθάλψει τους 

πρόσφυγες». Για όσες αδικίες έγιναν σε βάρος κάποιων προσφύγων, σχετικά µε την 

κατανοµή των µουσουλµανικών περιουσιών, ο αρθρογράφος ανέφερε πως την ευθύνη 

δεν είχε η κοινωνία του Ηρακλείου, αλλά οι πρόσφυγες που αναµείχθηκαν στην 

Υπηρεσία Αποκαταστάσεως των συµπατριωτών τους160.  

 

 

 

 

 

                                                           
157Ν. Εφηµερίς, φ.2704/21.05.24 
158Ν. Εφηµερίς, φ.3015/20.05.25 
159Ν. Εφηµερίς, φ.2831/17.10.24 
160Ν. Εφηµερίς, φ.3030/04.06.25 
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3.1.6 Η αρνητική στάση της κοινωνίας στα γλέντια των προσφύγων 

Από τα όσα παρουσιάστηκαν µέχρι εδώ, διαπιστώνεται ότι οι σχέσεις µεταξύ 

ντόπιων και προσφύγων δεν ήταν πάντα αρµονικές, καθώς συχνά δηµιουργούνταν 

εντάσεις εξαιτίας διαφόρων θεµάτων161. Ένα τέτοιο ζήτηµα ήταν και τα γλέντια των 

προσφύγων, τα οποία δεν άργησαν να απασχολήσουν τον Τύπο της εποχής162.  

Στις εφηµερίδες, µαζί µε τα πρώτα σχόλια για τους πρόσφυγες, άρχισαν να 

εκφράζονται και οι πρώτοι αρνητικοί σχολιασµοί για τις πολιτισµικές πρακτικές των 

αστών προσφύγων. Ο τρόπος διασκέδασής τους δεν φαίνεται να συµφωνούσε µε 

εκείνον των ντόπιων κατοίκων και αυτό αποτυπωνόταν στα άρθρα των εφηµερίδων.  

Ήδη από το 1923 είχαν αρχίσει να εκφράζονται διαµαρτυρίες για αυτού του είδους 

τη διασκέδαση. Συγκεκριµένα, την 1η Φεβρουάριου του ίδιου έτους, η «Νέα 

Εφηµερίς» στο άρθρο της «Σάλα Σάλα» αναφερόταν σε ένα νέο τραγούδι που «έχει 

κατακτήσει τα µυαλάκια και τα αισθήµατα των Ηρακλειωτών». Ορµώµενος ο 

συντάκτης από τα λόγια του τραγουδιού, σχολίαζε πως «κάτω απ’ τη σαχλεπίσαχλη 

αυτή στιχουργία του κλείεται ό, τι αηδές και πρόστυχο έχει να φανταστεί κανείς εις 

διανοήµατα και λέξεις, τα διφορούµενα λόγια τους που θυµίζουν λατέρνα και χασίς, 

γαρνιρισµένα µε µια οκά λαδωµένες αφέλειες, κατέκτησαν τις συναναστροφές µας, 

εισήλθαν µέσα στα σπίτια µας και µας ακοµπανιάρουν και στις επίσηµες ακόµα 

εµφανίσεις µας»163. 

Τον Ιανουάριο του 1924 άρθρο της «Νέας Εφηµερίδας», που απευθυνόταν στον 

Σταµάτιο Κιουζέ Πεζά (πληρεξούσιο Ηρακλείου), ανέφερε πως: «δεν µας κάνει και 

τόσον καλή εντύπωση η τάση µεγάλου µέρους συµπατριωτών σου, προς το ατελείωτο 

φαγοπότι και τραγούδι στους δρόµους µέρα και νύχτα, αλλά φοβούµεθα µη 

παρεξηγηθούµε. Επί τέλους υπάρχει και πλήθος νέων και ανθρώπων της ταβέρνας στο 

Ηράκλειο και όµως σπανιότατα και σε εξαιρετικές εντελώς περιπτώσεις διαταράσσεται 

η νυχτερινή ησυχία από κραυγές και ουρλιάσµατα ντόπιων. Τόσο χαρούµενοι και τόσο 

πάνε καλά οι δουλειές των συµπατριωτών σου ώστε να εκδηλώνουν τόσο παταγωδώς 

                                                           
161Τα κυριότερα ζητήµατα, για τα οποία υπήρχαν προστριβές ήταν όπως είδαµε, η επίταξη κτιρίων (δηµόσιων ή 
ιδιωτικών) για τη στέγαση των προσφύγων, η άρνηση των προσφύγων να εγκαταλείψουν την πόλη και να 
εγκατασταθούν σε χωριά, καθώς και η αεργία των περισσότερων προσφύγων. 
162Οι εφηµερίδες ήδη από το 1922 σχολίαζαν τόσο τα γλέντια των προσφύγων όσο και τις παραστάσεις Σµυρνιών 
προσφύγων στο ‘‘Πανελλήνιο’’ (Ν. Εφηµερίς, φ.2260/29.11.22, φ.2265/04.12.22). Θετικές αναφορές σε 
παραστάσεις γίνονταν το 1925, καθώς το κοινό της πόλης υποδέχθηκε τα Πολιτάκια. Πρόκειται για Σµυρναίους 
αοιδούς, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν µεγάλη απήχηση στο κοινό (Ίδη, φ.794/12.07.25, Ν. Εφηµερίς, 
φ.3044/18.06.25). 
Μουσικές παραστάσεις γνωστών Μικρασιατών συναντάµε και στη δεκαετία του 1930. (Ζαϊµάκης 2001: 119, 
Ζαϊµάκης 2008b: 120). 
163Ν. Εφηµερίς, φ.2314/01.02.23  
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κάθε νύχτα την ψυχική τους ευδιαθεσία;». Ο ειρωνικός τόνος του συντάκτη 

διαφαίνεται και στο τέλος του άρθρου, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εν 

τοιαύτη περιπτώσει, περιττεύουν και τα υπουργεία των περιθάλψεων και οι τόσες 

µέριµνές µας  για υπάρξεις που διάγουν τις ηµέρες τους πολύ καλύτερα από τους 

ντόπιους!»164.  

Η στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας» στις 17 Σεπτεµβρίου του 1924 

επανέφερε το θέµα της ψυχαγωγίας των προσφύγων. Όπως σχολίαζε ο συντάκτης της 

στήλης, κάθε βράδυ όλη η πόλη σειόταν από τα γλέντια και τα τραγούδια των 

προσφύγων. «Ντόπιους, ούτε είδαµε, ούτε ακούσαµε να γλεντοκοπούν κάθε βράδυ, 

καθηµερινές και σκόλες στις ταβέρνες και στους δρόµους της πόλεως. Άρα οι ντόπιοι 

φαίνεται πάσχουν και όχι οι πρόσφυγες» 165.  

Το 1925 υπήρχαν και από την «Ίδη» σύντοµες δηµοσιεύσεις για τις διασκεδάσεις 

των προσφύγων, οι οποίες αναφέρονταν στα καφενεδάκια στην πλατεία Βαλιδέ 

Τζαµί, όπου «κάθε βράδυ η λατέρνα, το σαντούρι και το βιολί δίνουν και παίρνουν»166. 

Στις 25 Ιουνίου στη στήλη ‘‘ Στα Πεταχτά’’, ο συντάκτης αναφερόταν σε 

συγκεκριµένο προσφυγικό καφενεδάκι της πλατείας, που συγκέντρωνε όλο τον 

προσφυγικό κόσµο κάθε βράδυ. «Σαντούρι, φλάουτο αποτελούν την ορχήστρα του, ο 

αµανές και ο καρσιλαµάς θυµίζει παλιούς καιρούς ευτυχίας στους θαµώνες του»167. 

Στις παραπάνω αναφορές για τις µουσικές πρακτικές των προσφύγων, 

παρατηρείται ότι δεν µνηµονεύονταν ονόµατα µουσικών ή αοιδών, παρά µόνο τα 

ονόµατα µουσικών οργάνων168, γεγονός που αποτελεί επίσης δείγµα της απαξίας των 

δηµοσιογράφων
169 για τη µουσική των προσφύγων (Ζαϊµάκης 2001: 121). Οι 

συγκεκριµένες αναφορές για τις µουσικές πρακτικές των προσφύγων είχαν 

στερεοτυπικό χαρακτήρα και επικεντρώνονταν κυρίως στα ανατολίτικα τραγούδια 

και στους χορούς τους. Οι εφηµερίδες, µέσω των σύντοµων περιγραφών για 

περιστατικά που συνέβαιναν στους χώρους ψυχαγωγίας των προσφύγων, συνέδεαν 

                                                           
164Ν. Εφηµερίς, φ.2586/02.01.24 
165Ν. Εφηµερίς, φ.2831/17.10.24 
166Ίδη, φ.913/28.12.25  
167Ίδη, φ.782/25.06.25 
168Μουσικά όργανα όπως το σαντούρι, το βιολί, το κλαρίνο, το ούτι και το τουµπελέκι διαδόθηκαν ευρέως από 
Μικρασιάτες πρόσφυγες (Ζαϊµάκης 2008b: 244). 
169Σύµφωνα µε το Ζαϊµάκη, αντικείµενο αρνητικής κριτικής από τους δηµοσιογράφους έγινε και η συνύπαρξη 
ετερογενών πολιτισµικών παραδόσεων και µουσικών ακουσµάτων. Όπως ανέφερε άρθρο της Νέας Εφηµερίδας, 
το 1925 σε ταβέρνα του Ηρακλείου, οι θαµώνες διασκέδαζαν µε προσφυγικά τραγούδια, κρητικές µαντινάδες και 
ευρωπαϊκούς χορούς (Ν. Εφηµερίς,  φ2920/12.02.25), σχολιάζοντας και επικρίνοντας έτσι, την ετερόκλητη 
πολιτισµική συνύπαρξη ως σύµπτωµα πολιτισµικής παρακµής και εκδήλωσης ξενοµανίας (Ζαϊµάκης 2001: 121).    
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συχνά τη µικρασιατική µουσική µε τον κόσµο της Ανατολής και το οθωµανικό 

παρελθόν της πόλης (Ζαϊµάκης 2001: 120).   

Όπως συµπεραίνει ο Ζαϊµάκης, «σε γενικές γραµµές, οι λόγιοι αρθρογράφοι των 

εφηµερίδων αντιµετώπισαν µε δυσπιστία, αν όχι µε εχθρική διάθεση, τις µουσικές 

πρακτικές των προσφύγων. Οι σποραδικές θετικές κριτικές σε επώνυµες 

µικρασιατικές µουσικές κοµπανίες, όπως τα Πολιτάκια, δεν πρέπει να µας 

ξαφνιάζουν, αν λάβουµε υπόψη το πλούσιο ρεπερτόριο των επαγγελµατικών αυτών 

οµάδων»  (Ζαϊµάκης 2008b: 121).   

Από όσα γράφονταν σε αρκετά άρθρα της εποχής, ο κόσµος φαίνεται πως 

ανταποκρινόταν στις διασκεδάσεις αυτού του είδους. Υπήρχαν αναφορές, οι οποίες 

σχολίαζαν το πλήθος κόσµου που πήγαινε σε αυτά τα µέρη διασκέδασης και στις 

παραστάσεις που πραγµατοποιούσαν πρόσφυγες ηθοποιοί170.   

 

3.1.7 Τα θετικά αποτελέσµατα της έλευσης των προσφύγων  

Τις θετικές συνέπειες από την εγκατάσταση των προσφύγων επισήµαναν πολιτικά 

πρόσωπα της εποχής που εξετάζεται. Στις 5 Ιανουαρίου του 1923, δηµοσιεύτηκε στη 

«Νέα Εφηµερίδα» πρωτοσέλιδο εκτενές άρθρο µε τίτλο: «Το µέλλον», στο οποίο 

συνοψίζονταν τα βασικά σηµεία ενός άρθρου του τέως Υπουργού Εξωτερικών 

Νικολάου Πολίτη. Συγκεκριµένα, το άρθρο αναφερόταν στα θετικά αποτελέσµατα 

της έλευσης των προσφύγων, τονίζοντας: «Αν η άφιξη ενός εκατοµµυρίου προσφύγων 

βαρύνει σήµερα επί των οικονοµικών της Ελλάδας, σε αντάλλαγµα αποτελεί σηµαντική 

αύξηση του πληθυσµού της. Το κράτος θα είναι οµοιογενέστερο, το οποίο από εθνικής 

απόψεως είναι µέγα κέρδος, διότι η αναλογία των αλλογενών στοιχείων θα κατέβει από 

το 1/6 στο 1/8.[…] η αύξηση αυτή του πληθυσµού θα έχει την αξία εθνικού τονωτικού. 

Οι Μικρασιάτες και οι Θράκες φέρουν εκτός του νέου αίµατος και συνήθειες εργασίας 

και διανοητικότητα διαφορετική των άλλων κατοίκων. Με τη συγχώνευση των 

διαφόρων αυτών στοιχείων ο ελληνικός λαός θα ανανεωθεί από φυσικής, κοινωνικής 

και ηθικής απόψεως. Επίσης από οικονοµικής απόψεως οι συνέπειες δεν θα είναι 

λιγότερο ευτυχείς. […] Τα κρατικά έσοδα και η εθνική οικονοµία θα αυξηθούν […], η 

εγκατάσταση των προσφύγων θα συντελέσει στην εκτέλεση µεγάλων έργων, θα 

αναπτυχθούν οι βιοµηχανίες των ταπήτων, των υφασµάτων, προ παντός η γεωργία»171.  

                                                           
170Βλ. Ίδη, φ.794/12.07.25, Ν. Εφηµερίς, φ.2260/29.11.22, φ.2314/01.02.23, φ.3044/18.06.25 
171Ν. Εφηµερίς, φ.2291/05.01.23 
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Στις 11 Νοεµβρίου του 1924 υπήρχε πρωτοσέλιδο άρθρο της «Νέας Εφηµερίδας» 

µε τίτλο: «Η Ελλάς θα ζήσει», στο οποίο δηµοσιευόταν η συνοµιλία του Τσουδερού 

µε το διευθυντή της εφηµερίδας, σχετικά µε το πώς είχε ανταπεξέλθει η Ελλάδα στο 

ζήτηµα των προσφύγων. Μεταξύ άλλων, ο Τσουδερός ανέφερε πως «όταν 

συµπληρωθεί επιτυχώς η αποκατάσταση των προσφύγων, η Ελλάς θα καταστεί 

ασυναγώνιστη οικονοµικά, διότι οι πρόσφυγες, αντί να βαρύνουν τον προϋπολογισµό, 

θα µεταβληθούν σε στοιχεία πλουτοπαραγωγικά172 και θα αυξήσουν το ∆ηµόσιο και τον 

ιδιωτικό βίο». Όπως, µάλιστα, ανέφερε και αθηναϊκή εφηµερίδα, της οποίας 

παρέθεταν απόσπασµα: «τα δύο εκατοµµύρια των Ελλήνων τα οποία µας έστειλε εδώ ο 

Κεµάλ για να πεθάνουν και να παρασύρουν και στο θάνατό τους την Ελλάδα, θα 

αποτελέσουν τα πολυτιµότερα στοιχεία για µια πραγµατική αναγέννηση της χώρας 

µας»173.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η εγκατάσταση των προσφύγων αποτέλεσε ένα ζήτηµα που απασχόλησε πολύ την 

κοινωνία, καθώς για πολλά χρόνια η κοινωνική ενσωµάτωση και η αποκατάσταση 

των προσφύγων αποτελούσαν ζητούµενο. Από τα όσα γράφτηκαν στον τοπικό τύπο 

κατά το χρονικό διάστηµα που εξετάστηκε, διακρίναµε δύο φάσεις σχετικά µε την 

αντιµετώπιση των προσφύγων.  

Η α’ φάση ξεκινά µε τη µαζική έλευσή τους, κατά την οποία πλήθυναν και τα 

άρθρα που αναφέρονταν σε προσφυγικά θέµατα και ειδήσεις, -τόσο σε συχνότητα 

όσο και σε ποικιλία-, καθώς καθηµερινά και σε διάφορες στήλες των εφηµερίδων 

γίνονταν αναφορές στους πρόσφυγες και στις αλλαγές που επέφερε η εγκατάστασή 

τους. Το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας παρουσιάζεται ως εθνικό καθήκον 

απέναντι στους πρόσφυγες και οι τοµείς που θίχτηκαν σε αυτή τη φάση ήταν η 

διατροφή, η υγεία και η στέγαση των προσφύγων. 

Η µέριµνα της τοπικής κοινωνίας για τους πρόσφυγες αποτυπώνεται στις 

δηµοσιεύσεις και των δύο εφηµερίδων, οι οποίες αναφέρονταν στα συσσίτια, στα 

φιλανθρωπικά σωµατεία και στους εράνους, που γίνονταν υπέρ των προσφύγων. Οι 

έρανοι αφορούσαν τόσο στην παροχή προµηθειών και ειδών πρώτης ανάγκης όσο και 

                                                           
172Οι πρόσφυγες αναφέρονταν ως πλουτοπαραγωγός δύναµη και στη στήλη «Επίκαιρα» της «Νέας Εφηµερίδας» 
στις 2 Ιανουαρίου του 1924, όπου σχολιάζεται µία δήλωση του πληρεξούσιου Ηρακλείου, Σ.Κ. Πεζά, µέσω της 
οποίας ζητούσε από τους Κρητικούς να µη πάψουν να αγαπούν τους αδερφούς πρόσφυγες, οι οποίοι εντός ολίγου 
θα ήταν µεγάλη πλουτοπαραγωγός δύναµη για τον τόπο (Ν. Εφηµερίς, φ.2586/02.01.24). 
173Ν. Εφηµερίς, φ.2856/11.11.24 
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στην προσφορά χρηµάτων. Τα χρηµατικά ποσά που καταθέτονταν ήταν σχεδόν πάντα 

υπέρ του οικονοµικού συσσιτίου και αποτελούσαν σηµαντική ενίσχυση των 

φιλανθρωπικών δράσεων της περιοχής. Σε καθηµερινή βάση υπήρχαν ανακοινώσεις 

για τα συσσίτια, για διανοµές ρούχων και φαγητών, για τα επιδόµατα και τη στέγαση 

προσφύγων αλλά και για γενικότερα θέµατα που αφορούσαν τους πρόσφυγες. 

Πέρα από τις εθελοντικές προσφορές της τοπικής κοινωνίας για τους πρόσφυγες, 

στην αποκατάστασή τους συνέβαλαν καθοριστικά τα δάνεια που σύναψε το κράτος 

εκείνη την περίοδο για τους ίδιους, όπως και οι Υπηρεσίες που ιδρύθηκαν από το 

κράτος, µε σκοπό την αποκατάστασή τους. Με την ίδρυση του Ταµείου Περιθάλψεως 

Προσφύγων και τη σύσταση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, η 

οικοδόµηση προσφυγικών συνοικισµών και η εξεύρεση στέγης για τους πρόσφυγες 

απέκτησε ταχύτερους ρυθµούς.   

Η β’ φάση ξεκινά, όταν η συχνή παρουσία άρθρων που αφορούσαν τους 

πρόσφυγες, άρχισε σταδιακά να µειώνεται µε την πάροδο των χρόνων και µε την 

αποκατάστασή τους. Τα φιλανθρωπικά αισθήµατα των ντόπιων κατοίκων έδωσαν τη 

θέση τους στα αρνητικά σχόλια, που αφορούσαν συγκεκριµένες συµπεριφορές των 

προσφύγων. Ήδη από το 1925, παρατηρείται µία ασυνέπεια µεταξύ των όσων 

γράφονταν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων και όσων γράφονταν 

αργότερα, καθώς οι εφηµερίδες από τη µία µεριά αναφέρονταν στην εργατικότητα 

των προσφύγων και από την άλλη στην αρέσκειά τους στα γλέντια, την καθιστική 

ζωή αλλά και την εν γένει µη ηθική συµπεριφορά τους. Από «αδερφούς πρόσφυγες» 

και «θλιβερά θύµατα της Κεµαλικής θηριωδίας»174 οι αναφορές για τους πρόσφυγες 

κατά τη β’ φάση µετατράπηκαν όπως σε «τεµπέληδες και τσιφλικούχους»175.  

Τα διαφορετικά συµφέροντα των ντόπιων και των προσφύγων οδήγησαν, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω, σε αυθαιρεσίες και καταπατήσεις σχετικά µε τη διανοµή 

των µουσουλµανικών περιουσιών, γεγονός που καθυστέρησε την αποκατάσταση των 

δεύτερων. Χρόνια µετά την εγκατάστασή των προσφύγων, η αποκατάστασή τους και 

η διανοµή γης απασχολούσε ακόµα την κοινωνία
176.   

                                                           
174
Βλ. ενδεικτικά, Ν. Εφηµερίς, φ.2317/04.02.23 

175Ν. Εφηµερίς, φ.3051/25.06.25 
176Ενδεικτικά, για την αγροτική εγκατάσταση των προσφύγων στο νοµό Ηρακλείου, κατά τις δεκαετίες του 1930-
1950, βλ. Πατρίς, φ.17999/ 02.01.2007. 
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Η αντιπαράθεση µεταξύ προσφύγων και γηγενών κράτησε αρκετά χρόνια177 και 

εντοπίζεται σε όλα τα πεδία της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 

καθιστώντας δύσκολη την κοινωνική αφοµοίωση των πρώτων. Στον οικονοµικό 

τοµέα ειδικότερα, η αντίθεση µεταξύ τους εκδηλώθηκε κυρίως στην ιδιοποίηση της 

γης, καθώς µε την αποκατάσταση των προσφύγων διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των 

γηγενών για οικειοποίηση των πρώην µουσουλµανικών γαιών.  

Η διαφορετικότητα των προσφύγων αντιµετωπίστηκε µε επιφύλαξη από τους 

ντόπιους και ιδιαιτερότητες, όπως οι µουσικές πρακτικές των προσφύγων,  

αποτέλεσαν αντικείµενο αρνητικών σχολιασµών. Η κουλτούρα των Μικρασιατών 

προσφύγων και ο τρόπος διασκέδασής τους έβρισκε αντίθετο τον ντόπιο πληθυσµό, ο 

οποίος συχνά συνέδεε αυτού του είδους τη διασκέδαση µε την τεµπελιά και τη 

χασισοποσία
178. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η σταδιακή ενσωµάτωση των προσφύγων συνέβαλε στην 

αλλαγή και ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα µε τις διαδικασίες 

συσπείρωσης του µικρασιατικού στοιχείου, διαµορφώθηκαν και οι πρώτες διακρίσεις 

στο εσωτερικό της κοινότητας, οι οποίες βασίστηκαν στα τοπικά κριτήρια διάκρισης. 

Θεµελιώθηκαν έτσι τοπικές ταυτότητες και λειτούργησαν στερεοτυπικές 

αντιδιαστολές στις διοµαδικές συγκρίσεις, οι οποίες διατηρούνται µέχρι σήµερα στη 

συλλογική µνήµη (Ζαϊµάκης 2001: 118).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
177Σύµφωνα µε τον Ανδριώτη η αντίθεση αυτή διατηρήθηκε µέχρι τον πόλεµο του 1940 (Ανδριώτης 2008: 15-16). 
Η Καφετζάκη αναφέρει για το θέµα ότι µόνο από τη δεκαετία του ’40 αµβλύνθηκε η διάκριση µεταξύ  τους, 
καθώς συσπειρώνθηκαν µπροστά στο νέο πόλεµο (Καφετζάκη 2003: 58). 
178Υπό την πίεση του προσφυγικού ζητήµατος υπήρχε αυξηµένο ενδιαφέρον για σειρά κοινωνικών προβληµάτων, 
τα οποία προβλήθηκαν µέσω των τοπικών εφηµερίδων. Αυτά ήταν: το πρόβληµα της εγκληµατικότητας (συχνά 
αναφέρονται περιστατικά κλοπών κτλ µε δράστες πρόσφυγες), της διαφθοράς των ηθών, το ζήτηµα της αλητείας 
και επαιτείας και το πρόβληµα της πορνείας και της χασισοποσίας. «Η αντιµετώπιση των προβληµάτων έγινε στο 
πλαίσιο µιας εκστρατείας αρετής µε ευρεία χρήση κατασταλτικών µεθόδων και τη στήριξη του τοπικού Τύπου. 
Αυτή η εκστρατεία εξέφραζε τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας να προστατευθεί από το προσφυγικό στοιχείο, που 
ήταν για τους γηγενείς µια µορφή συµβολικού κινδύνου η οποία απειλούσε καθιερωµένα πολιτισµικά πρότυπα και 
κοινωνικούς κανόνες» (Ζαϊµάκης 2008b: 115-116).   
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4.0 ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

4.1.0 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Η Αλικαρνασσός της Μικράς Ασίας ήταν η σπουδαιότερη από τις πόλεις της 

δωρικής εξάπολης και επεκτάθηκε στη χερσόνησο ανάµεσα στον Κεραµεικό και τον 

Ιασικό κόλπο. Στη θέση της σήµερα βρίσκεται η τουρκική πόλη Bodroum (∆ήµος 

Νέας Αλικαρνασσού 2010: 16, Τενεκίδης 1980: 217, Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 146). 

