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Τα ελλαδικά κυρίαρχα στρώµατα θα εγκατασταθούν σε δικές τους αποκλειστικές
συνοικίες, όπως στο Κολωνάκι, το Ψυχικό, την Κηφισιά, τη Φιλοθέη, το κέντρο του
Πειραιά κ.α. Αντίθετα οι προσφυγικές συνοικίες, υποβαθµισµένες πολεοδοµικά 
αλλά και από πλευράς υποδοµών, θα αποτελέσουν ενιαία συµπλέγµατα 
µε τις βιοµηχανικές ζώνες ΛIΛA ΛEONTI∆OY

το 1921 προσέφερε 36.700.000 δραχµές,
αλλά στην Ελλάδα, µε τους πρόσφυγες, το
1928 263.700.000 δραχµές!

Το χειροποίητο χαλί χρειάζεται έµπνευση
καλλιτέχνη σχεδιαστή, τεχνικού µε γνώσεις
στη µίξη των χρωµάτων του µαλλιού, άφθο-
να νερά και τεχνίτριες µε µεράκι και γρηγο-
ράδα στην ύφανση. Είναι ευαίσθητο και πα-
νάκριβο προϊόν. Γι’ αυτό κι εξαιτίας των λό-
γων που αναφέραµε δεν άντεξε πολύ.

Μετά το 1930 οι µονάδες, η µία µετά την
άλλη, άλλαξαν αντικείµενο. Γίνονται εργο-
στάσια κλωστοϋφαντουργίας, που κράτησαν,
µαζί βέβαια µε τις άλλες µεγάλες µονάδες,
ζωντανή τη βιοµηχανία συµβάλλοντας στην
οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, ώς τις
δεκαετίες του ’70 και του ’80.

* Ο Χάρης Σαπουντζάκης είναι ιστορικός, πρόε-
δρος της Ενωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας. Ο Λου-
κάς Χριστοδούλου είναι πρόεδρος στο Κέντρο
Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕΜΙΠΟ) Νέας Ιω-
νίας. Εχουν συγγράψει το βιβλίο που µόλις εκδό-
θηκε µε τίτλο «Η Νέα Ιωνία στο Μεσοπόλεµο
1922-1941».

TOY ΒΛAΣH AΓTZI∆H *

ΗΜικρασιατική Καταστροφή υπήρ-
ξε ένα σηµείο τοµής στην ιστορία
της ευρύτερης περιοχής της Ανα-

τολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανα-
τολής. Η εποχή του εθνικού κράτους α-
νέτειλε µαζί µε την ολοκληρωτική έντα-
ξη της περιοχής στο πεδίο επιρροής και
εξάρτησης από τις µεγάλες δυτικές δυ-
νάµεις. Τα σύνορα χαράχτηκαν οριστικά
και οι πληθυσµοί υποτάχθηκαν στα
συµφέροντα των κυρίαρχων ελίτ. Τα
πραγµατικά θύµατα αυτής της εξέλιξης
ήταν οι ίδιοι οι πληθυσµοί που βρέθη-
καν στις «υπό τακτοποίησιν» περιοχές.