Η φυσικά οχυρή τοποθεσία πάνω στην οποία ήταν χτισµένη και τα ασφαλή της 

λιµάνια την κατέστησαν πόλο έλξης διαφόρων µεταναστευτικών ρευµάτων, καθώς 

και πεδίο συγκρούσεων, πολιτισµικών ζυµώσεων και συγχωνεύσεων ήδη από τα 

προϊστορικά χρόνια (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 16).      

Οι Έλληνες την αποκαλούσαν Πετρούµι και τους κατοίκους της Πετρουµιανούς, 

ονοµασία που επιζεί και σήµερα ανάµεσα στους Νεοαλικαρνασσιώτες
179. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων χρόνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, το ελληνικό 

στοιχείο πύκνωσε και στην επαρχία της Καρίας. Στην Αλικαρνασσό παρατηρήθηκε 

µάλιστα παρουσία Κρητικών
180. Στις αρχές του 20ου αιώνα αναφέρονται 11.000 

κάτοικοι, από τους οποίους οι 5.000 ήταν Έλληνες και ζούσαν στις δύο συνοικίες του 

Αγ. Νικολάου και Αγ. Γεωργίου (Τζεδάκη-Αποστολάκη 2000: 104). 

Η δηµιουργία της Νέας Αλικαρνασσού ξεκινά το 1924, σύµφωνα µε ανακοίνωση 

που δηµοσιεύτηκε στη «Νέα Εφηµερίδα», το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, στα 

πλαίσια αποκατάστασης των προσφύγων, µε τίτλο «Η εγκατάσταση των 

Αλικαρνασσέων». Μέσω της ανακοίνωσης, ο Γενικός Επιθεωρητής του Εποικισµού 

ζητούσε πληροφορίες από τη Νοµαρχία, για το αν υπήρχε χώρος για την 

εγκατάσταση χιλίων οικογενειών Αλικαρνασσέων, οι οποίοι ασχολούνταν µε την 

αλιεία και τη ναυτιλία. Η απάντηση του Νοµάρχη ήταν ότι στο Ηράκλειο µπορούσαν 

να εγκατασταθούν µέχρι 300 οικογένειες -εφόσον ασχοληθούν µε την αλιεία και τη 

ναυτιλία-, αλλά για το σκοπό αυτό έπρεπε να ιδρυθεί συνοικισµός στον Κατσαµπά, 

καθώς τα οικήµατα των µουσουλµάνων που εκκενώνονταν, µόλις που θα επαρκούσαν 

για τους πρόσφυγες που ήταν ήδη στο Ηράκλειο
181.  

                                                           
179Στη συνέντευξη µε την κ. Παγώνα, η ίδια αναφέρει ότι ακόµα µιλάνε «Πετρουµιανά» (Συνέντευξη µε κ. 
Παγώνα, 16.05.11). 
180Μελετητές έχουν βρει σε πολλές επιγραφές της περιοχής αναφορές στην Κρήτη, γεγονός που εξηγείται επειδή 
οι Μινωίτες ως θαλασσοκράτορες αποίκισαν τα παράλια του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας. Όπως αναφέρεται 
µάλιστα στο βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός - Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία»: «ήταν γραφτό 
αιώνες µετά, τα µυστικά νήµατα της τύχης να ξανατραβήξουν τους Αλικαρνασσείς σε µια αντίστροφη πορεία στην 
Κρήτη, για να βρουν εδώ µια φιλόξενη πατρίδα» (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 46).     
181Ν. Εφηµερίς, φ.2624/16.02.24 
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Τον Μάρτιο του 1924, υπήρχε δεύτερη δηµοσίευση µε τίτλο «Η εγκατάσταση των 

Αλικαρνασσέων», η οποία ανέφερε ότι ο Σύλλογος Προσφύγων Αλικαρνασσού «ο 

Ηρόδοτος», που εδρεύει στην Αθήνα, υπέβαλε υπόµνηµα στο Υπουργείο της 

Πρόνοιας, στο οποίο γνωστοποιούσε ότι πάνω από πέντε χιλιάδες Αλικαρνασσείς 

ναυτικοί, κτίστες και γεωργοί επιθυµούσαν να εγκατασταθούν στο προάστιο 

Κατσαµπά του Ηρακλείου, όπου υπήρχαν κτήµατα τουρκικά και µπορούσε να 

ανεγερθεί οικισµός χιλίων οικιών. Οι Αλικαρνασσείς µάλιστα δήλωναν ότι 

µπορούσαν σε διάστηµα λιγότερο από 3 µήνες να χτίσουν 500 σπίτια µε τους 400 

χτίστες που διέθεταν182.  

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις που δηµοσιεύονταν στον Τύπο, το 1924 άρχισε η 

ανέγερση του συνοικισµού της Αλικαρνασσού
183. Συγκεκριµένα, στις 20 Σεπτεµβρίου 

του 1924, ανακοινώθηκε ότι θα γίνει µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανέγερση στον 

Κατσαµπά προσφυγικού συνοικισµού για τους Αλικαρνασσείς πρόσφυγες. Η 

αποπεράτωση του έργου θα γινόταν σε διάστηµα τριών µηνών και η δαπάνη θα 

έφτανε τα 5 εκατοµµύρια δραχµές184.  

Στις 5 Οκτωβρίου γνωστοποιήθηκε η δηµοπρασία 300 οικιών για το συνοικισµό 

Νέας Αλικαρνασσού και το ∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι 

εργάτες για την κατασκευή του185. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1925186 µε 

τη σύµπραξη τόσο της εργολάβου εταιρείας όσο και της προσωπικής εργασίας των 

κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι προσέφεραν καθηµερινά αφιλοκερδώς 

τις υπηρεσίες τους (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 95). 

Η εδαφική έκταση που παραχωρήθηκε ήταν περίπου 6.000 στρέµµατα και είχε 

ελάχιστα κτίσµατα. Ο συνοικισµός αναπτύχθηκε γύρω από µια κεντρική πλατεία, 

όπου αργότερα χτίστηκε ο Ιερός Ναός του Αγ. Νικολάου. Μετά τη χάραξη δρόµων 

και ελεύθερων χώρων, η υπόλοιπη γη διαιρέθηκε σε οικόπεδα, στα οποία 

τοποθετήθηκαν παραλληλόγραµµες οικίες, σύµφωνα µε τα σχέδια της Ε.Α.Π. Η 

ανέγερση των κτισµάτων δεν έγινε πάντα σε συνεχή σειρά διότι υπήρξε πρόβλεψη για 

τη στέγαση µελλοντικών οικιστών187 (Τζεδάκη-Αποστολάκη 2000: 109, 111). 

                                                           
182Ν. Εφηµερίς, φ.2636/01.03.24 
183Ίδη, φ.646/20.11.24, Ν. Εφηµερίς, φ.2806/20.09.24 
184Ν. Εφηµερίς, φ.2806/20.09.24 
185Ν. Εφηµερίς, φ.2819/05.10.24, φ.2888/13.12.24 
186Ν. Εφηµερίς, φ.3069/13.07.25 
187Η αξία του οικοπέδου µαζί µε το κτίσµα εκτιµήθηκε σε 25.000- 30.000 δρχ. και οι πρόσφυγες όφειλαν να 
καταβάλλουν ως προκαταβολή το 5% (Τζεδάκη- Αποστολάκη 2000: 112). 
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Τον Ιούλιο του 1925, δηµοσίευµα της «Νέας Εφηµερίδας» ανέφερε πως 

παραδόθηκαν 200 σπίτια στο συνοικισµό Αλικαρνασσού, στα οποία θα µεταφέρονταν 

άµεσα Αλικαρνασσείς πρόσφυγες
188. Ο πληθυσµός της Νέας Αλικαρνασσού 

ενισχύθηκε από Αλικαρνασσείς, που κατέφθασαν στην περιοχή είτε µετά από 

προσωπική τους επιθυµία, για να διατηρήσουν ευκολότερα τους συγγενικούς δεσµούς 

τους, είτε ως αποτέλεσµα της οργανωµένης προσπάθειας του Μιχαήλ Ελευθεριάδη189 

να συγκεντρώσει τους απανταχού Αλικαρνασσείς και να επιτευχθεί η οµοιογένεια του 

πληθυσµού
190.  

Τα σπίτια που κατασκευάστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από την 

Επιτροπή, πέρασαν από τέσσερα στάδια στην προσπάθεια να βρεθούν τα κατάλληλα 

υλικά για την κατασκευή τους. Το πρώτο διάστηµα, η υδροδότηση και οι 

εγκαταστάσεις υγιεινής ήταν ανύπαρκτες (Morgenthau 1994: 337-342). Όσον αφορά 

στον οικισµό της Νέας Αλικαρνασσού, οι οικίες ήταν µονόχωρες ή δίχωρες –ανάλογα 

µε τον αριθµό των κατοίκων- χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση και αποχέτευση 

(Τζεδάκη-Αποστολάκη 2000: 110-112).  Επειδή τα σπίτια κτίστηκαν βιαστικά και µε 

φθηνά υλικά, σύντοµα παρουσιάστηκαν κακοτεχνίες και φθορές (Λαγουδάκη-Σασλή 

2009: 148). Το 1925 εξαιτίας άσχηµων καιρικών συνθηκών, προκλήθηκαν ζηµιές σε 

πολλά σπίτια191, ενώ πολλά από αυτά καταστράφηκαν από το σεισµό του 1926192. 

Κρίσιµο ζήτηµα για την εύρυθµη λειτουργία των προσφυγικών συνοικισµών 

αποτελούσε για πολλά χρόνια και η δηµιουργία υποδοµών και διευκολύνσεων, όπως 

δρόµων, υδρευτικού και αποχετευτικού συστήµατος, κατασκευή δηµοσίων 

καταστηµάτων και κοινόχρηστων κτιρίων (Ιστορία των Ελλήνων: 269). 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των δρόµων, ονοµατίστηκαν και οι οδοί, τα 

ονόµατα των οποίων παρέπεµπαν στην Μικρά Ασία. Οι κεντρικές οδοί στη Νέα 

Αλικαρνασσό ήταν και είναι: η Σταδίου, η Ικαρίας, η ∆ηµοκρατίας, η Ηροδότου, η 

Αρτεµισίας και η Μαυσώλου. Οι ονοµασίες των οδών παρέµειναν ίδιες µέχρι και 

                                                           
188Ν. Εφηµερίς, φ.3069/13.07.25 
189Το 1926 ο συνοικισµός αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα και πρώτος πρόεδρος της Νέας Αλικαρνασσού, από το 
1925 έως το 1935, ήταν ο Μιχαήλ Ελευθεριάδης (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 148). 
190Η αγροτική προσφυγική οµάδα της Νέας Αλικαρνασσού είχε τόπο προέλευσης την Αλικαρνασσό και τα 
περίχωρα και ήταν µια από τις περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν σχεδόν οµοιογενείς οµάδες. Ήταν µάλιστα 
από τους συνοικισµούς που απέκτησαν νέα ονόµατα, τα οποία αναπαρήγαγαν ονόµατα µικρασιατικών οικισµών 
µε την προσθήκη του επιθέτου «νέος» (Λαγουδάκη- Σασλή 2008: 148, Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 122). 
191Για τια παράπονα των Αλικαρνασσεών, εξαιτίας των φθορών που προκλήθηκαν στα σπίτια τους από τις βροχές, 
βλ.  Νέα Εφηµερίς, φ.3160/13.10.25. 
192Ο σεισµός συνέβη στις 28 Ιουνίου του 1926. Οι ζηµιές που προκάλεσε αναφέρονταν στα πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων της επόµενης ηµέρας (Βλ. Ίδη, φ.1043/29.06.26, Ν. Εφηµερίς, φ.3408/29.06.26). 
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σήµερα. Άλλαξε όνοµα µία µόνο οδός, που από ‘‘21η Απρίλη’’ µετονοµάστηκε σε 

‘‘ Κερά’’ ( Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 

Η διαµόρφωση του χώρου επέτρεψε την υλοποίηση και των δυο τύπων 

αποκατάστασης προσφύγων, όπως είχαν σχεδιαστεί από την ελληνική πολιτεία και 

την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων: την αστική, που συνίστατο στην 

ανέγερση και παραχώρηση οικιών σε όσους πρόσφυγες δήλωναν ως εργασία αστικά 

επαγγέλµατα (εργάτης, ξυλουργός, κτίστης κ.α.) και την αγροτική, µε την 

παραχώρηση µικρού οικήµατος και καλλιεργήσιµης γης, σε όσους πρόσφυγες 

δήλωναν το επάγγελµα του γεωργού. Στους αστούς παραχωρήθηκαν οικόπεδο ή 

οίκηµα, οικοδοµικά υλικά και δάνειο για τη στέγαση ή την επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση, ενώ στους αγρότες η παροχή κλήρου περιελάµβανε οικόπεδο ή 

αγροτεµάχια προς καλλιέργεια, σπίτι ή υλικά οικοδοµής, εργαλεία, ζώα και σπόρους 

(Ιστορία των Ελλήνων: 275-6).   

 Η νέα πόλη είχε χωριστεί σε τρεις ζώνες ανάλογα µε τα επαγγέλµατα των 

οικιστών. Η βόρεια ζώνη, που ονοµάστηκε «θαλασσινά», παραχωρήθηκε στους 

αλιείς και λέγεται έτσι µέχρι και σήµερα193. Η νότια, που πήρε το όνοµα «γεωργικά», 

ορίστηκε ως χώρος καλλιεργειών (αγροτική αποκατάσταση) και δόθηκε στους 

αγρότες, ενώ η ενδιάµεση κεντρική ζώνη, τα «αστικά» -µε φυσικό διαχωριστικό όριο 

τον δρόµο που οδηγούσε στις ανατολικές περιοχές του νοµού Ηρακλείου-, ορίστηκε 

ως χώρος ανέγερσης οικιών (αστική αποκατάσταση) και δόθηκε σε αυτούς που είχαν 

αναπτύξει αστικές δραστηριότητες, εµπόρους, τεχνίτες, κτίστες, εργάτες (∆ήµος Νέας 

Αλικαρνασσού 2010: 108). 

Οι δύσκολες βιοτικές συνθήκες φαίνεται να ενδυνάµωσαν τη συλλογική συνείδηση 

των προσφύγων και παρατηρήθηκε αυξηµένη κοινωνική αλληλεγγύη και σύσφιξη 

των δεσµών µεταξύ των κατοίκων του συνοικισµού, η οποία εκφράστηκε µε την 

ενδογαµία και κατά τις επόµενες δεκαετίες µε τη γενική συµµετοχή στα κοινωφελή 

έργα (π.χ. ασφαλτόστρωση δρόµων), την ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. 

Νικολάου
194 και την ίδρυση αθλητικού σωµατείου («ο Ηρόδοτος»)195. 

                                                           
193Κατά τη συνέντευξη µε την κ. Παγώνα και την κ. Βαγγελιώ, οι ίδιες αναφέρθηκαν στην διάκριση αυτή. 
194Όσον αφορά την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου, κατάφερε να ολοκληρωθεί µε προσωπική 
προσπάθεια και ατοµική εργασία των κατοίκων, καθώς και µε χρηµατική υποστήριξη. Σηµαντική υπήρξε στην 
προσπάθεια αυτή και η συµβολή της ερανικής επιτροπής των εκάστοτε Εκκλησιαστικών Συµβουλίων και των 
Κοινοτήτων, η οποία διενεργούσε συχνά εράνους. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας πραγµατοποιήθηκαν 
στις 22 Μαΐου του 1948 δύο θεατρικές παραστάσεις (το τρίπρακτο κοινωνικό δράµα «Άννα θα σε πάρω» και η 
κωµωδία «Αντίθετα της φύσεως»), τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν προς την ανέγερση του ναού (∆ήµος Νέας 
Αλικαρνασσού 2010: 106, 122).        
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 Μελετώντας το αρχείο του Ληξιαρχείου της Νέας Αλικαρνασσού την περίοδο 

1933-1940196, παρατηρείται ότι, ακόµα και 10 σχεδόν χρόνια µετά την εγκατάσταση 

των προσφύγων, η πλειοψηφία των γάµων του συνοικισµού ήταν ανάµεσα σε 

πρόσφυγες, γεννηµένους στη Μικρά Ασία.  

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ληξιαρχείου της Νέας 

Αλικαρνασσού: 

 Το 1933 σε σύνολο 17 πράξεων γάµου, οι 9 ήταν µεταξύ προσφύγων, οι 2 µεταξύ 

άνδρα Μικρασιάτη και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας, οι 4 

µεταξύ γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή από άλλο µέρος της 

Ελλάδας και 2 µεταξύ Κρητικών.  

Το 1934 έγιναν 24 πράξεις γάµου, από τις οποίες οι µισές (12) ήταν µεταξύ 

προσφύγων, που είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία, οι 5 µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και 

γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας και οι 7 µεταξύ γυναίκας 

Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή από άλλο µέρος της Ελλάδας.  

Το 1935 πραγµατοποιήθηκαν 18 πράξεις γάµου, οι 7 µεταξύ προσφύγων, οι 5 

µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας, 

οι 2 µεταξύ γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή από άλλο µέρος της 

Ελλάδας και οι 4 µεταξύ Κρητικών ή µε καταγωγή από άλλη περιοχή της Ελλάδας. 

Το 1936 σε σύνολο 15 πράξεων γάµων, οι 11 ήταν µεταξύ προσφύγων, 1 µεταξύ 

άνδρα πρόσφυγα και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας, 2 µεταξύ 

γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή από άλλο µέρος της Ελλάδας και 1 

µεταξύ Κρητικών.  

Το 1937 οι πράξεις γάµου ήταν µόλις 8, από τις οποίες οι 5 ήταν µεταξύ 

Μικρασιατών, η 1 µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη 

περιοχή της Ελλάδας και οι 2 µεταξύ γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού 

ή από άλλο µέρος της Ελλάδας (Ληξιαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, βιβλίο γάµων, 

τόµος 3). 

                                                                                                                                                                      
195Όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός - Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία», οι 
Αλικαρνασσείς επιθυµούσαν να ενδυναµώσουν τη συλλογική συνείδηση και να συσφίξουν τους δεσµούς µεταξύ 
των κατοίκων και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ίδρυσαν αυτό το αθλητικό σωµατείο (∆ήµος Νέας 
Αλικαρνασσού 2010: 128).  
196Το αρχείο µε τα βιβλία γάµων ξεκινάει το 1932, ωστόσο η χρονιά αυτή δεν µελετήθηκε, επειδή στους τόµους 
δεν αναγράφεται ο τόπος γέννησης και υπάρχει δυσκολία στην ανάγνωση των ονοµάτων, από τα οποία θα 
µπορούσε να µελετηθεί η προέλευση. Την χρονιά εκείνη γνωρίζουµε όµως ότι έγιναν 66 γάµοι (Ληξιαρχείο Νέας 
Αλικαρνασσού, βιβλίο γάµων, τόµος 1 και 2). Η έρευνα σταµατάει το 1940, επειδή µετά ξεκινάει µία άλλη 
περίοδος, εκείνη της κατοχής. 
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Το 1938 παρατηρείται µία αύξηση των πράξεων γάµου, οι οποίοι ανέρχονταν 

στους 30. Οι 17 ήταν µεταξύ Μικρασιατών, οι 5 µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και 

γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας, οι 2 µεταξύ γυναίκας 

Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή από άλλο µέρος της Ελλάδας, οι 4 µεταξύ 

Κρητικών ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας και παρατηρούµε για πρώτη φορά να 

δηλώνεται ως τόπος γέννησης η Νέα Αλικαρνασσός, µε αποτέλεσµα να έχουµε 1 

πράξη γάµου µεταξύ άνδρα Μικρασιάτη και γυναίκας γεννηµένης στη Νέα 

Αλικαρνασσό και 1 πράξη γάµου µεταξύ άνδρα Κρητικού και γυναίκας γεννηµένης 

στη Νέα Αλικαρνασσό.  

Το 1939 οι πράξεις γάµου µειώθηκαν στις 9 και µόνο οι 3 ήταν µεταξύ 

Μικρασιατών. (Για πρώτη φορά οι γάµοι µεταξύ Μικρασιατών δεν ήταν πλειοψηφία). 

Η 1 πράξη γάµου ήταν µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη 

περιοχή της Ελλάδας, οι 3 µεταξύ γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή 

από άλλο µέρος της Ελλάδας, η 1 µεταξύ Κρητικών ή µε καταγωγή από άλλη περιοχή 

της Ελλάδας και 1 µεταξύ Κρητικού και γυναίκας γεννηµένης στη Νέα Αλικαρνασσό.  

Φτάνοντας στο 1940 οι πράξεις γάµων ήταν 16, από τις οποίες οι 5 µεταξύ 

Μικρασιατών, οι 4 µεταξύ άνδρα πρόσφυγα και γυναίκας από την Κρήτη ή άλλη 

περιοχή της Ελλάδας, η 1 µεταξύ γυναίκας Μικρασιάτισσας και άνδρα Κρητικού ή 

από άλλο µέρος της Ελλάδας και οι 6 µεταξύ Κρητικών ή µε καταγωγή άλλο µέρος 

της Ελλάδας (Ληξιαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, βιβλίο γάµων, τόµος 3). 

Αν και δεν έχουµε στοιχεία για τους γάµους στη Νέα Αλικαρνασσό από το 1925-

1932, παρατηρείται ότι, ακόµα και µια δεκαετία µετά την εγκατάστασή τους, οι 

Μικρασιάτες πρόσφυγες παντρεύονται κυρίως µεταξύ τους. Σταδιακά εµφανίστηκαν 

και γάµοι µε Έλληνες, οι οποίοι, αν και τα πρώτα έτη ήταν λιγότεροι, έφτασαν το 

1939 και 1940 να είναι ίσοι µε τους πρώτους. Το 1933-1934 µάλιστα, οι γάµοι 

γυναικών από τη Μικρά Ασία µε άνδρες από την Κρήτη ή άλλα µέρη της Ελλάδας 

ήταν περισσότεροι σε σχέση µε εκείνους µεταξύ ανδρών Μικρασιατών και γυναικών 

από την Κρήτη ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας.   

Εν κατακλείδι, από τα στοιχεία του Ληξιαρχείου της Νέας Αλικαρνασσού και 

συγκεκριµένα από τα βιβλία γάµων που υπάρχουν για την περίοδο 1933-1940, 

συνεπάγεται ότι: 

• Ο ένας τουλάχιστον από τους συζύγους καταγόταν από την Αλικαρνασσό 

της Μ. Ασίας ή τα περίχωρά της.  
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• Τα κύρια επαγγέλµατα των προσφύγων ήταν κτίστης, εργάτης, γεωργός, 

αλιεύς. 

(Ληξιαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, βιβλίο γάµων, τόµος 3 και 4) 

 

Κατά τη διάρκεια της γερµανο-ιταλικής κατοχής οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τον οικισµό (επειδή βρίσκονταν στα όρια της απαγορευµένης ζώνης 

του αεροδροµίου) και να ζήσουν -ξανά- πρόσφυγες σε διάφορες περιοχές και χωριά 

της Κρήτης (Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 150-151, Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 

27.05.11, Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). 

Η οικονοµική κρίση του 1929 κλυδώνισε την εργασία των κατοίκων της Νέας 

Αλικαρνασσού και οδήγησε πολλούς απ’ αυτούς να αναζητήσουν εργασία σε άλλα 

χωριά, ακόµα και στην Αθήνα. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν για λόγους ασφαλείας να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

(∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 110). 

Το 1928 η Νέα Αλικαρνασσός είχε 1.499 κατοίκους από τους οποίους οι 1.317 

ήταν πρόσφυγες. (Οι υπόλοιποι ήταν Κρητικοί, η έλευση των οποίων στο νέο 

συνοικισµό µαρτυρείται ήδη από τα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του)197. Η 

συνεχής αύξηση του πληθυσµού της Νέας Αλικαρνασσού αποδεικνύει και την 

προοδευτική ανάπτυξη της περιοχής. Στην απογραφή του 1940 αναφέρονταν 2.127 

κάτοικοι, το 1951 οι κάτοικοι έφταναν τους 2.912, το 1961 ανέρχονταν σε 5.132, το 

1971 ήταν 6.185, το 1981 ήταν 8.364, ενώ το 1991 και το 2001 ήταν 10.683 και 

11.551 αντίστοιχα198. 

Ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού
199 βρίσκεται στα βόρεια παράλια του Νοµού 

Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει δυτικά µε το ∆ήµο Ηρακλείου ανατολικά µε το 

∆ήµο Γουβών, ενώ βόρεια βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος. Είναι ο δεύτερος σε 

πυκνότητα ∆ήµος του νοµού Ηρακλείου, µετά το ∆ήµο Ηρακλείου, µε τον οποίο 

αποτελεί ένα ενιαίο πολεοδοµικό συγκρότηµα. Περιλαµβάνει το ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα Νέας Αλικαρνασσού και το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Καλλιθέας µε τους 

                                                           
197∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 109 
198Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφές 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 
199Η Νέα Αλικαρνασσός ήταν κοινότητα µέχρι το 1991, οπόταν και ανακηρύχτηκε ∆ήµος, λόγω ιστορικότητας της 
περιοχής.  
Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού συγχωνεύτηκε µε το ∆ήµο Ηρακλείου, στα 
πλαίσια εφαρµογής του νόµου υπ. αριθµό 3852, σχετικά µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Πρόγραµµα Καλλικράτης) (ΦΕΚ, φ. 87/07.06.2010).  
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οικισµούς της Καλλιθέας, του Πρασσά και του Καρτερού. H συνολική έκταση του 

∆ήµου ανέρχεται σε 16,3km2 (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 148). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η όλη διαδικασία της εγκατάστασης προσφύγων στη σηµερινή θέση την Νέας 

Αλικαρνασσού, ήταν σύµφωνη µε τις γενικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την 

αποκατάσταση του συνόλου των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, όπως 

είχαν οριστεί από το ελληνικό κράτος µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του, την Κοινωνία 

των Εθνών και τη µικτή –από Έλληνες και ξένους- Επιτροπή Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων (Ε.Α.Π.). Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης και η σύσταση του 

οικισµού ακολούθησαν τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Εποικισµού. Χώροι που 

προτάθηκαν ήταν η Ανάβυσσος, η Κοκκινιά και ο Κατσαµπάς, καθώς οι Μικρασιάτες 

επιθυµούσαν να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Ο λόγος που τελικά επιλέχτηκε η 

περιοχή του Κατσαµπά ήταν επειδή «το µέρος θύµιζε την χαµένη πατρίδα» (Τζεδάκη- 

Αποστολάκη 2000: 108). Ταυτόχρονα εξασφάλιζε επαγγελµατικά πολλούς 

πρόσφυγες, που είχαν ως κύρια ασχολία την αλιεία.  

Ο συνοικισµός της Νέας Αλικαρνασσού πήρε το όνοµά του από τον τόπο 

προέλευσης των προσφύγων, δηµιουργώντας έτσι µια συµβολική γέφυρα µε το 

παρελθόν και τον τόπο καταγωγής τους (Ζαϊµάκης 2001: 117). Όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο που εκδόθηκε από το ∆ήµο Αλικαρνασσού, «η γέφυρα ανάµεσα στις δύο 

πόλεις ήταν οι άνθρωποι, οι µνήµες και ο πολιτισµός τους» (∆ήµος Νέας 

Αλικαρνασσού 2010: 82). 

Η σηµασία του συνοικισµού Αλικαρνασσού αναγνωρίστηκε από τον πρώτο κιόλας 

καιρό της ανέγερσής του200. Η µετέπειτα ανάπτυξή του µάλιστα, επιβεβαιώνει τα όσα 

έγραφε το 1925 αρθρογράφος της «Νέας Εφηµερίδας»: «ο συνοικισµός των 

Αλικαρνασσέων αποτελεί τον πυρήνα µιας δεύτερης πόλης, […] δεν υπάρχει καµία 

αµφιβολία, ότι µετά από µερικά χρόνια, ολόκληρη η έκταση γύρω από τον συνοικισµό 

θα έχει καλυφτεί από οικοδοµές και η νέα αυτή Αλικαρνασσός θα αποτελεί για το 

Ηράκλειο ένα µοναδικό σε φυσικό και επίκτητο κάλλος προάστιο»201.  

 

                                                           
200∆ηµοσιογράφος της «Νέας Εφηµερίδας» τον Ιούνιο του 1925 επισκέφθηκε το συνοικισµό και όπως ανέφερε, οι 
εντυπώσεις ήταν άριστες. Επισήµαινε µάλιστα, ότι τις εργασίες που πραγµατοποιούνταν τις επόπτευε διαρκώς, µε 
ιδιαίτερο ζήλο, ο Μιχαήλ Ελευθεριάδης και «όσοι δεν επισκέφθηκαν τον συγκεκριµένο συνοικισµό, αξίζει τον κόπο 
να τον επισκεφθούν. Θα βρεθούν προ εκπλήξεων» (Ν. Εφηµερίς, φ.3047/21.06.25). 
201Ν. Εφηµερίς, φ.3050/24.06.25 
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5.0 ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Το δεύτερο ζήτηµα, που επιχειρεί να ερευνήσει η εργασία, σχετίζεται µε τις 

µικρασιατικές µνήµες των απογόνων των προσφύγων πρώτης γενιάς, τις οποίες 

συναντάµε στις µέρες µας, 90 χρόνια µετά την µικρασιατική καταστροφή.  Για να 

µελετήσουµε τα στοιχεία εκείνα που έχουν µεταφερθεί στις επόµενες γενιές και 

ειδικότερα, το τι ‘‘ επιλέγεται’’ και µε ποιους τρόπους διατηρείται στη µνήµη τους, 

έγινε χρήση του παραδείγµατος της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού και ειδικότερα 

του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Η µελέτη του συλλόγου της είναι 

επιβεβληµένη, επειδή έχει διαπιστωθεί πως οι σύλλογοι γενικότερα, διαµορφώνουν 

και αναπαράγουν την κοινωνική ταυτότητα της εκάστοτε οµάδας και αποτελούν 

φορείς διάδοσης της κοινωνικής µνήµης202.  

 

5.1.0 ΣΥΛΛΟΓΟΙ  

Το παρελθόν και συγκεκριµένα η διατήρηση της µνήµης του αποτελεί επίκεντρο 

στην παραγωγή και αναπαραγωγή κοινωνικών οµάδων. Η µνήµη αποτελεί όχι µόνο 

µια διαδικασία επιλογής στοιχείων του παρελθόντος, αλλά και ανακατασκευής του. Η 

διήγηση του παρελθόντος είναι αυτή που θεµελιώνει την κοινωνική ταυτότητα των 

µελών µιας οµάδας πάνω σε µια ιστορία, η οποία θεωρείται από τα µέλη της 

αυθεντική και απαραβίαστη. Έτσι, το παρελθόν, τελικά, καθορίζει το τι σηµαίνει να 

είναι κανείς µέλος µιας οµάδας, καθώς και τις σχέσεις της οµάδας µε τον υπόλοιπο 

κόσµο (∆έλτσου 2004: 256-257). Η οµάδα, εποµένως, εξαρτάται και διαµορφώνεται 

από τις µνήµες του παρελθόντος µε βάση τις οποίες αναπαράγεται και προσδιορίζεται 

η ταυτότητά της. 

Ο Hobsbawm αναφέρει για τη µνήµη του παρελθόντος και συγκεκριµένα για τις 

«παραδόσεις», οι οποίες φαίνεται ότι είναι παλιές: «συχνά έχουν εντελώς πρόσφατη 

προέλευση και µερικές φορές είναι επινοηµένες»203 (Hobsbawm 2004: 9). Αυτό που 

σύµφωνα µε τον ίδιο καθιστά την επινόηση της παράδοσης τόσο ενδιαφέρουσα, είναι 

«η αντίθεση ανάµεσα στη διαρκή µεταβολή και ανανέωση του σύγχρονου κόσµου και 

                                                           
202
Βλ. ενδεικτικά, ∆έλτσου 2004: 258-259. 

203Ο όρος «επινοηµένη παράδοση» περιλαµβάνει «τόσο ‘‘ παραδόσεις’’ που πραγµατικά επινοήθηκαν, 
κατασκευάστηκαν και θεσπίστηκαν επίσηµα όσο και εκείνες που αναδύονται µε λιγότερο εύκολα ανιχνεύσιµο 
τρόπο εντός µιας βραχείας και χρονολογήσιµης περιόδου. […] Με τον όρο ‘‘ επινοηµένη παράδοση’’ εννοούµε 
ένα σύνολο πρακτικών οι οποίες συνήθως διέπονται, φανερά ή σιωπηρά, από αποδεκτούς κανόνες και µε 
τελετουργική ή συµβολική φύση, και οι οποίες επιδιώκουν να ενσταλάξουν ορισµένες αξίες και κανόνες 
συµπεριφοράς µέσω επανάληψης, γεγονός που αυτόµατα συνεπάγεται τη συνέχεια µε το παρελθόν» (Hobsbawm 
2004: 9-10). 
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στην προσπάθεια να συγκροτηθούν τουλάχιστον κάποιες όψεις της κοινωνικής ζωής 

µέσα σ’ αυτόν ως αµετάβλητες και σταθερές» (Hobsbawm 2004: 10).  

 Όπως αναφέρει ο Connerton: «οι κοινωνίες δηµιουργούν και συντηρούν» 

(Connerton 1989: 12). Η συνείδηση του χρόνου για τα άτοµα, είναι σε µεγάλο βαθµό, 

µια αντίληψη της συνέχειας της κοινωνίας ή πιο συγκεκριµένα, της εικόνας αυτής της 

συνέχειας, την οποία δηµιουργεί η κοινωνία (Connerton 1989: 12). «Οι κοινωνικοί 

θεσµοί, για τους οποίους είχαν δηµιουργηθεί οι ‘παλιές’ παραδόσεις έχουν αρχίσει να 

θρυµµατίζονται κάτω από την επιρροή της κοινωνικής αλλαγής, η οποία αλλαγή 

δηµιουργεί άµεσα νέες τελετουργικές τελετές. […] Στη σύγχρονη εποχή εποµένως, 

έχουµε επινοηµένες τελετές που διεκδικούν τη συνέχεια µε ένα κατάλληλο ιστορικό 

παρελθόν» (Connerton 1989: 51) και έχουν µία διάθεση νοσταλγίας (Connerton 1989: 

64). 

Οι σύλλογοι αποτελούν καθοριστικούς φορείς διατήρησης και διάδοσης της 

µνήµης και της ιδιαίτερης ταυτότητας µιας οµάδας. Είναι αναγκαίο, εποµένως, να 

εξεταστεί η προσφορά και η συµβολή τους αναφορικά µε τις συγκεκριµένες έννοιες, 

αφού οι δραστηριότητες και τα προγράµµατα των συλλόγων αποτελούν διαµορφωτές 

µνήµης και χώρους συσπείρωσης, δεδοµένου ότι η κοινωνική µνήµη αναπαράγεται 

µέσα από τελετές, κείµενα, εικόνες, µνηµεία, ταξίδια κτλ (∆έλτσου 2004: 258-259). 

Οι τοπικοί σύλλογοι συνδέονται µε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής 

κοινωνίας, ιδιαίτερα όπως αυτά διαµορφώθηκαν κατά το δεύτερο µισό του εικοστού 

αιώνα, µεταξύ των οποίων είναι η µετανάστευση και η αστικοποίηση. Συνδέονται 

επίσης «µε το ζήτηµα των σχέσεων, των συνεχειών ή των τοµών, µεταξύ του 

αγροτικού και του αστικού χώρου και µε τα ευρύτερα ζητήµατα του κοινωνικού 

µετασχηµατισµού. […] Η ίδρυση των τοπικών συλλόγων εκτείνεται χρονικά σε 

ολόκληρο των εικοστό αιώνα, εντάθηκε όµως τις τρεις δεκαετίες µετά τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ άρχισε να φθίνει περίπου από τα µέσα της δεκαετίας του 

’70204» (Πανόπουλος 2006: 88). 

Η συλλογική δράση των προσφύγων εκφράστηκε µέσω της ίδρυσης προσφυγικών 

οργανώσεων και πολιτιστικών συλλόγων και µε αυτό τον τρόπο διαµορφώθηκε η 

συλλογική προσφυγική µνήµη,  συνδιαλεγόµενη µε το τραύµα της απώλειας. Όπως 

αναφέρει ο Τζεδόπουλος, «η προσφυγική µνήµη αποτύπωσε τις κοινωνικές […] 

                                                           
204Η φθίνουσα τάση στην ίδρυση των τοπικών συλλόγων δεν συνεπάγεται ότι και οι ήδη υπάρχοντες σύλλογοι 
ανέστειλαν τη δράση τους εκείνη την περίοδο (Πανόπουλος 2006: 88). 
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διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους πρόσφυγες και αποτέλεσε τη βάση δηµιουργίας των 

ποικίλων εκδοχών της µικρασιατικής ταυτότητας στην Ελλάδα» (Τζεδόπουλος 2003: 

17). 

Οι πρώτοι σύλλογοι προσφύγων ιδρύθηκαν, σύµφωνα µε τον Βαρλά, κατά τον Α’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Τα σωµατεία αυτά αναπτύχθηκαν είτε στη βάση της καταγωγής 

είτε στη βάση του τόπου προσφυγής και εγκατάστασης και δείχνουν την ανάγκη 

συσπείρωσης των προσφύγων για την ταυτότητά τους (Βαρλάς 2003: 161). Οι 

δραστηριότητές τους αποσκοπούσαν στη συγκρότηση «κοινωνικών πεδίων και 

µνηµονικών τόπων όπου ανανεώνονται και ανασυστήνονται οι δεσµοί και η µνήµη 

της τοπικής καταγωγής και της προσφυγικής ιδιότητας» (Βαρλάς 2003: 164). 

Οι σύλλογοι αρχίζουν από τη δεκαετία του ‘70 να εµπλέκονται ενεργά στην 

οργάνωση των τοπικών κοινωνικών εκδηλώσεων και σε ορισµένες περιπτώσεις οι 

εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύονται σε κυρίαρχες εορταστικές εκδηλώσεις των τοπικών 

κοινωνιών, φτάνοντας πολλές φορές να επισκιάζουν τις άλλες τοπικές γιορτές 

(Πανόπουλος 2006: 88, 91) και συχνά σχετίζονται µε την κατασκευή και 

διαπραγµάτευση της τοπικής ταυτότητας, την αναβίωση τελετουργιών και την 

αναζωπύρωση της εορταστικής κοινωνικότητας (Πανόπουλος 2006: 91). 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των προσφύγων παρουσιάζουν την πολιτιστική 

ιδιαιτερότητα της οµάδας, η οποία ταυτίζεται µε το παρελθόν και καθορίζεται από 

αυτό, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούν την οµάδα στο ευρύτερο εθνικό σύνολο. Σύµφωνα 

µε τη διάκριση που κάνει η ∆έλτσου µεταξύ πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 

συλλόγων, οι πρωτοβάθµιοι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν σκοπό τη διατήρηση των 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών σε µουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα µελετών κτλ, αλλά 

και τη συντήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της προέλευσής τους (ήθη και 

έθιµα). Από την άλλη πλευρά, στόχος των δευτεροβάθµιων σωµατείων ορίζεται η 

αναγνώριση και η καταχώριση της πραγµατικής ιστορίας της οµάδας (∆έλτσου 2004: 

259, 271). 

Σύµφωνα µε τη Λαγουδάκη-Σασλή, από τη δεκαετία του 1980, ιδρύθηκαν στο 

Ηράκλειο σύλλογοι, που σκοπό είχαν τη διατήρηση των ηθών, των εθίµων και των 

σχέσεων των προσφύγων µεταξύ τους. Όπως αναφέρει η ίδια, η πράξη αυτή 

δικαιολογείται, καθώς ένα µεγάλο µέρος των προσφύγων πρώτης γενιάς, που 

διατηρούσε τους ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους, είχαν φύγει από τη ζωή και η 

σύνθεση των προσφυγικών συνοικισµών είχε αλλάξει εξαιτίας της εσωτερικής 
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µετανάστευσης και η νέα γενιά προσφύγων είχε ενσωµατωθεί στην τοπική κοινωνία 

(Λαγουδάκη-Σασλή 2009: 207).     

Στο ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός συλλόγων -

µικρότερων ή µεγαλύτερων- µε αρκετά από τα ονόµατά τους να παραπέµπουν στα 

ονόµατα των επιµέρους συνοικισµών του ∆ήµου. Οι σύλλογοι διακρίνονται σε 

πολιτιστικούς, αθλητικούς και σε διάφορους συλλόγους-σωµατεία205. Υπάρχουν 8 

πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι «αποτελούν δείγµα πολιτισµού», σύµφωνα µε τα όσα 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού
206 και είναι οι εξής: 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι  

Περιβαλλοντικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. Αλικαρνασσού 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννη 

Πολιτιστικός σύλλογος «Η Αρτεµισία»  

Πολιτιστικός και Οικολογικός σύλλογος Πρασσάς 

Πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Νεκταρίου 

Πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Γεωργίου 

Πολιτιστικός σύλλογος Καρτερού  

Σύλλογος ενοριτών και φίλων της ενορίας Πρασσάς – Καρτερού 

Η σηµασία των συλλόγων φαίνεται και στο βιβλίο που εκδίδεται από το ∆ήµο, 

όπου αναφέρεται πως: «τα θέµατα που αφορούν τον πολιτισµό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά για το ∆ήµο µε σηµείο αναφοράς τους πολιτιστικούς συλλόγους της 

περιοχής». Στο ίδιο βιβλίο, δίνεται έµφαση στο έργο συγκεκριµένων συλλόγων, 

µεταξύ των οποίων είναι ο πολιτιστικός σύλλογος «Η Αρτεµισία» (∆ήµος Νέας 

Αλικαρνασσού 2010: 159). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205Στην περιοχή λειτουργούν πέντε αθλητικοί σύλλογοι: α) Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Ν. Αλικαρνασσού, β) 
Αθλητικός σύλλογος «Π.Α.Σ.Α. Ηρόδοτος», γ) Αθλητικός σύλλογος «Νέοι Ηροδότου», δ) Γυµναστικός σύλλογος 
«Αθλοκίνηση» και ε) «Παγκρήτιος Αθλητικός Σύλλογος» και οι ακόλουθοι σύλλογοι- σωµατεία: α) ΚΕΘΕΑ-
Θεραπευτικό Πρόγραµµα «ΑΡΙΑ∆ΝΗ», β) Φιλανθρωπικό Σωµατείο-Κέντρο Ειδικών Παιδιών η «Ζωοδόχος 
Πηγή» και γ) Παγκρήτιος Σύλλογος Ελλήνων ROM «Η ΕΛΠΙ∆Α» (http://www.nea-alikarnassos.gr/city/unions, 
πρόσβαση 02-08-10). 
206 http://www.nea-alikarnassos.gr/city/unions (πρόσβαση 02-08-10) 



77 

 

5.1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ»  

Ένας από τους πιο γνωστούς µικρασιατικούς συλλόγους στο Ηράκλειο είναι ο  

Πολιτιστικός Σύλλογος Αλικαρνασσού «Η Αρτεµισία»207 (Ζαϊµάκης 2001: 134). 

Ιδρύθηκε το 1979208 και πήρε το όνοµα του από την Αρτεµισία, βασίλισσα της 

Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Η ίδρυσή του βασίστηκε «στην ανάγκη των 

κατοίκων της περιοχής να διατηρήσουν ζωντανές τις ιστορικές µνήµες και το 

παραδοσιακό στοιχείο της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας»209.  

Στην παρούσα εργασία, µελετάται ο παραπάνω σύλλογος ως υπόδειγµα συλλόγου, 

µέσω του οποίου διαδίδεται η µνήµη της συγκεκριµένης οµάδας Μικρασιατών. Οι 

λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή είναι καταρχάς η έντονη δράση του 

συλλόγου αλλά και η µικρασιατική του ταυτότητα.  

Σύµφωνα µε το καταστατικό, οι σκοποί του συλλόγου είναι η ανάπτυξη του 

πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των µελών του και γενικά των κατοίκων της 

Αλικαρνασσού Ηρακλείου, η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας και της 

κοινωνικής προόδου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µελών, η 

διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ενηµέρωση των µελών πάνω στις σύγχρονες τάσεις της Επιστήµης 

και της τέχνης και τέλος η ψυχαγωγία και η ανάπτυξη της φιλίας µεταξύ των µελών 

του. 

Μέσα για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι η οργάνωση 

διαλέξεων, επιστηµονικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

κινηµατογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων και σεµιναρίων, εκδροµών, η 

δηµιουργία βιβλιοθήκης, επιτροπών µελέτης και επεξεργασίας διαφόρων θεµάτων και 

η συνεργασία µε άλλους φορείς προόδου και ιδιαίτερα µε την Κοινότητα 

Αλικαρνασσού και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.  

(Καταστατικό Συλλόγου, Ηράκλειο, 28.02.1985) 

                                                           
207Όπως ανέφερε η κ. Βαγγελιώ (υπεύθυνη των πολιτιστικών εκδηλώσεων): «(ως σύλλογος) έχουµε απήχηση. 
Έχουµε πάρει µία αρκετά σεβαστή θέση τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας» (Συνέντευξη µε κ. 
Βαγγελιώ, 27.05.11). 
208(Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 217) Η ίδρυσή του πραγµατοποιήθηκε τότε, γιατί κατά την περίοδο αυτή άρχισε να 
δίνεται έµφαση στην πολιτιστική κληρονοµιά. Επίσης, όπως τόνισε και η κ. Βαγγελιώ, «ο σύλλογος άργησε να 
ιδρυθεί (σε σχέση µε την εγκατάσταση των προσφύγων) γιατί τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης ήταν δύσκολα. 
Καταρχήν όλοι οι παλιοί άνθρωποι δεν δέχονταν ότι θα µείνουν εδώ. Ήτανε δεδοµένο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα 
πάνε πίσω στην πατρίδα» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11).   
209 http://www.nea-alikarnassos.gr/informing/2010-press-release (02-08-10) 
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Μέλη του συλλόγου µπορούν να γίνουν οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού
210 που 

αποδέχονται το καταστατικό µε γραπτή αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο211 

και έγκρισή της από αυτό (Καταστατικό Συλλόγου, Ηράκλειο, 28.02.1985). 

Μέσω της συνέντευξης µε την υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων (κ. 

Βαγγελιώ)212 δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί η δράση του συλλόγου και η πορεία 

του από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα213. Παράλληλα, οι δράσεις του συλλόγου 

περιγράφονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου, όπου αναφέρεται, πως ο 

σύλλογος δίνει τη δυνατότητα, στους νέους της περιοχής, να διδαχθούν 

παραδοσιακούς χορούς, µουσική, να ψυχαγωγηθούν κατά τη διάρκεια συναντήσεων 

και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και να ασχοληθούν µε αθλήµατα214. 

Από ενδεικτικές συνεντεύξεις που πραγµατοποίησα µε µέλη του συλλόγου, φάνηκε 

ότι ο σύλλογος δεν διατηρεί κάποιο αρχείο µε τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν 

ή/και δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για τις δράσεις τους, παρόλο που αρκετά συχνά 

γίνονται ανάλογες δηµοσιοποιήσεις για τις δραστηριότητες του συλλόγου σε τοπικές 

εφηµερίδες, καθώς η πολιτιστική δραστηριότητα του συλλόγου είναι αρκετά έντονη. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Βαγγελιώ, «δεν υπάρχει αρχείο του συλλόγου, 

µόνο τα προσωπικά αρχεία που έχει ο καθένας µας. Είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί 

υλικό επειδή κάθε δύο χρόνια αλλάζει η διοίκηση του συλλόγου» (Συνέντευξη µε κ. 

Βαγγελιώ, 05.10.10). Ένας ακόµη λόγος που δεν υπάρχει αρχείο είναι γιατί δεν έχουν 

αντικείµενα από Μικρασιάτες. «Είναι ελάχιστα πράγµατα σε σπίτια και δεν τα δίνουν. 

(Είναι ελάχιστα) γιατί ήρθανε κυνηγηµένοι και φέρανε εδώ κάποια πράγµατα, λιγοστά. 

Με την κατοχή τα πουλήσανε. Κι έτσι αυτά που υπάρχουν είναι ελάχιστα. Μπορείς να 

                                                           
210Όπως διευκρίνισε η υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων, όταν δηµιουργήθηκε ο σύλλογος, η Νέα 
Αλικαρνασσός ήταν καθαρά µικρασιάτικος οικισµός για αυτό και ήταν ευνόητο ότι οι κάτοικοι ήταν Μικρασιάτες 
και άρα ο σύλλογος ήταν µικρασιατικός. Αυτός ήταν και ο λόγος που στο καταστατικό δεν έγινε αυτή η διάκριση. 
Τώρα βέβαια, ο ∆ήµος είναι πολυσυλλεκτικός και το ποσοστό των Μικρασιατών στην περιοχή είναι πολύ 
λιγότερο σε σχέση µε αυτό των Κρητικών ή των αλλοδαπών (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 
211Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κ. Σταµπουλής Σταύρος και, όπως προκύπτει από τα βίντεο µε τις 
µικρασιατικές βραδιές, ο πρόεδρος είναι ο ίδιος από το 2008 έως σήµερα. Είναι µεταξύ 65-70 ετών, είναι 
Μικρασιάτης β’ γενιάς (ο πατέρας του ήρθε 16 χρονών από τη Μικρά Ασία), δούλευε χρόνια στο τελωνείο, 
διατηρούσε µαγαζί και τώρα είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής µονάδας. Είναι άτοµο κύρους, γνωστό στην τοπική 
κοινωνία, µε ενεργό πολιτική δράση –καθώς έχει διατελέσει για χρόνια αντιδήµαρχος και ήταν στον συνδυασµό 
«Ενωµένη Ανεξάρτητη Αλικαρνασσός» µε υποψήφιο δήµαρχο τον Γ. ∆ατσέρη- και καλή οικονοµική κατάσταση, 
η οποία σύµφωνα µε τον ίδιο, οφείλεται στην εργατικότητά του, καθώς, όπως και οι υπόλοιποι πρόσφυγες, 
ξεκίνησε από το µηδέν (Συνέντευξη µε κ. Σταύρο, 16.05.11). Υπεύθυνη των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι από 
το 1995 µέχρι σήµερα η κ. Χατζηγιάγκου - Μακράκη Ευαγγελία. 
212Η κ. Βαγγελιώ είναι 45-50 ετών, εργάζεται σε κατάστηµα της Νέας Αλικαρνασσού, είναι µικρασιατικής 
καταγωγής και από τις δύο γιαγιάδες της και έχει µία κόρη. 
213Σύµφωνα µε την ίδια, όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος, οι στόχοι του δεν ήταν καθαρά να διδάξει τη µικρασιατική 
παράδοση. «Τη διέδιδε µέσα από τις εκδηλώσεις του, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να τη διδάξει, να βάλει δασκάλους 
να τη διδάξουν. Για αυτό και άργησε να γίνει η χορωδία. […] Από το 1993 και µετά ασχοληθήκαµε καθαρά µε τη 
διάδοση και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11).   
214http://www.nea-alikarnassos.gr/informing/2010-press-release (Πρόσβαση 02-08-10) 
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βρεις ζωνάρια, οικιακά σκεύη. Τα πράγµατα αξίας (λίρες, κοσµήµατα) τα 

πουλήσανε
215» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 

 

5.1.2 ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ 

Όταν ξεκίνησε η συγγραφή της εργασίας, τα γραφεία του συλλόγου ήταν επί της 

λεωφόρου Ικάρου, σε ένα από τα πιο κεντρικά σηµεία της περιοχής. Το µέγεθος της 

επιγραφής στην είσοδο του κτιρίου, που έγραφε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Η ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ», δεν άφηνε περιθώρια σε κάποιον περαστικό 

να το προσπεράσει χωρίς να τη διαβάσει. Το κτίριο ανήκε στο ∆ήµο (όπως και το 

κτίριο που µεταφέρθηκε ο σύλλογος στη συνέχεια) και ο σύλλογος είχε εγκατασταθεί 

σε αυτό από το 1993. Πριν από το κτίριο αυτό, στεγαζόταν στο Κτίριο Νεολαίας, το 

οποίο δηµιουργήθηκε για το σύλλογο. Όταν όµως το 1993, το κτίριο της οδού Ικάρου 

δεν µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του ∆ήµου, ο σύλλογος µεταφέρθηκε σε αυτό 

και στο Κτίριο Νεολαίας στεγάστηκε το ΚΑΠΗ (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 

27.05.11).  

Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου, πριν µεταφερθεί στο Κτίριο 

Νεολαίας, ο σύλλογος είχε αλλάξει τρία κτίρια, ενοικιάζοντάς τα. Έπειτα από τις 

µετακοµίσεις που ακολούθησαν, το Φεβρουάριο του 2011, ο σύλλογος µεταφέρθηκε 

στο χώρο που βρίσκεται σήµερα, δίπλα στο δηµοτικό στάδιο Νέας Αλικαρνασσού, «ο 

Ηρόδοτος». Η νέα θέση του συλλόγου δεν είναι τόσο κεντρικά, είναι όµως σε ένα 

µεγαλύτερο χώρο από τον προηγούµενο. Η µεταφορά του εκεί, οφείλεται στο ότι το 

προηγούµενο κτίριο πρόκειται να κατεδαφιστεί.    

Στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες µε ‘‘ εικόνες 

από το παρελθόν’’, οι οποίες κρέµονται στους τοίχους. Άλλωστε, η φωτογραφία έχει 

συµβολική αξία και ανακαλεί µνήµες του µικρασιατικού παρελθόντος. Στην 

προκειµένη περίπτωση, χρησιµοποιήθηκε από πολύ νωρίς για να διατηρήσει µε 

νοσταλγικό χαρακτήρα τη µνήµη των «χαµένων πατρίδων» (Βαρλάς 2003: 159). 

Όπως αναφέρει µάλιστα ο Λε Γκοφ, η φωτογραφία πολλαπλασιάζει και 

εκδηµοκρατίζει τη µνήµη, «της προσφέρει µιαν ακρίβεια, µιαν αλήθεια στο 

εσωτερικό µιας οπτικής µνήµης που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ µέχρι τότε, επιτρέπει τη 

                                                           
215Την περίοδο της Κατοχής, αλλά και αργότερα, πολλές οικογένειες είχαν αναγκαστεί να ανταλλάξουν όλα τους 
τα υπάρχοντα, όπως νοµίσµατα, κοσµήµατα και άλλα πολύτιµα είδη, µε τρόφιµα (Hirschon 2004: 238). 
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διατήρηση της µνήµης του χρόνου και της χρονολογικής εξέλιξης» (Λε Γκοφ 1998: 

133).   

Σε µια γωνιά της αίθουσας υπάρχουν δυο µικρές βιβλιοθήκες µε βιβλία, κυρίως  

ιστορικού περιεχοµένου, τα οποία προέρχονται από δωρεές. Τα συγκεκριµένα βιβλία 

ικανοποιούν τις ανάγκες της σηµερινής ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης του συλλόγου. 

Στους τοίχους υπάρχουν επίσης έπαινοι και αναµνηστικά του συλλόγου. Αρκετές 

καρέκλες εξυπηρετούν τα µέλη της χορωδίας τις ώρες που έχουν µάθηµα και οι 

οποίες τις υπόλοιπες ώρες µαζεύονται, καθώς στον ίδιο χώρο γίνονται τα µαθήµατα 

παραδοσιακών χορών και µουσικών οργάνων.  

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται τοποθετηµένες µέσα σε ξεχωριστές ‘‘ βιτρίνες’’, µία 

ανδρική και µία γυναικεία µικρασιατική στολή. Σε ένα σηµείο της αίθουσας 

υπάρχουν ζωγραφισµένες πάνω σε χαρτόνι 3 γυναίκες ντυµένες αρχαιοελληνικά µε 

µανδύες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τις µετακινούν, όποτε χρειάζεται216. 

 

5.2.0 Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

Α) Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΠΟΥ ∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

   Α1. Η σηµασία των µουσικών παραδόσεων  

Ο σύλλογος «Η Αρτεµισία» που εξετάζεται στη συγκεκριµένη εργασία, µέσω των 

δράσεων που πραγµατοποιεί, επιχειρεί τη διατήρηση και διάδοση της µικρασιατικής 

µνήµης στην εν λόγω περιοχή. Οι δράσεις αυτές έχουν ένα προκαθορισµένο 

προσανατολισµό και µία ανάλογη θεµατική. Η µικρασιατική µνήµη εδώ, ορίζεται 

κυρίως µε βάση τα τραγούδια, τους χορούς, τα έθιµα και τα φαγητά των προσφύγων. 

Η δράση του συλλόγου είναι αρκετά έντονη. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο 

σύλλογος προσφέρει µαθήµατα µουσικών οργάνων, χορού και οργανώνει 

εκδηλώσεις, η δηµοφιλέστερη των οποίων είναι τα Αλικαρνάσσεια. Τα µαθήµατα 

αυτά, µαζί µε τη χορωδία που υπάρχει από το 1995, φανερώνουν την έµφαση που 

δίνει ο σύλλογος στη µουσική παράδοση. Σύµφωνα µε το Ζαϊµάκη, «η µικρασιατική 

µουσική επιβιώνει στις προσφυγικές κοινότητες µέσα από δίκτυα πολιτισµικών και 

µουσικών συλλόγων και όπως συνήθως συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται 

προσπάθεια αναβίωσης κοινοτήτων του παρελθόντος µέσα από µουσικές εκδηλώσεις, 

οι οποίες, µερικές φορές, προσλαµβάνουν φολκλορικό χαρακτήρα. Τα δίκτυα των 

                                                           
216Μία τέτοια περίπτωση είναι οι µικρασιατικές βραδιές στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που γίνονται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού (τα Αλικαρνάσσεια) και οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επόµενη ενότητα. Στις 
µικρασιατικές βραδιές του 2009 και 2010, η κατασκευή µε τις 4 γυναίκες αποτελούσε το σκηνικό. 
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προσφυγικών συλλόγων εξακολουθούν να λειτουργούν ως επικοινωνιακές κοινότητες 

και γέφυρες µνήµης, αλλά ο χαρακτήρας και τα κοινωνικά συµφραζόµενα των 

µουσικών τους πρακτικών είναι, συγκριτικά µε το παρελθόν, πολύ διαφορετικά» 

(Ζαϊµάκης 2001: 134-135). 

Ο χορός και το τραγούδι αποτελούν εκφράσεις της µνήµης µε τις οποίες 

επιτυγχάνεται και η διάδοσή της. Στην ενότητα αυτή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στο χορό και το τραγούδι επειδή ο σύλλογος «Η Αρτεµισία» χρησιµοποιεί κυρίως 

αυτά τα µέσα για τη διαιώνιση της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς. 

Η κληρονοµιά των Μικρασιατών θεωρείται σηµαντική σε πανελλήνια κλίµακα 

τόσο από τους ίδιους τους Μικρασιάτες διαφορετικών γενιών όσο και από τους 

ντόπιους. Το τραγούδι και ο χορός είναι στο κέντρο των πρακτικών της λαϊκής τους 

κουλτούρας και «τόσο αυτοί που έχουν Μικρασιατική καταγωγή, όσο και οι 

µελετητές της λαϊκής παράδοσής τους, υποστηρίζουν ότι ο σύγχρονος λαϊκός 

πολιτισµός άλλαξε σηµαντικά µετά το 1922, γεγονός που θεωρείται αποτέλεσµα της 

δικής τους συµβολής» (Τσιµουρής 1999: 211). 

 

   Α2. Οι δράσεις του συλλόγου για τη διάδοση της µικρασιατικής µνήµης  

Στα πλαίσια διάδοσης της ιστορίας του τόπου, δηµιουργήθηκαν ένα βιβλίο και ένα 

ντοκιµαντέρ
217 από το ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού µε τη συνεργασία και του 

συλλόγου «Η Αρτεµισία»218. Όπως αναφέρει άρθρο της εφηµερίδας του Ηρακλείου 

«Πατρίς»219 για τη συγκεκριµένη δράση: «ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού στα πλαίσια 

των προσπαθειών του για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου µας, τη διάσωση, 

προβολή και διάδοση της πολιτιστικής του κληρονοµιάς προχώρησε στην δηµιουργία 

ντοκιµαντέρ, το οποίο περιλαµβάνει σηµαντικές µαρτυρίες από τους πρώτους κατοίκους 

που ήλθαν στην περιοχή και δηµιούργησαν τον προσφυγικό καταυλισµό αλλά και 

                                                           
217Εκτός από το ντοκιµαντέρ που έγινε στα πλαίσια του ∆ήµου, µέλη του συλλόγου «Η Αρτεµισία», εµφανίζονται 
και σε ένα ντοκιµαντέρ, το οποίο έγινε το 2009 από την Τουρκία σχετικά µε την ανταλλαγή των πληθυσµών, που 
ακολούθησε τη µικρασιατική καταστροφή. Συγκεκριµένα, µέσα από προσωπικές αφηγήσεις απογόνων 
προσφύγων, για τις ιστορίες που τους έλεγαν οι πρόγονοί τους, παρουσιάζονται τα κοινά στοιχεία των 
Τουρκοκρητικών και των Αλικαρνασσέων προσφύγων, οι δυσκολίες που πέρασαν και η αντιµετώπισή τους από 
τους ντόπιους. Για τις ανάγκες του ντοκιµαντέρ, µία οµάδα απογόνων Τουρκοκρητικών, επισκέφθηκε την Κρήτη, 
συνοµίλησε µε Μικρασιάτες και είδε τα µέρη που έζησαν οι γονείς και οι παππούδες τους, πριν την ανταλλαγή.   
218Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν είναι πρωτόγνωρη σε µικρασιατικές οµάδες. Όπως αναφέρει ο Λαδόπουλος, 
«σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας του ‘‘ πρόσφυγα’’ στην τέταρτη γενιά έπαιξε και ο πολιτιστικός 
σύλλογος του χωριού, ο οποίος προσπάθησε να διατηρήσει ζωντανή τη µνήµη της καταγωγής διοργανώνοντας 
διάφορες εκδηλώσεις και εκδίδοντας ένα βιβλίο για την ιστορία του χωριού» (Λαδόπουλος 2010: 170). Οι 
εκδόσεις βιβλίων αποτελούν µία επίσηµη ιστορική αφήγηση, που συγκαταλέγεται ανάµεσα στους διάφορους 
ενεργούς παράγοντες διαµόρφωσης ταυτότητας (∆έλτσου 2004: 266). 
219Η συγκεκριµένη εφηµερίδα από το 1964 ανήκει στον πρόσφυγα Αθηναγόρα Μυκωνιάτη και εκδίδεται µέχρι 
σήµερα από τους απογόνους του (Λαγουδάκη- Σασλή 2009: 221). 
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στοιχεία από τον πολιτισµό, τραγούδια της περιοχής πλάνα από πολιτιστικές 

εκδηλώσεις των συλλόγων έως και παραδοσιακές µικρασιάτικες συνταγές»220. 

Την ανάγκη να αναδειχθεί το στοιχείο της συνέχειας, µαρτυρά η έκδοση του 

βιβλίου από το ∆ήµο το 2006, (το οποίο έχει αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ώστε να µπορεί κάποιος να έχει εύκολα πρόσβαση σε 

αυτό), αλλά και η επανέκδοσή του το 2010 σε 1000 αντίτυπα221. Το βιβλίο, σύµφωνα 

µε την ιστοσελίδα του ∆ήµου, αποτελεί έναν «ιστορικό θησαυρό» που έχει ως στόχο 

την καταγραφή των µαρτυριών, των ηθών και των εθίµων της τοπικής ιστορίας της 

Νέας Αλικαρνασσού
222. 

Το βιβλίο αποτελεί µια προσπάθεια σύνδεσης της ‘‘ διπλής ταυτότητας’’ των 

κατοίκων, της µικρασιατικής και της κρητικής. Στο βιβλίο αναφέρεται πως «ακόµα 

και 90 σχεδόν χρόνια µετά την εγκατάστασή τους, πολλοί Αλικαρνασσείς παράγουν 

λόγο που φανερώνει τόσο τη µικρασιατική καταγωγή τους όσο και την στενή πλέον 

σχέση µε την Κρήτη223». Είναι επίσης φανερό το στοιχείο της συνέχειας και η σύνδεση 

των δύο πατρίδων, της Παλιάς και της Νέας Αλικαρνασσού: «Αλικαρνασσός σηµαίνει 

πόλη οχυρωµένη. […] Η Παλιά Αλικαρνασσός ήταν κυριολεκτικά οχυρωµένη µε τα 

επιβλητικά τείχη της, ενώ η Νέα Αλικαρνασσός είναι οχυρωµένη µε βιώµατα και 

µνήµες, ελπίδες και οράµατα των κατοίκων της που σήµερα δικαιώνει τους κόπους των 

προγόνων τους» (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 113). 

Το ντοκιµαντέρ «Νέα Αλικαρνασσός στις πύλες του 21ου αιώνα» (διάρκειας 43 

λεπτών) µαζί µε το βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός-Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο 

χρόνο και στην ιστορία», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2010. Σύµφωνα µε άρθρο της εφηµερίδας «Πατρίς», η εκδήλωση για 

την προβολή του ντοκιµαντέρ και την παρουσίαση της β’ έκδοσης του βιβλίου, 

πραγµατοποιήθηκε «σε ιδιαίτερα φορτισµένη συγκινησιακά ατµόσφαιρα. […] Όλοι 

όσοι συµµετείχαν πήραν δωρεάν το βιβλίο της ιστορίας και το dvd µε το ντοκιµαντέρ. Η 

                                                           
220Πατρίς, φ.19188/ 26.10.2010 
221Η έκδοσή του χρηµατοδοτήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, ενώ την επιµέλεια της έκδοσης 
είχε ο πρώην Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Νέας Αλικαρνασσού κ. Αντώνης 
Περισυνάκης (http://www.nea-alikarnassos.gr/visitor/history/history.html, πρόσβαση 02.08.10). 
222http://www.nea-alikarnassos.gr/visitor/history/history.html (πρόσβαση 02.08.10) 
223Το σµίξιµο των δύο αυτών στοιχείων φαίνεται στο παρακάτω δίστιχο, το οποίο αποτελεί υλικό από τον 
πολιτιστικό σύλλογο «Αρτεµισία»: «Μες στην Παλιά Αλικαρνασσό µαύρα πουλιά πετούνε, είναι ψυχές προγόνων 
µας που ψάχνουν να µας βρούνε» (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 113). 
Το παραπάνω παράδειγµα µαρτυρά την ενσωµάτωση των κατοίκων στην «κρητική παράδοση - κοινωνία», καθώς 
παρατηρεί κανείς πως η µορφή του δίστιχου αποτελεί κλασικό δείγµα κρητικής µαντινάδας. Ωστόσο στη 
θεµατική, κεντρική θέση κατέχει η προσφυγιά και η χαµένη πατρίδα, θέµατα τα οποία µαρτυρούν τη διατήρηση 
της ιδιαίτερης ταυτότητας της συγκεκριµένης οµάδας. 
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εκδήλωση περιελάµβανε αφιέρωµα µε τραγούδια και χορούς της Μικράς Ασίας από τον 

πολιτιστικό σύλλογο ‘‘Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ’’ και την ενηµέρωση του ∆ηµάρχου Νέας 

Αλικαρνασσού για τις εκλογικές διαδικασίες». Όπως δήλωσε µάλιστα χαρακτηριστικά 

ο ∆ήµαρχος Νέας Αλικαρνασσού: «ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού δεν θα υπάρχει αλλά 

θα παραµείνει ζωντανή η παράδοση του και στο νέο ∆ήµο Ηρακλείου, οι µνήµες των 

κατοίκων και η Μικρασιατική τους κληρονοµιά»224. 

Η µουσική παράδοση των προσφύγων έχει εξέχουσα θέση στη ζωή τους και µέσα 

από αυτήν δίνεται έµφαση στην πολιτιστική τους κληρονοµιά.. Κατά τη διάρκεια του 

ντοκιµαντέρ µια ηλικιωµένη γυναίκα τραγουδούσε ένα παραδοσιακό τραγούδι, το 

οποίο ακούστηκε και σε άλλο σηµείο από έναν µουσικό
225. Στο ντοκιµαντέρ 

παρουσιάστηκαν επίσης ενδεικτικά, κεντήµατα και φαγητά ως µέσα διαιώνισης της 

µνήµης τους. Οι µικρασιάτικες µάλιστα συνταγές ήταν -όπως φαίνεται και από τις 

συνεντεύξεις που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια- ένα από τα λίγα στοιχεία 

µικρασιατικής παράδοσης, που διατηρείται µέχρι σήµερα.  

Τόσο το ντοκιµαντέρ όσο και το βιβλίο αποτελούν εποµένως µια σηµαντική 

προσπάθεια έκφρασης της κοινωνικής µνήµης της περιοχής226, προσεγγίζοντάς την 

ωστόσο, κυρίως ιστορικά. Αυτό διαπιστώνεται και από το ότι, οι αφηγήσεις στο 

ντοκιµαντέρ, έδιναν έµφαση στην ιστορία και τις συνθήκες της εγκατάστασης των 

πρώτων προσφύγων, καθώς επεσήµαναν τόσο τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι 

πρόσφυγες όσο και τις εργασίες που πραγµατοποίησαν στην περιοχή. Στο 

ντοκιµαντέρ αναφέρθηκαν και οι επιµέρους «συνοικίες», στις οποίες χωρίστηκε η 

περιοχή (θαλασσινά – αστικά - γεωργικά)227.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στο ντοκιµαντέρ ο µόνος σύλλογος που 

παρουσιάστηκε ήταν ο σύλλογος «Η Αρτεµισία», µέλη του οποίου παραχώρησαν και 

προσωπικές συνεντεύξεις τους. Η αφηγήτρια του ντοκιµαντέρ ανέφερε για το 

σύλλογο πως είναι εκείνος που «κρατά τις µνήµες» και παρουσιάστηκαν 

                                                           
224Πατρίς, φ.19188/ 26.10.2010 
225Το τραγούδι ονοµάζεται «Μαντρούχα». 
226Η σηµασία που είχε η συγκεκριµένη δράση για τους Μικρασιάτες φαίνεται από το γεγονός ότι και στις 
συνεντεύξεις µε µέλη του συλλόγου, την ανέφεραν ως παράδειγµα (Βλ. ενδεικτικά συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 
16.05.11).       
227Φτάνοντας στο σήµερα, στο τέλος του ντοκιµαντέρ προβάλλεται και ο τοµέας του αθλητισµού, µέσω της 
παρουσίασης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή. Συγκεκριµένα γίνεται 
αναφορά στην αθλητική οµάδα του Ηροδότου, η ιστορία της οποίας ξεκινά από τη εγκατάσταση των πρώτων 
προσφύγων στην περιοχή.  
Στο ντοκιµαντέρ υπάρχει και συνέντευξη του δηµάρχου, ο οποίος αναφέρεται στα έργα και στις υποδοµές που 
έχουν πραγµατοποιηθεί, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στις υπηρεσίες που παρέχονται αλλά και 
στη σηµασία που δίνεται στην παιδεία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µάλιστα, προβάλλονται τα κτίρια, 
καθώς και τα αγάλµατα που υπάρχουν σε διάφορα σηµεία της περιοχής.      
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αποσπάσµατα από νέους που χόρευαν στην αίθουσα του συλλόγου αλλά και κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης.  

Εκτός από τις παραπάνω δράσεις, ο σύλλογος υπήρξε παρόν και σε εκδηλώσεις 

τόσο εντός όσο και εκτός Κρήτης. Το Σεπτέµβριο του 2009, στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων των προσκόπων Ηρακλείου, ο σύλλογος «Η Αρτεµισία», όπως και άλλοι 

µικρασιατικοί σύλλογοι της πόλης228, έλαβε µέρος σε αυτές. Συγκεκριµένα, στις 27 

Σεπτεµβρίου, στα αποκαλυπτήρια του µνηµείου «Πεσόντων Ελλήνων προσκόπων 

Μικράς Ασίας», οι µουσικοχορευτικές οµάδες του συλλόγου πλαισίωναν την 

εκδήλωση µε τραγούδια και χορούς της Κρήτης και της Μικράς Ασίας.  

Το 2010, υπάρχει αναφορά στο σύλλογο σε δηµοσίευση στην τοπική εφηµερίδα 

«Πατρίς»: «Μικρασιατική βραδιά, σηµείο αναφοράς στον πολιτισµό, στη ζωή, στα ήθη 

και στα έθιµα της Μικράς Ασίας πραγµατοποιήθηκε πριν µια βδοµάδα στη 

Θεσσαλονίκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεµισία» σε 

συνεργασία µε το Σωµατείο ‘Ένωση Μακεδονίας’ Νοµού Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Τα 

µέλη και των δύο πολιτιστικών συλλόγων µετά από την θερµή φιλοξενία του Σωµατείου 

«Ένωση Μακεδονίας» εξέφρασαν την επιθυµία να επαναληφθεί µια συνάντηση στο 

µέλλον και να διατηρηθούν στενές οι σχέσεις και ο δεσµός ανάµεσα στους δύο 

συλλόγους µε στόχο την διατήρηση των παραδόσεων».229  

 

-«Αλικαρνάσσεια» 

Οι δράσεις του συλλόγου δεν περιορίζονται µόνο στα όσα παρουσιάστηκαν έως 

τώρα. Ανάµεσα στο πλήθος των θεσµοθετηµένων ετήσιων πολιτιστικών και 

θρησκευτικών εκδηλώσεων230, που διοργανώνει ο ∆ήµος σε συνεργασία µε όλους 

τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, ο σύλλογος «Η Αρτεµισία» συµµετέχει 

και οργανώνει τα «Αλικαρνάσσεια», τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις 

συγκεκριµένες εκδηλώσεις, καθώς στο τέλος τους εµπεριέχεται η µικρασιατική 

                                                           
228Οι σύλλογοι του Ηρακλείου που αναγράφονται στο πρόγραµµα των εκδηλώσεων είναι οι: α) Σύλλογος 
Μικρασιατών Κρήτης ‘’Ο Άγιος Πολύκαρπος’’, β) Σύλλογος Αλατσατιανών Νοµού Ηρακλείου, γ) Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού ‘’Η Αρτεµισία’’, δ) Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ηρακλείου, ε) Παγκρήτιος Σύλλογος 
Καππαδοκών – Μικρασιατών Κρήτης ‘’Η Καππαδοκία’’ και στ) Μικρασιατικός Σύλλογος Σµυρναίων Ηρακλείου 
‘’ Η Σµύρνη’’.  
229Πατρίς, φ.19132/ 01.11.2010 
230Μερικές από τις εκδηλώσεις αυτές είναι: τα Αλικαρνάσσεια, η ναυτική εβδοµάδα, ο εορτασµός του Αγίου 
Νικολάου, η ιερά πανήγυρης Ι.Ν. Παναγίας Καµαριανής, Παναγίας Πρασσάς, η χοχλιδοβραδιά κ.α (∆ήµος Νέας 
Αλικαρνασσού 2010: 159). 
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βραδιά. Μια σταθερή και επαναλαµβανόµενη δράση, κατά την οποία ‘‘ αναπαράγεται 

η µικρασιατική µνήµη’’. 

Τα πρώτα «Αλικαρνάσσεια» ξεκίνησαν µε την ίδρυση του συλλόγου και είχαν 

χρονική διάρκεια δύο ηµερών, ενώ τα τελευταία χρόνια διαρκούν 7 ηµέρες. Αρχικά 

πραγµατοποιούνταν στην πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, ενώ σήµερα 

διεξάγονται στον προαύλιο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου το δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του Ιουλίου. Περιελάµβαναν πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα 

από τα µέλη της µουσικής οµάδας του συλλόγου, αλλά και από γνωστούς καλλιτέχνες 

της µουσικής σκηνής. Από το 2005 συνδιοργανώνονταν από το σύλλογο και την 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου της 

Νέας Αλικαρνασσού
231.  

Στα «Αλικαρνάσσεια» των τελευταίων χρόνων, παρατηρεί κανείς να υπάρχει µια 

ποικιλία αναφορικά µε το είδος των προγραµµάτων, που περιλαµβάνονται σε αυτά. 

Εκτός από θεατρικές παραστάσεις κυρίως για παιδιά, το πρόγραµµα των εκδηλώσεων 

εµπεριέχει µουσικές βραδιές, κυρίως µε κρητική µουσική. Αν και το κρητικό στοιχείο 

είναι έντονο, πάντα η τελευταία µέρα του προγράµµατος ονοµάζεται µικρασιατική 

βραδιά και είναι αφιερωµένη στις µνήµες από τη Μικρά Ασία
232.  

 

    -Μικρασιατικές βραδιές 

Η µικρασιατική βραδιά βρίσκεται στο κλείσιµο των εκδηλώσεων, επειδή -σύµφωνα 

µε την αφηγήτρια της βραδιάς το 2009- ο θεσµός των «Αλικαρνασσείων» βασιζόταν 

αρχικά µόνο στις µουσικές και χορευτικές οµάδες του πολιτιστικού συλλόγου, γι’ 

αυτό και είναι αφιερωµένη στα µουσικά και χορευτικά τµήµατά του. 

Κάθε χρόνο επιλέγονται και παρουσιάζονται διαφορετικά θέµατα της ιδιαίτερης 

παράδοσης και ταυτότητας των Μικρασιατών, µε στόχο τη γνωστοποίησή τους στο 

ευρύ κοινό. Η υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέφερε πως ό, τι επιλέγεται να 

παρουσιαστεί εξαρτάται από τις οµάδες του συλλόγου (χορευτική οµάδα, χορωδία). 

Ενδέχεται να επιλέξουν να παρουσιάσουν θεατρικό δρώµενο ή τραγούδια ή 

παρουσίαση εθίµων ή ανάγνωση αποσπασµάτων από έργα Μικρασιατών λογοτεχνών 

(Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 05.10.10). 

                                                           
231(http://www.nea-alikarnassos.gr/city/events/alikarnasseia.html, πρόσβαση 02-08-10) 
232Όπως ανέφεραν στη συνέντευξή τους οι δάσκαλοι χορού του συλλόγου, οι µνήµες είναι ζωντανές,  αν και έχουν 
περάσει πολλά χρόνια. Η στεναχώρια και η νοσταλγία εκφράζονται ακόµα από τους απογόνους των Μικρασιατών 
προσφύγων (Συνέντευξη µε κ. Νίκο και κ. Μαρία, 20.05.11). 
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Στις µικρασιατικές βραδιές εξέχουσα θέση έχει η χορωδία, η οποία αποτελεί 

«σύνδεσµο»233 των Μικρασιατών, καθώς αποτελείται από µεγαλύτερης ηλικίας µέλη 

(σε σύγκριση µε τα µέλη των χορευτικών οµάδων, που είναι νεαρής ηλικίας) και είναι 

αποκλειστικά µικρασιατικής καταγωγής. Η λέξη σύνδεσµος φαίνεται να 

χρησιµοποιείται, για να τονίσει, ότι τα άτοµα αυτά αποτελούν την πιο κοντινή 

γέφυρα, ανάµεσα στο µικρασιατικό παρελθόν και το σήµερα. Η χορωδία µάλιστα έχει 

στο ρεπερτόριό της µόνο µικρασιάτικα τραγούδια, σε αντίθεση µε τη χορευτική 

οµάδα, η οποία, αν και χορεύει µικρασιάτικους χορούς στις µικρασιατικές βραδιές, 

παρουσιάζει και κρητικούς ή χορούς από διάφορα µέρη της Ελλάδας συµµετέχοντας 

σε άλλες εκδηλώσεις234.  

Για τις ανάγκες της εργασίας, οι µικρασιατικές βραδιές που εξετάζονται είναι 

εκείνες που παρουσιάστηκαν κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010. Και οι τρεις βραδιές 

έχουν µια κοινή οργάνωση και η παρουσίασή τους έχει κυρίως ιστορικό 

προσανατολισµό. Από τη δοµή των εκφωνούµενων λόγων-‘‘ σεναρίων’’, 

παρατηρείται να γίνεται επίκληση στη µνήµη κυρίως στην έναρξη και τη λήξη των 

εκδηλώσεων.  

Πάνω στη σκηνή είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η χορωδία και 

εµβόλιµα κάνει την εµφάνισή του η χορευτική οµάδα. Μια διαφοροποίηση που 

παρατηρείται στη βραδιά του 2008, σε σχέση µε εκείνες των δύο επόµενων χρόνων, 

είναι η χρήση οπτικοακουστικών µέσων235. 

Το 2008 εκφωνήτρια είναι η κ. Μαρία (γραµµατέας του συλλόγου τότε, νυν 

υπεύθυνη χορευτικής οµάδας), ενώ το 2009 και το 2010 είναι η κ. Βαγγελιώ 

(υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων). 

                                                           
233
Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 05.10.10 

234Όπως ανέφερε η ίδια, αυτό οφείλεται στο ότι «δεν γίνεται να σε καλούν (σαν σύλλογο) σε ένα µέρος της Ελλάδας 
και να χορεύεις χορούς από συγκεκριµένες µόνο περιοχές» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 05.10.10), γεγονός που 
δείχνει την προσαρµογή του συλλόγου στις απαιτήσεις της εποχής. 
235∆εν ήταν η πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκαν οπτικοακουστικά µέσα στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις. Στη 
µικρασιατική βραδιά το 2003 έγινε χρήση βίντεο προβολής, η οποία περιελάµβανε µαρτυρίες από Μικρασιάτες 
πρόσφυγες πρώτης γενιάς που ζούσαν στη Νέα Αλικαρνασσό. Τα θέµατα που θίγονταν από τους πρόσφυγες ήταν 
η ζωή τους στη Μικρά Ασία, οι σχέσεις τους µε τους Τούρκους συντοπίτες τους, η φυγή, η περιπλάνηση και τα 
πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Η βραδιά είχε τον τίτλο: ‘’Μνήµες και µαρτυρίες’’ και κατά 
τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν, εκτός από τις µαγνητοσκοπηµένες συνεντεύξεις, µικρασιάτικοι χοροί και 
τραγούδια. Η ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στο Θεατρικό Σταθµό Ηρακλείου. 
Λίγα χρόνια µετά, οι συγκεκριµένες µαρτυρίες παρουσιάστηκαν από το σύλλογο σε παρόµοια εκδήλωση µε τον 
ίδιο τίτλο και το καλοκαίρι του 2009. 
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Οι λόγοι που εκφωνούνταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι ένα στοιχείο που 

πρέπει να εξεταστεί, καθώς σε αυτούς συνοψίζονται οι µνήµες και η ιστορία της 

συγκεκριµένης οµάδας, µέσα από το ‘‘ πρίσµα’’ των ίδιων των διοργανωτών236.  

 

2008 

Τη συγκεκριµένη χρονιά, η µικρασιατική βραδιά είχε τίτλο: «Ο κήπος των 

επιθυµιών». Η εκδήλωση είχε χωριστεί σε 9 ενότητες: η 1η ενότητα ονοµαζόταν 

‘‘ Καλώς Ανταµωθήκαµε’’ και οι τέσσερις επόµενες σχετίζονταν µε περιοχές της 

Μικράς Ασίας. Συγκεκριµένα, η 2η ενότητα είχε τίτλο ‘‘ Αϊβαλί’’, η 3η  ‘‘ το 

Μοσχονήσι’’, η 4η ‘‘ Η Σµύρνη’’ και η 5η ενότητα ‘‘ οι οµορφιές της Μ. Ασίας’’. 

Ακολουθούσαν: η ενότητα 6 µε θέµα τη ‘‘ µικρασιατική καταστροφή’’, οι ενότητες 7-

8 µε θέµα τον ‘‘ Ξεριζωµό των προσφύγων’’ και η ενότητα 9 µε τίτλο: ‘‘ Η νέα ελπίδα 

– ο οικισµός της Ν. Αλικαρνασσού’’. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 

χρησιµοποιήθηκε και η προβολή βίντεο, το οποίο περιελάµβανε εικόνες από περιοχές 

της Μικράς Ασίας πριν τη µικρασιατική καταστροφή, (ενότητες 1-5) εικόνες 

προσφύγων το 1922 (ενότητα 6) και εικόνες από την έλευσή τους στην Ελλάδα 

(ενότητες 7-8) και ειδικότερα στη Νέα Αλικαρνασσό (ενότητα 9). Όσο διαρκούσε η 

προβολή υπήρχε και αφήγηση, που ξεκινούσε από την παρουσία του ελληνικού 

στοιχείου στην Πόλη και αναφερόταν στους τοµείς της οικονοµίας, των τεχνών και 

των γραµµάτων. Έπειτα έγινε αναφορά στην αλλαγή που προκάλεσε η µικρασιατική 

καταστροφή στη ζωή των Μικρασιατών, στην έλευσή τους σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας και στη δηµιουργία της καινούριας τους ζωής σε αυτές και ειδικότερα στη 

Νέα Αλικαρνασσό.  

Η σηµασία της µνήµης είναι φανερή στον τίτλο της εκδήλωσης αλλά και σε πολλά 

σηµεία της αφήγησης. «Ο κήπος των επιθυµιών» αναφερόταν -σύµφωνα µε την 

αφηγήτρια- στη νοσταλγία για τις επιθυµίες που δε θα πραγµατοποιούνταν, «σε 

γεγονότα όµορφα που θέλουµε να θυµόµαστε αλλά και σε άσχηµα, που ενώ θα θέλαµε 

να ξεχάσουµε, επιβάλλεται να τα υπενθυµίζουµε και να τα ενισχύουµε στην εθνική µας 

                                                           
236Την επιµέλεια των κειµένων, της παράστασης και του προγράµµατος έχει η µαέστρος της χορωδίας, η οποία 
είναι στο σύλλογο τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως γράφει η ίδια σε πρόγραµµα παλιότερης εκδήλωσης του 
συλλόγου: «Η ιστορία της Μικρασιατικής Καταστροφής ήταν για µένα ένα δραµατικό γεγονός που µου είχε 
δηµιουργήσει πολλά συναισθήµατα αλλά τα βιώµατά µου για τον πολιτισµό, τη ζωή και τις ρίζες ήταν άγνωστα! 
Έχοντας επίγνωση της σηµασίας να βρεθώ ενηµερωµένη και να γνωρίσω το ιστορικό υπόβαθρο της περιόδου αυτής 
άρχισα να µελετώ. Ένιωσα βαθύτερα την ανάγκη για την αναζήτηση και τη µελέτη των παραδόσεων του 
µικρασιατικού Πολιτισµού όταν συναναστράφηκα και συνειδητοποίησα την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, των 
απόγονων Μικρασιατών να µη πεθάνει, να µη χαθεί από τη µνήµη και την καρδιά τους η Μικρά Ασία». (Βλ. 
Παράρτηµα) 
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µνήµη. Ο κήπος των επιθυµιών δεν µαραίνεται ποτέ γιατί έχει αποτυπωθεί στου χρόνου 

και του µυαλού τα αυλάκια. Να ταξιδέψουµε µε τα φτερά της αγάπης µας για τη Μικρά 

Ασία. […] σε ένα πολιτισµό που ακόµα και σήµερα λάµπει γιατί όλοι εµείς, εσείς δεν 

τον αφήνουµε να σβήσει». 

Λίγο πριν το τέλος της βραδιάς (στην ενότητα 9), το λόγο πήρε µία κοπέλα 

µικρότερης ηλικίας237, η οποία ανέφερε πως «δεν θέλουµε να σταθούµε στις τότε 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων παππούδων µας που εγκαταστάθηκαν σ’ 

αυτά τα χώµατα που ζούµε όλοι σήµερα. Την οικονοµική ανέχεια και τις κακουχίες. 

[…] Να ‘µαστε σήµερα. […] Η πίκρα και η νοσταλγία για την αξέχαστη πατρίδα δεν 

έδρασαν ανασταλτικά. […] Σπέρνουµε απόψε σε µια άκρη του κήπου άλλη µία επιθυµία 

[…] να συνεχίσουµε µε τα τραγούδια και τους χορούς µας να συµβάλλουµε στην 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου µας». 

2009 

Η µικρασιατική βραδιά το 2009 είχε τον τίτλο: «Νοσταλγούµε το παρελθόν - 

τραγουδάµε το παρόν και το µέλλον». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο στον 

τίτλο, όσο και στην αφήγηση της βραδιάς, κατά την οποία παρατηρείται η 

προσπάθεια να συνδεθεί το παρόν µε το παρελθόν της συγκεκριµένης οµάδας: «87 

χρόνια πέρασαν από τότε που ο µικρασιατικός ελληνισµός ξεριζώθηκε από τις 

προγονικές εστίες του και είναι τούτος ο ξεριζωµός ένα από τα πιο σηµαντικά κεφάλαια 

της νεότερης ιστορίας µας. Εκείνοι που έζησαν µέσα στη θύελλα, φεύγουν ένας ένας και 

η ζωντανή µαρτυρία τους χάνεται. Χάνονται οι πολιτιστικοί θησαυροί ή βαλσαµώνονται 

στα ιστορικά αρχεία. Στις µνήµες των ζωντανών σκύψαµε, ακουµπήσαµε µε αγάπη και 

πόνο το αυτί στις καρδιές τους, εκεί που κρατούν τις θύµισες […]. Από αυτούς τους 

ανθρώπους πήραµε στοιχεία, µε µοναδική µας έγνοια την ανάπλαση ενός κόσµου που 

χάθηκε για πάντα»238.   

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τα τραγούδια της χορωδίας και οι χοροί 

εναλλάσσονταν. Η αφήγηση συνεχίστηκε µε αναφορά στον Α’ διωγµό των Ελλήνων 

από την Μικρά Ασία το 1914 και έπειτα από κάποια τραγούδια της χορωδίας, η 

αφηγήτρια αναφέρθηκε στις ελπίδες που γέννησε η άφιξη του ελληνικού στρατού στη 

Σµύρνη αλλά και τις συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής. Η έλευση των 

προσφύγων στην Ελλάδα ήταν η επόµενη θεµατική της αφήγησης, που τόνιζε 

                                                           
237Η µικρή ήταν η Βαρβάρα, κόρη της υπεύθυνης πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου.  
238Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αφηγήτρια έλεγε απέξω όλα τα λόγια της παράστασης, τα οποία η ίδια είχε πει και 
στη µικρασιατική βραδιά του 2003. 
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ειδικότερα τις δυσκολίες διαβίωσης: «η αποκατάσταση συνολικά 1,5 εκατοµµυρίου 

προσφύγων σε µία χώρα µε πληθυσµό 5 εκατοµµυρίων και στην οικονοµική κατάσταση 

που βρισκόταν τότε η Ελλάδα, αποτέλεσε ένα πραγµατικό άθλο, µοναδικό παγκοσµίως. 

Ο δυναµισµός των προσφύγων και η καλή τελικά συνεργασία τους µε τους ντόπιους 

κατοίκους έκαναν το θαύµα τους. Χρόνια δύσκολα για τους πρόσφυγες, ξεκινώντας 

κυριολεκτικά από το µηδέν, είχαν να φτιάξουν µία καινούρια ζωή και να ξεχάσουν µια 

άλλη, να την κλείσουν πίσω τους οριστικά […]. Όµως η λήθη ανέφικτη και η νοσταλγία 

λύπη και ταυτόχρονα παρηγοριά»239.   

Το 2009 ο σύλλογος συµπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας και η βραδιά 

ολοκληρώθηκε µε την αναφορά στις προσπάθειες του συλλόγου αυτά τα χρόνια να 

επιτύχει την «ισορροπία ανάµεσα στο µουσειακό και το ζωντανό, καθώς τα κοινωνικά 

δρώµενα αλλοιώνονται συνεχώς. Μέληµά µας η διάδοση και η διάσωση. […] Η 

χορωδία και η χορευτική µας οµάδα ιδρύθηκαν από ανθρώπους απλούς, χωρίς 

ιδιαίτερες µουσικές και χορευτικές γνώσεις αλλά µε άφθονη αγάπη και µεράκι για να 

κρατήσουν ζωντανά στη ζωή µας τους µικρασιάτικους χορούς και τα τραγούδια. […] Η 

µουσική δεν έχει σύνορα, έχει όµως τόπο καταγωγής. Με σεβασµό, αγάπη και µεράκι 

προσπαθούµε να διατηρήσουµε και να διασώσουµε τη µουσική, τους χορούς αλλά και 

τα τραγούδια των προγόνων µας». 

2010 

Το καλοκαίρι του 2010 η µικρασιατική βραδιά είχε τον τίτλο «ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΙ 

ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ. Ιστορία - Παράδοση - Ταυτότητα» 240. Παρατηρεί κανείς από την 

ονοµασία που δόθηκε στη βραδιά ότι χρησιµοποιήθηκαν έννοιες στενά συνδεδεµένες 

µε τη µνήµη. Όπως ανέφερε και η αφηγήτρια της βραδιάς, «η συνεργασία του 

τµήµατος του χορού αλλά και τις χορωδίας έχει στόχο την ανάδειξη του λαϊκού 

πνεύµατος, ως εφαλτήριο για το παραδούναι και λαβείν στον πολιτισµό, στις 

παραδόσεις και την ταυτότητα των επερχόµενων  γενεών». 

Η µικρασιατική βραδιά ήταν χωρισµένη σε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

(ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΙ) παρουσιάστηκε ο µικρασιάτικος γάµος µε όλη την προετοιµασία 

και το τελετουργικό του. Η συνέχεια περιελάµβανε το σµυρναίικο νανούρισµα 

                                                           
239Από την παρουσίαση δεν έλειπαν και οι αναφορές στη µουσική παράδοση των προσφύγων, όσον αφορά το 
ρεµπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, τόσο από τη χορωδία όσο και από την αφηγήτρια.  
240Η συγκεκριµένη µουσικοχορευτική παράσταση παρουσιάστηκε ξανά, εν όψει του εορτασµού της ηµέρας 
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε Ηράκλειο, στο 
µικρό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζηδάκις» στις 17 Σεπτεµβρίου µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό (Πατρίς, φ.19093/ 
16.09.2010). 
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(ενότητα 2). Η επόµενη ενότητα είχε τον τίτλο: «Ο έρωτας Ελλήνων µε Αλλόφυλους 

σύνοικους στη Σµύρνη» και ακολούθησε η ενότητα που αναφερόταν στη µουσική 

κίνηση στη Σµύρνη µε τραγούδια δηµοτικά, αστικά και επιτυχίες της εποχής. Η 

ενότητα 5 περιείχε επιλεγµένα µικρασιάτικα τραγούδια. Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε 

την 6η ενότητα (…και ΛΑΒΕΙΝ) που είχε τίτλο: «Οι χοροί και τα τραγούδια καλά 

κρατούν». Στην εκδήλωση τα µέλη της χορευτικής οµάδας συµµετείχαν στα δρώµενα 

που αφορούσαν το γάµο και χόρεψαν µικρασιάτικους χορούς, ενώ η χορωδία 

ερµήνευσε τα τραγούδια της κάθε ενότητας241.  

Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε την αποφώνηση της αφηγήτριας, η οποία αναφερόταν 

στην ευθύνη του συλλόγου να µεταδώσει στους νεώτερους όσα έµαθαν από τους 

παλιότερους, δίνοντας έµφαση στη µουσική παράδοση: «τώρα είναι η ευθύνη που 

βαραίνει. […] Ο σαµατάς της καρδιάς δεν ελέγχεται σε όλους εµάς που επιµένουµε 

Μικρασιάτικα και νιώθουµε ευλογηµένοι και πεισµωµένοι. […] Μας ενδιαφέρει να 

συνεχίσουµε να παραδίνουµε αυτά που λάβαµε και οι χοροί και τα τραγούδια καλά να 

κρατούν».  

Σε αυτό το σηµείο είναι εµφανές το ‘‘ καθήκον να θυµόµαστε’’ που αναφέρει ο 

Augé, το οποίο συναντάµε στους απογόνους κοινωνικών οµάδων, που επιδιώκουν να 

διατηρήσουν στη µνήµη κάποιο γεγονός του παρελθόντος, που δεν έχουν βιώσει 

άµεσα οι ίδιοι (Augé 2008: 87-88). 

 

Η ΜΝΗΜΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Από την ανάλυση των µικρασιατικών βραδιών διακρίνει κανείς την επιλεκτικότητα 

και την κατασκευαστική λειτουργία της µνήµης στη διαµόρφωση του ξεχωριστού 

παρελθόντος της οµάδας των Μικρασιατών. Από τις εκδηλώσεις του συλλόγου, 

γίνεται φανερή η διαµόρφωση, από τους απογόνους των Μικρασιατών προσφύγων, 

µιας νοσταλγικής εικόνας για τις «χαµένες πατρίδες». Παρόλο που οι ίδιοι δεν τις  

γνώρισαν άµεσα, απέκτησαν όµως, µέσω των αφηγήσεων, συναισθήµατα συγκίνησης 

γι’ αυτές, τα οποία είναι έκδηλα και στις τρεις µικρασιατικές βραδιές που 

µελετήθηκαν. Παρατηρούµε µάλιστα να συµβαίνει αυτό που έχει επισηµάνει και ο 

Connerton, σχετικά µε τις τελετουργικές τελετές στη σύγχρονη εποχή: «έχουµε 

επινοηµένες τελετές που διεκδικούν τη συνέχεια µε ένα κατάλληλο ιστορικό 

                                                           
241Ένα στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι η θέση των καθισµάτων είναι σε παράταξη στις 
µικρασιατικές βραδιές, ενώ στις υπόλοιπες βραδιές υπάρχουν τραπέζια σε όλο τον χώρο και µπορούν όσοι θέλουν 
να αγοράσουν φαγητό. 
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παρελθόν» (Connerton 1989: 51) και έχουν µια διάθεση νοσταλγίας (Connerton 1989: 

64). 

Στις µικρασιατικές βραδιές του συλλόγου, παρατηρούµε να δίνεται έµφαση κυρίως 

στις µουσικές παραδόσεις των Μικρασιατών, καθώς οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις 

στρέφονται κυρίως στα τραγούδια και τους χορούς, διαδίδοντας έτσι τη µικρασιατική 

παράδοση στις νεότερες γενιές. Με παρόµοια µάλιστα φράση κλείνει και η αφήγηση 

της µικρασιατικής βραδιάς του 2008242. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα µέσα αυτά (χορό - τραγούδι), επειδή ο 

σύλλογος ως ένας «µνηµονικός τόπος», που αναπαράγει την ταυτότητα στη βάση 

µιας τελετουργικής µνήµης, δίνει ιδιαίτερη έµφαση σ’ αυτούς τους τοµείς για τη 

διάδοσή της. Όπως διαπιστώνεται µάλιστα, τα τραγούδια και οι χοροί των 

Μικρασιατών αποτελούν την παράδοσή τους, είναι κοµµάτια της πολιτιστικής τους 

κληρονοµιάς, στην οποία η µνήµη έχει ενσωµατωθεί. Μέσα από το τραγούδι και το 

χορό επιτυγχάνεται η µεταφορά αυτής της κληρονοµιάς από γενιά σε γενιά, µε σκοπό 

τη διατήρησή της. Ενσωµατώνουν, εποµένως, την ιδιαίτερη ταυτότητα των 

προσφύγων και την ιστορία τους.   

 

Β) Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

Β1. Η σηµασία των προσωπικών αφηγήσεων 

Η αφήγηση ασκεί σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της αποµνηµόνευσης. Η µνήµη 

ορίζεται ως µηχανισµός «διαχείρισης» του παρελθόντος, ο οποίος έχει τις δικές του 

τεχνικές συντήρησης για να υπάρχει και να ενσωµατώνεται στο σύστηµα αξιών 

(Μπενβενίστε 1999β: 127). 

Οι βιογραφικές αφηγήσεις συνιστούν ένα διαµεσολαβηµένο πρωτογενές υλικό και 

όχι αντικειµενικοποιηµένα δεδοµένα, που µας µεταφέρουν άµεσα στην κοινωνική 

πραγµατικότητα του παρελθόντος. Συνιστούν εποµένως τρόπους βίωσης του 

παρελθόντος από την πλευρά των ατόµων. Τα άτοµα επενδύουν στις αφηγήσεις του 

παρελθόντος, µε αποτέλεσµα να αναπλάθουν το παρελθόν, µέσα από µια παροντική 

οπτική. «Η ατοµική ιστορία ζωής διαπλέκεται µε συλλογικές εµπειρίες ιδιαίτερων 

                                                           
242“ Σπέρνουµε απόψε σε µια άκρη του κήπου άλλη µία επιθυµία […] να συνεχίσουµε µε τα τραγούδια και τους 
χορούς µας να συµβάλλουµε στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου µας” (Βλ. σελ. 88 εργασίας). 
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κοινωνικών οµάδων και η ατοµική ταυτότητα νοηµατοδοτείται µέσα σε µια δοµηµένη 

κοινωνική πραγµατικότητα.» (Ζαϊµάκης 2008: 159). 

Η συγκρότηση της µνήµης είναι, εποµένως, το προϊόν µιας διαδικασίας επιλογών. 

Οι πληροφορίες που συγκροτούνται ως µνήµη είναι αυτές που έχουν νόηµα, που είναι 

σηµαντικές για τα άτοµα κατά τη διαδικασία βίωσης των γεγονότων. Οι αναµνήσεις 

των ατόµων όµως, συνιστούν εξίσου απόπειρες µιας αναδροµικής απόδοσης 

νοήµατος στη βιωµένη ιστορία (Ανδριάκαινα 2001: 38-39). 

Η µνήµη επηρεάζεται έντονα από τους λόγους και τις εµπειρίες του παρόντος. 

Αυτό καθιστά τη µνήµη µια αρκετά περίπλοκη κατασκευή, αλλά και µια πολύ ενεργή 

διαδικασία. (Collard 1993: 387) Το υλικό της µνήµης, στη βάση του οποίου 

παράγεται η αφήγηση, αφορά στοιχεία του παρελθόντος, τα οποία έχουν ήδη γίνει 

αντικείµενο ερµηνείας κατά τη διαδικασία βίωσής τους από τα κοινωνικά υποκείµενα 

(Ανδριάκαινα 2001: 41). Η µνήµη (και η λήθη) συνιστά το αποτέλεσµα µιας 

διαδικασίας επιλογής. Η επιλογή µπορεί να αφορά µια διαδικασία κατά την οποία 

εµπλέκεται ενεργά ο αφηγητής, να είναι µια συνειδητή απόκρυψη ορισµένων 

στοιχείων του παρελθόντος. Μπορεί, επίσης, να συνδέεται µε την εξουσία, να 

ακολουθεί τις προσωπικές συµπάθειες ή τις πολιτικές σκοπιµότητες. Τα άτοµα 

κατασκευάζουν το παρελθόν τους, αλλά η αφήγησή του διαµεσολαβείται από έναν 

κώδικα βάσει του οποίου επιλέγονται, οργανώνονται και επανερµηνεύονται οι 

συσσωρευµένες στη µνήµη πληροφορίες (Ανδριάκαινα 2001: 43). 

 

Β2. Μαρτυρίες Μικρασιατών 

- Η µνήµη στα άτοµα ηλικία 45 ετών και άνω 

Οι κύριες θεµατικές που αναπτύχθηκαν γύρω από τη µνήµη κατά τις συνεντεύξεις 

σχετίζονται κυρίως µε τις δυσκολίες, τα έθιµα, τα τραγούδια και τα φαγητά των 

προσφύγων πρώτης γενιάς. Μόνο η αφήγηση της κ. Παγώνας
243 επικεντρώθηκε 

αποκλειστικά στα µικρασιάτικα έθιµα, µε αυτά του γάµου να αποτελούν ένα 

παράδειγµα διατήρησης της µικρασιατικής κληρονοµιάς, που εφαρµόζεται ακόµα και 

σήµερα, σύµφωνα µε την ίδια (Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11). Σύµφωνα και µε 

την κ. Βαγγελιώ, «ακόµα και σήµερα, γάµους, νυφοστόλια κτλ, οι µικρασιάτικες 

                                                           
243Η κ. Παγώνα είναι 60-65 ετών, έχει άλλη µία αδερφή, έχει µικρασιάτικη καταγωγή από τη γιαγιά της, έχει δύο 
παιδιά και ο σύζυγός της είναι βλάχικης καταγωγής. Η ίδια ακολούθησε το επάγγελµα της γιαγιάς της και έγινε 
κοµµώτρια. (η κ. Παγώνα φαίνεται πως είχε ως πρότυπο τη γιαγιά της, αν κρίνει κανείς από τις συχνές αναφορές 
προς εκείνη.  
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οικογένειες τα κάνουν µε τον µικρασιατικό τρόπο» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 

27.05.11). 

Ωστόσο, η µαρτυρία του κ. Κώστα
244 δεν συµπίπτει µε τις προαναφερθείσες, καθώς 

ανέφερε ότι γάµοι µε µικρασιατικά έθιµα - στοιχεία γίνονταν µέχρι την κατοχή, 

καθώς µέχρι τότε οι γάµοι ήταν καθαρά µεταξύ προσφύγων. Όταν τα επόµενα χρόνια 

ξεκίνησαν γάµοι µεταξύ Μικρασιατών και Κρητικών, τα κρητικά έθιµα, σύµφωνα µε 

τον ίδιο, υπερίσχυσαν (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11).  

Αν και οι Μικρασιάτες φρόντισαν να ενσωµατωθούν στην τοπική κοινωνία, η 

διατήρηση της ξεχωριστής τους ταυτότητας ήταν, όπως είδαµε, ένα σηµαντικό 

στοιχείο για τους ίδιους. Οι γάµοι µεταξύ Μικρασιατών και Κρητικών άργησαν να 

γίνουν, εξαιτίας των αρνητικών σχέσεων που υπήρχαν ανάµεσα στις δύο κοινωνικές 

οµάδες. Όταν µάλιστα άρχισαν να συνάπτονται, ακουγόταν συχνά και από τις δύο 

µεριές η φράση: «πήρε δικό/η µας;», δηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο την διάκριση 

Μικρασιατών - ντόπιων. Όπως είπε µάλιστα η κ. Σεβαστή245: «Ακόµα και τώρα µας 

ξεφεύγει και το λέµε. ‘‘Πήρε δικό µας;’’ Έτσι το νιώθουµε, έτσι το νιώθανε και οι πιο 

µεγάλοι» (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11).   

Από τις συνεντεύξεις διαπιστώνεται η ανάγκη αυτών των ανθρώπων να διασώσουν 

ό, τι έµαθαν από τους γονείς και τους παππούδες τους. Αν και η συγκεκριµένη 

ανάγκη δεν εκφράζεται από όλους τους Μικρασιάτες µε τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο 

βαθµό, διακρίνεται ωστόσο από τα λεγόµενά τους. Από τις λεπτοµερείς και 

παραστατικές αφηγήσεις των ατόµων της συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας,  

γίνεται φανερό πως η µικρασιατική µνήµη ανακαλείται αβίαστα, χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια από τα άτοµα να θυµηθούν γεγονότα και ιστορίες. Οι µνήµες από τους 

                                                           
244Ο κ. Κώστας είναι 80-85 ετών, έχει έναν αδερφό µικρότερο και µία µεγαλύτερη αδερφή (γεννηµένοι το 1933 
και το 1926 αντίστοιχα), είναι Μικρασιάτης β’ γενιάς και από τους δύο γονείς, έχει τρία παιδιά και η σύζυγός του 
είναι επίσης Μικρασιάτισσα β’ γενιάς. Οι γονείς του ίδιου και της συζύγου του, ήρθαν από τη Μικρά Ασία το 
1922 και τους πάντρεψαν µε προξενιό, όπως συνέβη και µε άλλους πρόσφυγες (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 
17.06.11). 
245Η κ. Σεβαστή είναι 70-75 ετών, προσφυγικής καταγωγής (β’ γενιάς) και από τους δύο γονείς, µοναχοπαίδι. Ο 
πατέρας της ήταν 12-13 χρονών το 1922, όταν ήρθε ως πρόσφυγας. Οι δύο οικογένειες είχαν έρθει νωρίτερα στην 
Ελλάδα, το 1914 και είχαν πάει στην Κω. Όταν τα πράγµατα στη Μικρά Ασία ηρέµησαν, γύρισαν πίσω. Έφυγαν 
όµως ξανά το 1916 και ξαναπήγαν στην Κω, όπου το 1922 τους βρήκε η µικρασιατική καταστροφή. Όταν το 1922 
ήρθαν και άλλες οικογένειες στην Κω, άκουσαν πως στην Κρήτη ήταν πολύ ωραία, ότι είχε δουλειές και έτσι τους 
µετέφερε ένα γαλλικό καράβι στο Ηράκλειο.  
Παντρεύτηκε µε Μικρασιάτη, επειδή όµως έµεινε νωρίς χήρα, ασχολήθηκε µε τις επιχειρήσεις του συζύγου της 
και πλέον είναι συνταξιούχος. Έχει µία κόρη, η οποία είναι παντρεµένη επίσης µε Μικρασιάτη. Όπως τόνισε 
µάλιστα, θεωρεί πολύ σηµαντικό, που είναι από µια καθαρά µικρασιατική οικογένεια και έχει ιδιαίτερη σηµασία 
για την ίδια που διατηρήθηκε και συνεχίστηκε αυτό και µε την κόρη και τον γαµπρό της. Λίγες είναι πλέον, όπως 
µου είπε, οι καθαρά µικρασιατικές  οικογένειες σαν τη δική της, καθώς οι περισσότερες είναι ‘’ µικτές’’, από τους 
γάµους που έγιναν µεταξύ ντόπιων και προσφύγων (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11).  
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γονείς ή/και τους παππούδες έχουν ενσωµατωθεί στον τρόπο ζωής τους, γεγονός που 

παρατηρείται να συµβαίνει µε όλους τους ερωτώµενους 45 ετών και άνω246.  

Στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας ειδικότερα, ο τόνος της φωνής αλλάζει ανάλογα µε 

το αντικείµενο της συζήτησης. Γίνεται πιο ήρεµος και συγκινησιακά φορτισµένος, 

εκφράζει τη νοσταλγία τους για όσα αφηγούνται και ανήκουν στο παρελθόν. Γίνεται 

πιο δραµατικός, όταν αναφέρονται στο πώς ήρθαν οι πρόγονοί τους στην Κρήτη και 

συχνά παρατηρείται µια ταύτιση µε τις εµπειρίες των δικών τους, παρόλο που δεν τις 

έχουν ζήσει άµεσα οι ίδιοι. Αυτό διαπιστώνεται και από τη χρήση εναλλάξ του α’ και 

του γ’ πληθυντικού.  

Η κ. Παγώνα περιγράφει τον τρόπο φυγής των προγόνων της από την Μικρά Ασία 

µε τέτοια παραστατικότητα, σα να ήταν δική της ανάµνηση247. Ο κ. Κώστας θυµάται 

τις αφηγήσεις της µητέρας του λέγοντας: «Μου ‘λεγε η µάνα µου, ήρθανε σε µία 

βάρκα µέσα -δεν ξέρω πόσοι ήτανε- και µέχρι να πάνε οι µισοί πέσανε κάτω. Και ήταν 

καρβουνιάρικα τότε και είχαν γίνει όλοι κατάµαυροι από την κάπνα. Και ταξιδεύανε 

δεν ξέρω και ‘γω πόσες µέρες για να φτάσουν» (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). 

Η κ. Σεβαστή περιγράφει τις ηµέρες που οι δικοί της έµεναν πρόχειρα στο λιµάνι 

του Ηρακλείου: «Κάτω στο λιµάνι, εκεί που ήτανε τα αλατάδικα, εκεί τους είχανε 

βάλει. Κάθε οικογένεια χώριζε την οικογένειά της από την διπλανή µε µια κουβέρτα. 

Με τις κουβέρτες που τους είχαν δώσει και µε ξύλα έκαναν µπερντέδες. Έµειναν εκεί 

για πολύ καιρό» (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11). 

Όσον αφορά στις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων, πρέπει να σηµειωθεί ότι η κ. 

Παγώνα ήταν η µόνη που επεσήµανε τη βοήθεια των Κρητικών προς τους πρόσφυγες 

και µίλησε µόνο µε θετικά λόγια για την υποδοχή των πρώτων στους δεύτερους. Η 

χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου, όταν αναφέρεται στη θερµή αυτή υποδοχή, 

δείχνει πόσο οι αφηγήσεις των προγόνων της έχουν επηρεάσει την ίδια. «Μας 

αγκαλιάσανε» ανέφερε, επαινώντας τους Κρητικούς για τη στάση τους.  

Οι αφηγήσεις των υπόλοιπων Μικρασιατών, επικεντρώθηκαν στην άσχηµη 

αντιµετώπιση των προγόνων τους από τους ντόπιους. Η αφήγηση της κ. Βαγγελιώς 

διαφέρει από αυτήν της κ. Παγώνας, καθώς δεν επικαλείται τη φιλοξενία των 

                                                           
246Βλ. Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11, συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ 27.05.11, Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και 
κ. Σεβαστή, 30.05.11, Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11. 
247Όπως αναφέρει η κ. Παγώνα, η γιαγιά της φεύγοντας από τη Μικρά Ασία, είχε προνοήσει και είχε ζυµώσει 
ψωµί, µέσα στο οποίο είχε κρύψει λίρες. Την ώρα που έµπαιναν στις βάρκες για να φύγουν, τη σταµάτησε ένας 
Τούρκος και της ζήτησε να του δώσει ένα κοµµάτι. Στη συνέχεια η κ. Παγώνα αφηγείται τους διαλόγους που 
ακολούθησαν, µε λεπτοµερείς περιγραφές (Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11). 
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Κρητικών κατά την εγκατάσταση των προσφύγων. Αντίθετα, αναφέρει το ρατσισµό, 

το φόβο και την εχθρότητα που υπήρχε, επειδή οι ντόπιοι θεωρούσαν ότι οι 

πρόσφυγες θα πάρουν τις περιουσίες των Τουρκοκρητικών, στις οποίες οι πρώτοι 

είχαν βλέψεις. Η ίδια εξήγησε αυτή τη συµπεριφορά, λέγοντας πως για αυτό το λόγο 

–όπως και εξαιτίας των ασθενειών τους- τους έστειλαν να µείνουν µακριά από το 

Ηράκλειο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «∆εν µας θέλανε κοντά τους οι 

Κρητικοί
248» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 

Ο κ. Κώστας αναφέρει για το ίδιο θέµα: «Οι Κρητικοί στην αρχή δεν τους θέλανε, 

έλεγαν ότι τους πήραµε τη θέση, ήταν πιο έξυπνοι (οι Μικρασιάτες) στην αγροτική 

δουλειά και κάπως ζηλεύανε. Παρόλο που (οι Κρητικοί) µάθανε από αυτούς πολλά 

πράγµατα. […] Παρόλα αυτά όµως παντρέψανε και παιδιά τους µε Μικρασιάτες. Όχι 

αµέσως, µετά από κάµποσα χρόνια, µέχρι να κατασταλάξουν αυτοί οι άνθρωποι, να 

πάρουν και την απόφαση ότι δεν ξαναπάνε εκεί πέρα» (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 

17.06.11). Στις συγκεκριµένες αφηγήσεις παρατηρούµε τη χρήση ταυτόχρονα του α’ 

και γ’ πληθυντικού, η οποία µπορούµε να πούµε ότι δηλώνει ένα είδος ‘‘ διπλής’’ 

ταυτότητας. 

Η ζήλια των ντόπιων απέναντι στους πρόσφυγες εκφράζεται και στη συνέντευξη µε 

την κ. Νικοµάχη
249 και την κ. Σεβαστή250. Όπως ανέφεραν, η νοοτροπία των 

προσφύγων δεν εναρµονιζόταν µε εκείνη των ντόπιων, για αυτό και υπήρχε αρνητική 

στάση απέναντί στους πρώτους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Μας έλεγαν (οι γονείς) 

τις δυσκολίες, µας έλεγαν τι βρήκαν, το πιο σπουδαίο όµως ήταν η κακία. Εδώ 

ζηλεύανε κιόλας. Σου λέει ‘‘ ήρθατε εσείς οι πρωτευουσιάνοι, οι Σµυρνιοί, οι 

προχωρηµένοι
251’’. Οι ιστορίες µας, τα παραµύθια µας ήταν αυτά. Οι παππούδες που 

µας µεγαλώσανε, αυτά τα κάνανε παραµύθια και µας τα µεταφέρανε. Εµείς έτσι τα 

ξέρουµε» (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή 30.05.11). 

                                                           
248Η χρήση και από την κ. Βαγγελιώ του α’ πληθυντικού προσώπου στην αφήγηση της, δείχνει την ταύτιση µε 
τους προγόνους τους και το πώς έχουν ενσωµατωθεί οι µνήµες τους στις δικές της. 
249Η κ. Νικοµάχη είναι 60-65 ετών, δεν εργαζόταν (οικιακά) και τώρα είναι συνταξιούχος. Είναι Μικρασιάτισσα 
β’ γενιάς και ήταν και οι δύο γονείς της Μικρασιάτες. Ο πατέρας της συγκεκριµένα ήρθε 16 χρονών από τη 
Σµύρνη. Είναι πέντε αδέρφια και όλα –όπως και η ίδια- έχουν παντρευτεί µε Κρητικούς. Έχει τρεις γιούς. 
250Η κ. Νικοµάχη και η κ. Σεβαστή είναι µέλη της χορωδίας του συλλόγου τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια. 
Όπως είπαν, η κ. Νικοµάχη είναι σε χορωδίες από το 1994, ενώ η κ. Σεβαστή από ακόµα πιο παλιά. Οι ίδιες είναι 
και µέλη της χορωδίας του µικρασιατικού συλλόγου Ηρακλείου «Ο Άγιος Πολύκαρπος», η κ. Σεβαστή µάλιστα 
είναι και στο διοικητικό συµβούλιο του συγκεκριµένου συλλόγου (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή, 
30.05.11). 
251Όπως αναφέρει και η Hirschon, οι πρόσφυγες από το πρώτο διάστηµα, «άρχισαν να διαµορφώνουν αρνητική 
γνώµη για τους γηγενείς Έλληνες, κάτι που εκείνοι ανταπέδιδαν, µε βάση όµως άλλα κριτήρια» (Hirschon 2004: 
53). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι συνθήκες στο ελληνικό κράτος τότε, εξαιτίας των πολεµικών επιχειρήσεων 
τη δεκαετία 1912-22, ήταν πολύ άσχηµες, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση µε τον πλούτο και την πολυµορφία 
των κοσµοπολίτικών πόλεων της Μικράς Ασίας (Hirschon 2004: 53).     
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Όπως αναφέρει ο Λαδόπουλος, σύµφωνα µε µαρτυρίες προσφύγων τρίτης γενιάς, 

«το να ακούν ιστορίες από τους µεγαλύτερους για τις πατρίδες ήταν ένας τρόπος 

διασκέδασης». Πολλοί µάλιστα είναι εκείνοι που σήµερα επιθυµούν να επισκεφθούν 

τους τόπους αυτούς έστω για µια φορά και να δουν τα µέρη, για τα οποία άκουγαν 

τόσες ιστορίες (Λαδόπουλος 2010: 168, 169-170).  

Οι µνήµες από τη Μικρά Ασία είχαν περάσει στα παιδιά των προσφύγων σε τέτοιο 

βαθµό, που όπως επισηµαίνει και η κ. Σεβαστή: «Όταν πρωτοπήγα στη Μικρά Ασία, 

βρήκα το σχολείο του µπαµπά µου, µε κλειστά µάτια. Μέσα στο σπίτι τα ακούγαµε 

συνέχεια» (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11). Η ίδια τόνισε ακόµη πως όταν 

πηγαίνει στη Μικρά Ασία: «Νιώθω ωραία φτάνει να περάσω τα σοκάκια, να βλέπω 

αριστερά δεξιά τις καµαρωτές πόρτες και να λέω µέσα εδώ µεγαλώσανε οι γονείς µας. 

[…] Όταν πήγα την κόρη µου (στη Μικρά Ασία), λέει εντάξει, αλλά δεν θέλω να 

ξαναπάω»252 (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11). 

Οι αφηγήσεις εστιάζονται κυρίως στις δυσκολίες που πέρασαν οι πρόγονοί τους 

και δίνουν έµφαση στον αγώνα τους για επιβίωση253. ∆ιακρίνεται, επίσης, το στοιχείο 

του ανταγωνισµού που υπήρχε µεταξύ  Μικρασιατών και ντόπιων, αλλά και το 

στοιχείο της ανωτερότητας που θεωρούσαν πως χαρακτήριζε τους πρώτους από τους 

δεύτερους, γεγονός που επισηµαίνει και ο Ζαϊµάκης: «σήµερα, πολλές δεκαετίες 

αργότερα, στη συλλογική µνήµη ανακαλείται αυτό το συγκρουσιακό πλαίσιο. […] 

Ορισµένοι γηγενείς ισχυρίζονται ότι οι πρόσφυγες πλούτισαν εκµεταλλευόµενοι τα 

καλύτερα κτήµατα και χωράφια που δόθηκαν άδικα σε αυτούς. […] Από την άλλη, οι 

πρόσφυγες τονίζουν ότι η γη και τα χωράφια αξιοποιήθηκαν χάρη στη δική τους 

φιλοπονία και εργατικότητα254 και υποστηρίζουν ότι έφεραν γνώσεις και πολιτισµό 

στους ντόπιους» (Ζαϊµάκης 2008b: 114). Στις αφηγήσεις επισηµαίνονται τα θετικά 

γνωρίσµατα των Μικρασιατών προσφύγων και τονίζεται το ζήτηµα της ηθικής255, η 

σηµασία του θεσµού της οικογένειας, η νοικοκυροσύνη αλλά και η εργατικότητα των 

πρώτων προσφύγων, οι οποίοι ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη ζωή τους από την αρχή, 

χτίζοντας –όπως συνέβη και µε τη Νέα Αλικαρνασσό- οι ίδιοι τα σπίτια, τις 
                                                           
252
Παρατηρείται σε αυτό το σηµείο η διαφορετική σηµασία που προσδίδουν οι Μικρασιάτες νεότερης γενιάς στο 

παρελθόν τους, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα και στη συνέχεια.  
253Βλ. Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11, Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή και κ. Νικοµάχη, 30.05.11, Συνέντευξη µε 
κ. Κώστα, 17.06.11. 
254Σύµφωνα µε τον Κατσάπη: «δευτερεύοντα πολιτισµικά χαρακτηριστικά απέκτησαν θεµελιώδη σηµασία για 
τους πρόσφυγες όσον αφορά την αυτοεκτίµησή τους και τη συντήρηση ή τη συγκρότηση µιας ταυτότητας». 
Τέτοια χαρακτηριστικά ήταν η εργατικότητα, η ευσέβεια, η νοικοκυροσύνη, η θρησκευτικότητα (Κατσάπης 2003: 
116).  
255Βλ. Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11, Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11. 
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εκκλησίες, το οδικό τους δίκτυο. «Ήταν νοικοκυραίοι, τίµιοι. […] Ήταν πολύ 

εργατικοί, πρώτης τάξεως γεωργοί στη σταφίδα και στα αµπέλια. Γενικά αυτή η 

‘‘ πάστα’’ Μικρασιάτες ήταν πάρα πολύ εργατικοί, καθαροί και νοικοκυραίοι. […] Οι 

Τουρκοκρητικοί δεν ξέρανε από αµπέλια, οι Μικρασιάτες έφεραν εδώ την καλλιέργεια 

της σταφίδας, τα περιβόλια. Αυτοί εδώ (οι Κρητικοί) είχαν µόνο ελιές και χαρουπιές. 

Όλα που έδωσαν στους Μικρασιάτες ήταν χαρούπια και βουνά, ακαλλιέργητα όλα» 

(Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). 

Σύµφωνα και µε την κ. Βαγγελιώ, οι πρόσφυγες ήταν «πολιτισµένοι άνθρωποι, οι 

οποίοι από εκεί φύγανε νοικοκυραίοι, -είχανε περιουσίες, τις δουλειές τους, τα καΐκια 

τους, ήτανε άρχοντες- και βρεθήκανε εδώ, να τους θεωρούν ζητιάνους και αλήτες256. 

[…] Μικρασιάτες ήρθαν πολλοί στην Κρήτη και πολλά χωριά της ενδοχώρας 

κατοικούνται από Μικρασιάτες. Ήρθαν εδώ και δίδαξαν στους ντόπιους πολιτισµό και 

νοικοκυριό» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 

Ανάλογες µαρτυρίες παραθέτει και η Hirschon από συνεντεύξεις µε Μικρασιάτες 

της Κοκκινιάς: «Πριν να έλθουµε εµείς τι ήταν αυτοί; Εµείς τους ανοίξαµε τα µάτια. 

[…] Εµείς τους µάθαµε τα πάντα» (Hirschon 1993: 350) «Εµείς οι Μικρασιάτες 

είµαστε γνωστοί νοικοκύρηδες» (Hirschon 2004: 40). Όπως αναφέρει µάλιστα η ίδια, 

τέτοιες δηλώσεις που σχετίζονται µε το νοικοκυριό, επισηµαίνουν «την έµφαση που 

δίνεται στο σπίτι ως κέντρο της προσωπικής δέσµευσης και το σπουδαίο ρόλο των 

πολιτισµικών αξιών. […] Αναδεικνύουν επίσης τη σηµασία που είχε στη συνείδηση 

των Μικρασιατών η πεποίθησή τους ότι διαθέτουν µια ξεχωριστή παράδοση257» 

(Hirschon 2004: 40). Οι απόψεις αυτές φαίνεται να εκφράζουν την πλειοψηφία των 

προσφύγων όχι µόνο στην Κρήτη αλλά και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, που 

εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες. Η Hirschon αναφέρει ότι «επανειληµµένα µου έλεγαν 

ότι τη µεγαλύτερη πρόοδο που σηµειώθηκε στην ελληνική ζωή την έφεραν οι 

πρόσφυγες. […] Στις αντιλήψεις τους για τη διαφορά τους περιλαµβάνονταν ακόµη οι 

καλοί τρόποι, η συµπεριφορά και ιδιαίτερα η µαγειρική, µια παράδοση που την 

τηρούσαν µε µεγάλη επιµονή πολλές µειονότητες» (Hirschon 1993: 350). 

                                                           
256Για τα αρνητικά γνωρίσµατα που οι ντόπιοι απέδιδαν στους πρόσφυγες, βλ. Ζαϊµάκης Γ. 2008: 115. 
257Όπως αναφέρει η Hirschon, οι πρόσφυγες, αποκαλώντας τους εαυτούς τους «Μικρασιάτες», 
«αυτοπροσδιορίζονταν ως αποδέκτες µιας ιδιαίτερης πολιτισµικής κληρονοµιάς, που συνδεόταν µε τον τόπο 
καταγωγής τους», τα χαρακτηριστικά της οποίας αποτέλεσαν τη βάση για την αίσθηση της ιδιαίτερής τους 
ταυτότητας (Hirschon 2004: 54). Όταν αυτοχαρακτηρίζονταν ως Μικρασιάτες, «εξέφραζαν την αίσθηση της 
πολιτισµικής τους διαφοράς, που πήγαζε από το παρελθόν και τις εµπειρίες τους, από την παράδοση και την 
κληρονοµιά τους, στοιχεία που τα αντιλαµβάνονταν ως ουσιωδώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα των γηγενών 
Ελλήνων» (Hirschon 2004: 63). 
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Η νοικοκυροσύνη, η φιλοξενία, η εργατικότητα και οι καλές σχέσεις µεταξύ των 

Μικρασιατών, αποτυπώνονται και στα λόγια της κ. Παγώνας, µέσα από διάφορα 

παραδείγµατα που χρησιµοποιεί (Συνέντευξη µε κ. Παγώνα, 16.05.11). 

Οι πρόσφυγες µετέφεραν µαζί τους από τη Μικρά Ασία ιερά εικονίσµατα, 

«εκκλησίες» ακόµα και πέτρες, όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στην 

ανακατασκευή ενός νέου, γεµάτου νοήµατος περιβάλλοντος (Hirschon 2004: 76). 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων µε την κ. Παγώνα, µε τον κ. Κώστα
258 και την κ. 

Σεβαστή
259, έγιναν αναφορές στην πίστη των Μικρασιατών και στις «θαυµατουργές 

εικόνες» που µετέφεραν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία
260. Στις αφηγήσεις, 

εκφράζεται και η σηµαντική θέση που κατέχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη 

ζωή των Μικρασιατών της περιοχής. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο που εκδόθηκε 

από το ∆ήµο της περιοχής, η ύπαρξη του συγκεκριµένου ναού αποτελεί «στολίδι για 

την πόλη της Νέας Αλικαρνασσού, συνάµα όµως αποτελεί και ένα σηµείο µνήµης και 

αναφοράς του παρελθόντος, ένα παρελθόν που δεν έχει λησµονηθεί. […] Ένα από τα 

σηµαντικότερα µάλιστα κειµήλια του ελληνισµού της Μικράς Ασίας, η παρακαταθήκη 

της ιστορικής µας µνήµης και της πολιτισµικής µας συνέχειας είναι και η εικόνα του 

Αγίου Νικολάου»261
 (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 116-117). 

Από τις αφηγήσεις δεν έλειψε και το θέµα των γλεντιών των προσφύγων: «Στα 

σπίτια γινόντουσαν όλα τα γλέντια. Μαζευόντουσαν στα σπίτια και εκεί έκαναν και 

βεγγέρες και γλέντια και γάµους και βαφτίσια. […] Χορεύανε µε τουµπερλέκια, µε 

βιολιά, µε σαντούρια. Τραγουδούσανε τραγούδια προσφυγικά262» (Συνέντευξη µε κ. 

Κώστα, 17.06.11). «Εµείς τραγουδούσαµε από µικρά, πάντα. Τραγούδια δηλαδή που 

έλεγαν οι γονείς µας» (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή, 30.05.11).  

                                                           
258Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Μαζί τους από τη Μικρά Ασία κρατούσαν εικόνες. Φέρανε πολλοί και τις παραδώσανε 
στις εκκλησίες και κάνανε και εκκλησίες εξαιτίας των εικόνων. Λέγανε µάλιστα πως ήταν θαυµατουργές. […] Ήταν 
πολύ θρήσκοι». Για να δείξει την πίστη των προσφύγων στη θρησκεία, ο κ. Κώστας αναφέρει ένα παράδειγµα µιας 
Μικρασιάτισσας, η οποία στην κατοχή, όταν κρυβόντουσαν για να προφυλαχθούν από τους βοµβαρδισµούς των 
Γερµανών, κρατούσε µαζί της την εικόνα, που είχε φέρει από τη Μικρά Ασία (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 
17.06.11). 
259Όπως είπε η ίδια, η γιαγιά της έφερε πολλές εικόνες Αγίων από τη Μικρά Ασία, τις οποίες µετά µοίρασε στα 
συγγενικά της πρόσωπα (Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11). 
260Η πίστη των προσφύγων και η σηµασία που έδιναν στις εικόνες, τις οποίες είχαν κατορθώσει να φέρουν από τη 
Μικρά Ασία, συναντάται και σε µαρτυρίες προσφύγων από άλλα µέρη της Ελλάδας. Βλ. ενδεικτικά Hirschon 
2004: 76, Λαδόπουλος 2010: 166.  
261Φωτογραφίες από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου όπως ήταν στη Μικρά Ασία, υπάρχουν τόσο στο σύλλογο, 
όσο και στο ντοκιµαντέρ αλλά και στο βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός- Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο και 
στην ιστορία» (Βλ. ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 119). Στο βιβλίο, απεικονίζεται ο ναός που χτίστηκε στη νέα 
τους πατρίδα απεικονίζεται όπως ήταν το 1928 (ως «παράγκα») αλλά και ολοκληρωµένος (Βλ. ∆ήµος Νέας 
Αλικαρνασσού 2010: 118, 120-121).   
262Στο σηµείο αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τραγούδησε και ο ίδιος ένα απόσπασµα από ένα 
προσφυγικό τραγούδι. 
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Κατά τις συνεντεύξεις επισηµαίνεται, από όλους τους ερωτώµενους της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας, ότι οι πρόσφυγες πίστευαν πως κάποτε θα 

γυρνούσαν πίσω263, γι’ αυτό και δεν ήθελαν να επενδύσουν εδώ. Οι πρόσφυγες 

πρώτης γενιάς έφυγαν µε αυτό το παράπονο, καθώς ελπίζανε πως κάποια στιγµή θα 

γύριζαν στη Μικρά Ασία (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11, Συνέντευξη µε κ. 

Νικοµάχη και κ. Σεβαστή 30.05.11, Συνέντευξη µε κ. Σταύρο, 16.05.11). 

Όταν µάλιστα οι πρόσφυγες κατάλαβαν ότι δε θα ξαναγύριζαν πίσω: «κλαίγανε για 

τα πράγµατα και τις περιουσίες που άφησαν –είχαν µεγάλες περιουσίες, σπίτια ωραία, 

φορτωµένα µε λάδια, σταφίδες, µε χρήµατα- και τα έχασαν όλα. […] Αυτοί οι 

άνθρωποι είχαν ωραίες περιουσίες, ωραίες οικογένειες, παιδιά πολλά, καταστεµένοι 

µια χαρά. Πίστευαν ότι θα ξαναγυρίσουν και δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτα» 

(Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). 

Ο ίδιος θυµάται µάλιστα πως, όταν βρισκόντουσαν µεταξύ τους οι Μικρασιάτες, 

εύχονταν «Άντε και µε το καλό για την πατρίδα», κάτι που συνέβαινε και αργότερα, 

καθώς «10-20 χρόνια µετά, πίστευαν ακόµα ότι θα γυρίσουν πίσω264» (Συνέντευξη µε 

κ. Κώστα, 17.06.11). Ανάλογες είναι και οι µαρτυρίες της κ. Νικοµάχης και της κ. 

Σεβαστής: «(Οι γονείς µας) πίνανε το κρασάκι τους και έλεγαν ‘‘ άντε καλή πατρίδα’’, 

γιατί πιστεύανε ότι θα ξαναγυρίσουν» (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή, 

30.05.11). Το γεγονός αυτό αναφέρεται και στο βιβλίο: «Αρχαία Αλικαρνασσός - Νέα 

Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία», στο οποίο αναφέρεται ότι ακόµα 

και σήµερα, εύχονται ‘‘ Καλή πατρίδα’’, όπως ευχόντουσαν και τότε (∆ήµος Νέας 

Αλικαρνασσού 2010: 109). 

Όπως επισηµαίνει όµως η κ. Νικοµάχη και η κ. Σεβαστή, πλέον κυριαρχεί η 

‘‘ διπλή ταυτότητα’’ των Μικρασιατών, καθώς, όταν είναι στην Κρήτη και τους 

ρωτάνε για την καταγωγή τους, απαντούν ότι είναι Μικρασιάτες, ενώ, όταν 

ταξιδεύουν ως σύλλογος σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι Κρητικοί, 

                                                           
263Η έκρυθµη πολιτική κατάσταση και η οικονοµική δυσπραγία δεν επέτρεψαν τη χάραξη σταθερού 
προγράµµατος για την προσφυγική εγκατάσταση. Τα µέτρα που λήφθηκαν ήταν στο πλαίσιο του δήθεν 
προσωρινού και µεταβατικού χαρακτήρα των προβληµάτων. Το κράτος κάλυψε την ανεπάρκειά του, ενισχύοντας 
«το µύθο του  προσωρινού», καλλιεργώντας δηλαδή το όνειρο της επιστροφής µε το οποίο ζούσε ο προσφυγικός 
κόσµος (Προσφυγική Ελλάδα, Κ.Μ.Σ. 1992: 18).  
264Ένα τέτοιο παράδειγµα ανέφερε η κ. Νικοµάχη, η οποία θυµόταν πως παλιότερα, όταν η ίδια είχε πλέον 
παντρευτεί και είχε παιδιά, ο πατέρας της τη ρώτησε τι θα έκανε, αν τους έλεγαν τώρα να γυρίσουν πίσω στη 
Μικρά Ασία. Η απάντησή της ήταν ότι «καλό θα ήταν να γινότανε αυτό όταν ήµασταν παιδιά […] αλλά από τον 
καιρό που παντρευτήκαµε, ριζώσαµε εδώ» (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη, 30.05.11), γεγονός που δηλώνει την ήδη 
απόµακρη σχέση της επόµενης γενιάς προσφύγων, µε τις ‘‘ χαµένες πατρίδες’’. 
Από το συγκεκριµένο παράδειγµα, γίνεται φανερό ότι στις επόµενες γενιές Μικρασιατών, παύει να υπάρχει πλέον 
η επιθυµία να γυρίσουν στη Μικρά Ασία, αφού δηµιουργήθηκαν δεσµοί, που τους ενώνουν µε το νέο τόπο.  
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διευκρινίζοντας ωστόσο ότι έχουν και µικρασιατική καταγωγή265 (Συνέντευξη µε κ. 

Σεβαστή, 30.05.11). 

Η σχέση µε το παρελθόν φαίνεται και στα λόγια του κ. Κώστα, ο οποίος τονίζει ότι 

«ακόµα και σήµερα, όταν ρωτάµε από πού είσαι και µας λένε πρόσφυγας, έχουµε µια 

πιο µεγάλη συµπάθεια. ∆εν ξεχνάµε» (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). Η σχέση µε 

το παρελθόν δηλώνεται όµως και από τις κυρίες της χορωδίας (κ. Παγώνα, κ. 

Νικοµάχη και κ. Σεβαστή), οι οποίες υποστήριξαν ότι η σχέση αυτή διαδίδεται από το 

µικρασιατικό σύλλογο, που διατηρεί την παράδοση266. Όπως είπε χαρακτηριστικά η 

κ. Νικοµάχη: «Μπορεί να αφήσουµε όλες µας τις δουλειές για να πάµε (στη χορωδία)» 

(Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη, 30.05.11).  

Την ανάγκη διατήρησης και διάδοσης της µικρασιατικής µνήµης φανερώνει το 

γεγονός ότι πολλοί από τους Μικρασιάτες επιθυµούν την καταγραφή των εθίµων 

τους, για να µην ξεχαστούν. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η κ. Σεβαστή, η οποία 

καταγράφει για προσωπικούς της λόγους, τα έθιµα που έµαθε από τους προγόνους 

της. Επειδή µάλιστα η ίδια βλέπει ότι οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται τόσο για 

τις παραδόσεις, προσπαθεί µέσα από τις καθηµερινές αναφορές σε όσα της έµαθαν οι 

γιαγιάδες της, να µεταδώσει τη µικρασιατική κουλτούρα στην κόρη και στα εγγόνια 

της. «Με νοιάζει αυτό το πράγµα πολύ. Ύστερα τα ήθη, τα έθιµά µας τα γράφω. Ένα 

ένα έθιµο που µας έλεγαν οι γιαγιάδες µας. Τα παλιά τα χρόνια όλα αυτά τα έθιµα που 

είχαν φέρει οι παππούδες από τη Μικρά Ασία τα τηρούσαν. Τώρα δυστυχώς δεν 

τηρούµε τίποτα. […] Μόνο τα µικρασιατικά φαγητά και γλυκά φτιάχνουµε ακόµα. […] 

Εγώ λέω στην κόρη µου: ‘‘ ορισµένα πράγµατα, που είναι πολύ έντονα και που δεν 

πρέπει να τα ξεχάσεις, γιατί πρέπει να τα µεταφέρεις και συ στα µικρά, πρέπει 

οπωσδήποτε να τα γράψεις. Να τα γράψεις και να τα βάζεις στο µυαλό σου’’. […] 

Μπορεί να της πω δέκα κουβέντες και να πάρει δύο αλλά είµαι ευχαριστηµένη» 

(Συνέντευξη µε κ. Σεβαστή, 30.05.11).   

Η διατήρηση των εθίµων από τους γονείς και τους παππούδες επισηµαίνεται και 

στην µελέτη του Λαδόπουλου, ο οποίος αναφέρει για τους πρόσφυγες δεύτερης 

γενιάς: «Μαγείρευαν φαγητά που έκαναν οι µητέρες τους. […] Χόρευαν στις 

                                                           
265Όπως ανέφεραν: «Έχουµε γεννηθεί εδώ, δεν µπορούµε να πούµε ότι είµαστε µόνο Μικρασιάτες. Όταν είµαστε 
εκτός Ηρακλείου είµαστε Κρητικοί βέροι. Όπως είµαστε Μικρασιάτες εδώ, έτσι είµαστε και Κρητικοί. Με 
µικρασιατικές ρίζες όµως, εξηγούµαστε. Γιατί µας ρωτάνε: ‘’ µα δεν µιλάτε κρητικά’’ και λέµε ‘’ δεν µιλάµε γιατί 
είµαστε Μικρασιάτες’’»  (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή, 30.05.11). 
266Ωστόσο ο σύλλογος δεν έχει για όλους τους Μικρασιάτες την ίδια σηµασία, σε κάθε περίοδο της ζωής τους, 
καθώς υπάρχουν και ορισµένοι -όπως ο κ. Κώστας- οι οποίοι δεν έχουν σχέση µε το σύλλογο και δεν 
παρακολουθούν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει.  
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κοινωνικές τους εκδηλώσεις, δηλαδή στους γάµους ή στα πανηγύρια, χορούς από τις 

πατρίδες των γονιών τους. Γενικά προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανό τον 

πολιτισµό των γονιών τους και µε τη σειρά τους να τον µεταδώσουν στα παιδιά τους» 

(Λαδόπουλος 2010: 167-168).  

Παρόλο που οι κοινωνικές συνθήκες δεν ευνοούν, η ανάγκη να διατηρηθεί η 

µικρασιατική µνήµη και να γνωρίζουν οι νεότερες γενιές τις ρίζες τους είναι φανερή 

από τις συνεντεύξεις: «Όσα µπορούσαµε είπαµε στα παιδιά µας, αλλά η εξέλιξη τρέχει 

γρήγορα» (Συνέντευξη µε κ. Κώστα, 17.06.11). «Εµείς τα µεταδίδουµε στα παιδιά µας 

αλλά δεν παίρνουνε πολλά πράγµατα. […] Έχουµε την ανάγκη να  µεταφέρουµε όσα 

µάθαµε και στα εγγόνια µας. Τα λέµε εµείς και ό, τι κρατήσουν. Η µνήµη για µας δεν 

ξεθωριάζει. Ελπίζουµε µε τα χρόνια να αλλάξουν στάση οι νεότερες γενιές. Για αυτό τα 

λέµε συνέχεια» (Συνέντευξη µε κ. Νικοµάχη και κ. Σεβαστή, 30.05.11). «Υπάρχει 

ανάγκη οι Μικρασιάτες να διαδώσουν την παράδοση στα παιδιά τους. Τώρα βέβαια 

είµαστε σε µία δύσκολη εποχή. […] Όλα τα παιδιά των Μικρασιατών όµως γνωρίζουν 

(για το παρελθόν τους). Όλα γνωρίζουν γιατί παίρνουν παιδεία από τα ίδια τα σχολεία. 

[…] ∆εν ξεχωρίζονται βέβαια µέσα στους χώρους του σχολείου παιδιά Μικρασιατών 

και παιδιά Κρητικών» (Συνέντευξη µε κ. Βαγγελιώ, 27.05.11). 

 

- Η µνήµη στα άτοµα ηλικίας 15-40 ετών 

Όσο η ηλικία των ερωτώµενων µειώνεται, παρατηρείται και µια αλλαγή στην 

οπτική του παρελθόντος. Από τη συνέντευξη µε την κ. Μαρία
267, τη δασκάλα του 

χορού, φανερώνεται η προσπάθεια να επιτευχθεί µια ισορροπία ανάµεσα στις 

αφηγήσεις του παρελθόντος (µνήµη) και τις επιρροές της εποχής. Η ίδια είχε ακούσει 

αφηγήσεις από τον παππού της και ήταν κάτι που της άρεσε, όπως είπε. Οι 

συγκεκριµένες αφηγήσεις αφορούσαν στα έθιµα των Μικρασιατών, στο πώς ζούσαν 

και πώς έφυγαν από τη Μικρά Ασία αλλά και στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν 

ερχόµενοι στην Ελλάδα. Τις αφηγήσεις αυτές αλλά και τη µικρασιατική παράδοση 

γενικότερα, η ίδια -αν και νεότερη ηλικιακά σε σχέση µε τις προηγούµενες 

µαρτυρίες- τονίζει πως έχει την ανάγκη να τις µεταδώσει στα παιδιά της και είναι 

κάτι που ήδη κάνει, όπως ανέφερε. Συγκεκριµένα σχολίασε πως «τα ήθη και τα έθιµα, 

                                                           
267Η κ. Μαρία είναι 35-40 ετών, δεν εργάζεται, έχει τρία παιδιά και είναι Μικρασιάτισσα γ’ γενιάς, από τη µεριά 
της µητέρας της. (Ήρθε ως πρόσφυγας στην Κρήτη το 1922, ο παππούς της ίδιας). Έχει επίσης ποντιακή 
καταγωγή, ωστόσο, όπως ανέφερε: «είµαι γέννηµα θρέµµα Ηρακλειώτισσα, µένω στην Αλικαρνασσό από τότε που 
γεννήθηκα» (Συνέντευξη µε κ. Μαρία, 20.05.11).   
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είτε Ποντίων είτε Μικρασιατών είναι κάτι οικείο στην οικογένεια µας». Ένα τέτοιο 

έθιµο είναι τα φαγητά, τα οποία, ακόµα και σήµερα, φτιάχνονται µε τον τρόπο που τα 

έδειξαν οι πρόγονοί τους. Σηµαντικό όµως είναι το γεγονός ότι ακόµα και σήµερα 

λέγονται φράσεις όπως: «Αυτό το έδειξε η γιαγιά», «Αυτό το κάνουµε έτσι γιατί έτσι 

πρέπει να γίνει» (Συνέντευξη µε κ. Μαρία, 20.05.11), οι οποίες δηλώνουν τη σχέση µε 

το παρελθόν, που, όπως φαίνεται, έχει λάβει τη µορφή υποχρέωσης για τα άτοµα, 

ώστε να µη χαθεί η συγκεκριµένη σχέση.  

Με το πέρασµα των χρόνων, η διατήρηση και η διάδοση της µικρασιατικής 

ταυτότητας, στις νεότερες γενιές, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η ισορροπία ανάµεσα 

στη µικρασιατική παράδοση και στα ερεθίσµατα της εποχής είναι κάτι που δεν 

επιτυγχάνεται εύκολα.  

Το µικρασιατικό παρελθόν για τα άτοµα νεαρής ηλικίας, όπως είναι και η 

Βαρβάρα
268, -ακόµα και για εκείνα που ασχολούνται µε την µικρασιατική παράδοση- 

µοιάζει µακρινό και λιγότερο οικείο. Η ίδια ασχολείται 7 χρόνια µε τους 

παραδοσιακούς χορούς, µέσω της χορευτικής οµάδας269 που διατηρεί ο σύλλογος, και 

η οικογένεια ήταν ο λόγος που την έστρεψε σε αυτή τη δραστηριότητα270. Η 

συγκεκριµένη ενασχόληση, εποµένως, δεν αποτελεί δική της επιλογή, αλλά µοιάζει 

σαν καθήκον να διατηρηθεί η παράδοση. 

Η αφήγηση της Βαρβάρας δεν εµπεριέχει αυτή τη νοσταλγία, που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Η ίδια δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη γιαγιά της, που ήρθε από τη Μικρά 

Ασία το 1922, ωστόσο, έχει ακούσει αφηγήσεις, που αφορούν τον ερχοµό των 

προγόνων της στην Κρήτη από τη µητέρα της. Όπως επισήµανε, «(η µητέρα µου) µου 

αφηγείται πράγµατα που της έλεγε εκείνη, στιγµιότυπα και καµιά φορά έχει τη 

µικρασιατική διάλεκτο» (Συνέντευξη µε Βαρβάρα, 20.05.11). Η απόσταση δηλώνεται 

ευθέως και από τα εξής λόγια της  Βαρβάρας: «είναι πολύ σηµαντικό να διαδίδουµε 

την παράδοση και να κρατάµε ζωντανά κάποια έθιµα, που µε τον καιρό σβήνουν. Τα 

κρητικά είναι πιο οικεία σε εµάς επειδή µένουµε εδώ, ενώ τα µικρασιάτικα είναι λίγο 

                                                           
268Η Βαρβάρα είναι 15 χρονών, µαθήτρια και κόρη της κ. Βαγγελιώς. 
269Η χορευτική οµάδα υπάρχει από το 1979 που ιδρύθηκε ο σύλλογος. ∆εν έχει όµως σταθερή σύνθεση, εξαιτίας 
κυρίως σχολικών ή φοιτητικών υποχρεώσεων των µελών. Την παρούσα χρονική περίοδο, η οµάδα αποτελείται 
από 12 άτοµα, οι πλειοψηφία των οποίων είναι µικρασιατικής καταγωγής, λόγω της περιοχής και της ταυτότητας 
του συλλόγου. Παρόλα αυτά, οι χοροί που διδάσκονται δεν είναι µόνο µικρασιατικοί αλλά και από άλλες περιοχές 
της Ελλάδας (Συνέντευξη µε Βαρβάρα, 20.05.11).  
270
Το ίδιο συνέβη και µε τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα, που είναι στη χορευτική οµάδα µαζί της (Συνέντευξη 

µε Βαρβάρα, 20.05.11). 
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πιο µακρινά, είναι λίγο πιο δύσκολο να τα αγγίξουµε» (Συνέντευξη µε Βαρβάρα, 

20.05.11). 

Η µνήµη, πέρα από τις προσωπικές αφηγήσεις των Μικρασιατών, αναπαράγεται 

και µέσω γλυπτών και αγαλµάτων που αποτελούν φορείς διάδοσής της. Τα αγάλµατα 

– γλυπτά που υπάρχουν στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού είναι: το άγαλµα του 

Ηροδότου
271, το γλυπτό του  ξεριζωµού και κάποιες προτοµές.  

Όσον αφορά στο γλυπτό του ξεριζωµού, βρίσκεται σε ιδιωτική περιοχή, σε ένα από 

τα πιο κεντρικά σηµεία της Νέας Αλικαρνασσού. ∆ηµιουργήθηκε από το γλύπτη 

Τζοµπανάκη Εµµανουήλ, µε την πρωτοβουλία ενός επιχειρηµατία272. Έχει τίτλο «η 

φυγή» και αποτελεί φορέα της µικρασιατικής µνήµης, καθώς συµβολίζει τον 

ξεριζωµό των προσφύγων από την πατρίδα τους. Συγκεκριµένα, αναπαριστά µία 

οικογένεια η οποία διώκεται και στην προσπάθειά της να φύγει, βρίσκει αντίθετο 

αέρα - αντίθετο ρεύµα. Αυτό το αντίθετο ρεύµα, όπως κα τα βράχια που υπάρχουν 

στη βάση του γλυπτού, συµβολίζουν τη µη οµαλή φυγή αλλά και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν, στον αγώνα τους για επιβίωση. Το συγκεκριµένο έργο χρειάστηκε 5 

χρόνια για να ολοκληρωθεί και τοποθετήθηκε στη θέση που βρίσκεται σήµερα το 

1997273. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271Φτιάχτηκε από το γλύπτη Εµµανουήλ Αγγελιδάκη και τα αποκαλυπτήριά του πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούλιο 
του 2010, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αλικαρνάσσεια». 
272Σε συζήτηση µε τον επιχειρηµατία αλλά και µε το γλύπτη, οι ίδιοι ανέφεραν πως το γλυπτό έγινε από 
ευαισθησία για το θέµα των προσφύγων, ως φόρος τιµής στους Μικρασιάτες. Παρόλο που ο επιχειρηµατίας δεν 
είναι µικρασιατικής καταγωγής, προσφέρθηκε, αρχικά, ώστε το γλυπτό να γίνει δωρεά στο ∆ήµο και να 
τοποθετηθεί σε ένα δηµόσιο χώρο, σε διπλανή θέση από εκείνη που βρίσκεται σήµερα. Ωστόσο, ο τότε δήµαρχος 
(µη Μικρασιάτης) δε συµφώνησε, µε αποτέλεσµα το γλυπτό να τοποθετηθεί τελικά σε ιδιωτική περιοχή. 
Πρέπει να σηµειωθεί µάλιστα, πως η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε για το γλυπτό έγινε σε κλειστό κύκλο, 
καθώς δεν υπήρξε µεγάλη προσέλευση. Όπως ανέφερε ο κ. Τζοµπανάκης «ήταν περισσότεροι οι Ηρακλειώτες απ’ 
ότι οι Αλικαρνασσείς. […] Πολλοί Μικρασιάτες µάλιστα το βλέπουν αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό το γλυπτό, δεν 
ξέρουν ότι τους αφορά» (Συνέντευξη µε κ. Τζοµπανάκη, 18.06.11).   
273Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν µετά από συνέντευξη µε το γλύπτη.  
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Η ΜΝΗΜΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Σύµφωνα µε όσα παρουσιάστηκαν, στις µέρες µας η µικρασιατική µνήµη 

επικεντρώνεται στο φαγητό, στις µουσικές παραδόσεις και στα έθιµα των 

προσφύγων
274. Από τις αφηγήσεις, διαπιστώνεται ότι η µνήµη συνέβαλε στην 

προσαρµογή ανάµεσα στο παρόν και στο παρελθόν, ώστε να διατηρηθεί το στοιχείο 

της συνέχειας. Το θρησκευτικό τους υπόβαθρο µάλιστα είχε µεγάλη σηµασία στην 

ενίσχυση της ταυτότητας των προσφύγων και αυτό µαρτυρείται από τα τοπωνύµια 

και τα ιερά εικονίσµατα, που µεταφέρθηκαν από τη Μικρά Ασία, ώστε να 

ανακατασκευάσουν από το παρελθόν τη νέα ζωή που θα ξεκινούσαν. Η ανέγερση 

ναών ήταν από τις πρωταρχικές ενέργειες που πραγµατοποίησαν κατά την 

εγκατάστασή τους. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου στη Νέα 

Αλικαρνασσό, ο οποίος κτίστηκε σε ανάµνηση εκείνου που ήταν στην Αλικαρνασσό 

της Μικράς Ασίας και χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς τόσο στις συνεντεύξεις, 

όσο και στο βιβλίο και στο ντοκιµαντέρ που εξέδωσε  ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού. 

Από τις συνεντεύξεις, γίνεται επίσης φανερή η σχέση της µνήµης µε την ηλικία των 

ατόµων. Αναλόγως την ηλικιακή οµάδα, υπάρχει διαφοροποίηση στο πώς τα άτοµα 

επικαλούνται τις αναµνήσεις τους αλλά και στη σηµασία που δίνουν σε αυτές. Αυτή η 

διαφορετικότητα οφείλεται κυρίως στις εµπειρίες των ατόµων και στο κοινωνικό 

περιβάλλον των υποκειµένων.  

Στις αφηγήσεις των νεώτερων ατόµων εκφράζεται η απόσταση που υπάρχει 

ανάµεσα στους ίδιους και στο παρελθόν τους, η οποία ενισχύεται µε το πέρασµα των 

χρόνων. Η παραστατικότητα και η οικειοποίηση των αναµνήσεων είναι ένα 

χαρακτηριστικό που παρατηρείται µε όσους Μικρασιάτες -ηλικίας 45 ετών και άνω- 

ερωτήθηκαν. Οι απόγονοι των πρώτων Μικρασιατών προσφύγων, αφηγούνται 

ιστορίες των προγόνων τους σα να τις έχουν ζήσει οι ίδιοι, γεγονός που φανερώνει τη 

σηµασία των αναµνήσεων της συγκεκριµένης οµάδας και την υιοθέτησή τους στη 

µετέπειτα ζωή τους. 

Παρόλο που το κοινωνικό περιβάλλον και οι βιωµένες εµπειρίες είναι  

ανασταλτικοί παράγοντες για τη µνήµη των νεώτερων ατόµων, φαίνεται πως ακόµα 

και αν σε κάποιες περιπτώσεις οι µνήµες εξασθενούν, δεν παύουν να υπάρχουν, αλλά 

τροποποιούνται και ανακατασκευάζονται. Στις αφηγήσεις των ατόµων 45 ετών και 

                                                           
274
Όπως συµπεραίνει και ο Λαδόπουλος, «η µνήµη επιβίωσε µέσα από τους χορούς, οι οποίοι συνήθως 

διδάσκονταν από κάποιο πολιτιστικό σύλλογο, αλλά και µέσω των φαγητών, τα οποία µαγειρεύουν µέχρι σήµερα» 
(Λαδόπουλος 2010: 170).  
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άνω, η µνήµη εξυπηρετεί, όπως συνέβαινε και µε τους προγόνους τους, µια 

συλλογική ταυτότητα. Παράλληλα, παρατηρείται να τονίζεται το τραύµα της 

µικρασιατικής καταστροφής, ενώ στις αφηγήσεις των ατόµων της δεύτερης ηλικιακής 

οµάδας, το τραύµα φαίνεται να επουλώνεται και οι αναφορές στη µνήµη δεν 

περιλαµβάνουν πλέον τα προβλήµατα και τις δυσκολίες διαβίωσης των προγόνων 

τους, αλλά στρέφονται σε τόπους µνήµης (αγάλµατα, µνηµεία) σε σχέση µε τις 

χαµένες πατρίδες. Οι αναφορές αυτές είναι επηρεασµένες από τη λήθη των ατόµων 

και έχουν µια νοσταλγική διάθεση. Αυτό φαίνεται και από τις δηµόσιες τελετουργίες 

(εκδηλώσεις) του συλλόγου, στις οποίες είναι εµφανής η νοσταλγία για τις χαµένες 

πατρίδες. 

Οι απόγονοι των Μικρασιατών προσφύγων της νεώτερης ηλικιακής οµάδας έχουν 

µια άλλη σχέση µε το παρελθόν και η µνήµη τους αρχίζει να εξασθενεί (Λαδόπουλος 

2010: 170). Το τραύµα ενός ξεριζωµού και τα προβλήµατα που είχαν να 

αντιµετωπίσουν στο χώρο εγκατάστασής τους περιέχονται πλέον στο χώρο µιας 

«δοµικής λήθης» (Evans Pritchard 1940), καθώς η ταυτότητα στα άτοµα των νέων 

ηλικιών συγκροτείται πλέον µε αναφορά στην ελληνικότητα των ‘‘ χαµένων 

πατρίδων’’, άρα στις ‘‘ κοινές ρίζες’’ των δύο τόπων, αυτού της προέλευσης και 

αυτού της εγκατάστασης. Στο γεγονός αυτό, συνέβαλε και η ενσωµάτωση της 

κοινωνικής οµάδας των Μικρασιατών, µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας 

(επιγαµίες, εργασιακές συνεργασίες, οικονοµικές συναλλαγές, καθηµερινή γειτνίαση 

κλπ), µε εκείνη των ντόπιων κατοίκων. Πρόκειται για δρόµους επικοινωνίας που 

άνοιξαν και διευκόλυναν η κοινή γλώσσα, τα ιστορικά αφηγήµατα περί ενός 

προαιώνιου µικρασιατικού ελληνισµού και φυσικά ο χρόνος που έχει µεσολαβήσει 

από το γεγονός του ξεριζωµού, καθώς και η εξάλειψη των ελπίδων και των 

προσδοκιών για επιστροφή στις χαµένες πατρίδες 275. 

 

 

 

 

 

                                                           
275
Η αλληλεπίδραση των δύο ταυτοτήτων επισηµαίνεται και στο βιβλίο που εκδόθηκε από το ∆ήµο Νέας 

Αλικαρνασσού, όπου αναφέρεται πως οι πρόσφυγες κατόρθωσαν να µεταφέρουν τα ήθη και τα έθιµα, τις 
παραδόσεις τους, τη µουσική και τους χορούς, τις γεύσεις της Μικράς Ασίας, στοιχεία που µε τον καιρό 
διασταυρώθηκαν µε την κρητική παράδοση και διαµόρφωσαν το χαρακτήρα των κατοίκων της Νέας 
Αλικαρνασσού (∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού 2010: 110).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η συλλογική µνήµη των προσφύγων στάθηκε σηµαντική δύναµη για την ανάπτυξη 

δεσµών οµάδας και την επιβίωση στο νέο χώρο εγκατάστασής τους. Η σηµασία των 

κοινών αναµνήσεων ήταν προφανής για µια οµάδα όπως οι πρόσφυγες, καθώς η 

µνήµη έγινε το µέσο για να διατηρηθεί η συλλογική ταυτότητά τους, ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε µια κατάσταση, που ο ‘‘ κοινός τόπος’’ δε συνιστά πια τον 

ενοποιητικό παράγοντα. 

Στόχος των συνεντεύξεων ήταν να ερευνηθεί, µέσα από τις µαρτυρίες, η σηµασία 

της µνήµης, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος της, στην κατασκευή της συλλογικής ζωής 

της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Από τις συνεντεύξεις µε τους απογόνους των 

Μικρασιατών προσφύγων, παρατηρήθηκε πολλές απαντήσεις να ταυτίζονται ή να 

επαναλαµβάνονται ελαφρώς παραλλαγµένες. Η χρήση από τη µια πλευρά του α’ 

πληθυντικού προσώπου και από την άλλη πλευρά του «αυτοί», δείχνει τη 

διαφοροποιηµένη σχέση των ατόµων µε το παρελθόν (ανάλογα µε την ηλικία) και την 

εµφάνιση µιας ‘‘ διπλής ταυτότητας’’ στις νεώτερες γενιές, που περιλαµβάνει αφενός 

την ταυτότητα του Έλληνα -και ειδικότερα του Κρητικού- και αφετέρου την 

ταυτότητα του Μικρασιάτη. Εντοπίζουµε εποµένως, διαφορετικούς τύπους 

ταυτοτήτων, οι οποίοι συνυπάρχουν στα άτοµα, µε τη µικρασιατική ταυτότητα να 

έχει λάβει νοσταλγικό περιεχόµενο. 

Όπως επισηµαίνει και ο Τσιµουρής, ένα παλιό µικρασιάτικο τραγούδι που συγκινεί 

βαθιά τους πρόσφυγες και τους ωθεί να ταυτιστούν µε την ευρύτερη κοινωνική 

οµάδα καταγωγής, µια δουλειά φερµένη από την «πατρίδα», η χρήση τοπωνυµίων και 

ονοµάτων ως πράξη ανάµνησης δεν είναι παρά ορισµένες από τις πρακτικές της 

ποιητικής επιτέλεσης της ταυτότητας στις οποίες αναγκαστικά εµπλέκεται το 

παρελθόν (Τσιµουρής 1999: 213-214). 

Τα κοινωνικά πλαίσια ωστόσο, µέσα στα οποία αναπαράγεται η µνήµη και η 

ιδιαίτερη ταυτότητα της οµάδας, δρουν καταλυτικά και επηρεάζουν την εστίαση, 

αλλά και τις αναφορές στο παρελθόν. Οι µαρτυρίες φανερώνουν τι έχει φιλτραριστεί 

στο πέρασµα των χρόνων και τι έχει επιλεγεί να µένει στη µνήµη ως ‘‘ µικρασιατικό’’. 

Ειδικότερα, παρατηρείται να υπερτονίζονται στοιχεία, όπως µικρασιατικά έθιµα, 

τραγούδια και φαγητά και να προβάλλονται τα θετικά γνωρίσµατα των προσφύγων, 

οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως εργατικοί, νοικοκυραίοι, χωρίς να γίνεται αναφορά σε 

αρνητικά χαρακτηριστικά τους.  



107 

 

Καθώς η µνήµη των ατόµων σχετίζεται µε τη θέση τους ως µέλη κοινωνικών 

οµάδων, επηρεάζεται έντονα από τις εµπειρίες του παρόντος. Από την ανάλυση του 

υλικού που συγκεντρώθηκε, παρατηρεί κανείς η κοινωνική µνήµη να 

κατασκευάζεται, να ‘‘ τροποποιείται’’ και να αλλάζουν τα σηµεία στα οποία 

επικεντρώνονται τα άτοµα, όταν αναφέρονται στο παρελθόν, µε την πάροδο των 

χρόνων.  

Από τα όσα παρουσιάστηκαν, φαίνεται να δηλώνεται µε περηφάνια η µικρασιατική 

καταγωγή αυτών των ανθρώπων, ως ένα γεγονός που τους προσδίδει κύρος. Αυτή η  

αντίληψη της ‘‘ ανωτερότητας’’, αν και µεταξύ των Μικρασιατών επικρατούσε 

ανέκαθεν, δεν φαίνεται να εξωτερικευόταν το πρώτο διάστηµα τόσο έντονα όσο 

συµβαίνει στις µέρες µας. Το συγκεκριµένο γεγονός πρέπει να οφείλεται στο ότι ο 

όρος πρόσφυγας παλιότερα είχε αρνητική σηµασία για τους ντόπιους, η οποία άρχισε 

σταδιακά να εξασθενεί, δεν έπαψε όµως εντελώς να υπάρχει µια διάκριση ντόπιων - 

προσφύγων και τα επόµενα χρόνια, αν και σε µικρότερο βαθµό. 

Πλέον δεν µιλάµε για µια ξεχωριστή κοινωνική οµάδα µε διακριτά όρια όπως 

γινόταν λόγος παλιότερα, αλλά για απογόνους Μικρασιατών που, ναι µεν έχουν 

ενσωµατωθεί στην τοπική κοινωνία, αλλά διατηρούν το ιδιαίτερο στοιχείο της 

καταγωγής τους ως ένα χαρακτηριστικό που τους προσδίδει κύρος και τους κάνει να 

νιώθουν χρέος να το µεταδώσουν και στις επόµενες γενιές, οι οποίες κινδυνεύουν να 

αποµακρυνθούν από το παρελθόν τους.  

Όπως αναφέρει και ο Λαδόπουλος, «καθώς η ταυτότητα του ‘‘ πρόσφυγα’’ είναι 

πλέον ‘‘ αποκατεστηµένη’’ και όχι ‘‘ στιγµατισµένη’’, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την άντληση κύρους από τα άτοµα. Και αν στις αρχές της εγκατάστασης των πρώτων 

προσφύγων η έννοια του πρόσφυγα είχε µια αρνητική σηµασία, στις µέρες µας τα 

άτοµα το χρησιµοποιούν για να αποδείξουν ότι η διαφορετικότητα γίνεται συχνά 

κατανοητή ως ‘‘ ανωτερότητα’’» (Λαδόπουλος 2010: 172). 

Αν και ο συνοικισµός Νέας Αλικαρνασσού δεν είναι πια αποκλειστικά 

µικρασιατικός, η αναπαραγωγή της µικρασιατικής µνήµης συνεχίζεται ως 

‘‘ καθήκον’’, που δεν αφήνει περιθώρια να ξεχαστεί η ιδιαίτερη ταυτότητα και η 

ιστορία του συγκεκριµένου τόπου.  
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Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 234/ 13 Οκτωβρίου 1998 
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Νέα Εφηµερίς, καθηµερινή, ιδιοκτήτης Ι. ∆. Μουρέλλος, διευθυντής Η. ∆ιαλυνάς, 
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Ληξιαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, (1933-1940) βιβλίο γάµων, τόµος 3 και 4 
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Νέα Εφηµερίς,  φ.2530/28.10.23 

 

Νέα Εφηµερίς, φ.2591/07.01.24 
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Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων- Απόσπασµα από το σχέδιο πόλης της Νέας Αλικαρνασσού το 
έτος 1931. (Πηγή: βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός- Νέα Αλικαρνασσός, ταξίδι στο χρόνο και την 

ιστορία») 
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Ο ξύλινος ναός του Αγίου Νικολάου (παράγκα) 1928 

 

 

 

Η οµάδα του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ µπροστά από τον ανεγειρόµενο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου 1952 
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Έργα στην οδό Ηροδότου µε κοινή εργασία Αλικαρνασσέων στη δεκαετία 1960 

       

       

Οι εικόνες του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Καµαριανής, οι οποίες µεταφέρθηκαν από τη Μικρά 
Ασία. Βρίσκονται στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στην εκκλησία της Παναγίας Καµαριανής 

της Νέας Αλικαρνασσού αντίστοιχα. 
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Ο ναός του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας (Πηγή: βιβλίο «Αρχαία 
Αλικαρνασσός- Νέα Αλικαρνασσός, ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία») 

 

 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου όπως είναι σήµερα (Πηγή: βιβλίο «Αρχαία Αλικαρνασσός- Νέα 
Αλικαρνασσός, ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία») 
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«Η φυγή», 1993-1997 

Γλυπτό του Εµµ. Τζοµπανάκη που αναπαριστά το ξεριζωµό από τις χαµένες πατρίδες 
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Το κτίριο, στο οποίο στεγαζόταν ο σύλλογος από το 1993 έως το 2011 

 

 

Το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται ο σύλλογος από το 2011 
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Μέρος από το εσωτερικό του συλλόγου, όπως είναι σήµερα 

 

Η χορωδία κατά τη διάρκεια πρόβας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ 2008-2010 

  

 

2008 
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Πρόγραµµα από την εκδήλωση µε τίτλο: Καρτ ποστάλ από το παρελθόν 1930-1960 (λόγος της 
µαέστρου που επιµελείται τις µικρασιατικές βραδιές) 

 

 

Σεπτέµβριος 2009: Συµµετοχή συλλόγου «Η Αρτεµισία» στις εκδηλώσεις προσκόπων Ηρακλείου  
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΚΡΑΣΙΑΤΗΣ 

1.κ. ΠΑΓΩΝΑ 60-65 Κομμώτρια γ’ γενιάς 

2.κ. ΣΤΑΥΡΟΣ 

(πρόεδρος) 

65-70 Συνταξιούχος 

(επιχειρηματίας) 

β’ γενιάς 

3.κ. ΜΑΡΙΑ 35-40 Δασκάλα χορού 

(οικιακά) 

γ’ γενιάς 

4. ΒΑΡΒΑΡΑ 15-20 Μαθήτρια δ’ γενιάς 

5.κ. ΒΑΓΓΕΛΙΩ 45-50 Υπάλληλος γ’ γενιάς 

6.κ. ΣΕΒΑΣΤΗ 70-75 Συνταξιούχος 

(επιχειρηματίας) 

β’ γενιάς 

7.κ. ΝΙΚΟΜΑΧΗ 60-65 Συνταξιούχος 

(οικιακά) 

β’ γενιάς 

8.κ. ΚΩΣΤΑΣ 80-85 Συνταξιούχος 

(υπάλληλος) 

β’ γενιάς 

 

 

 

 


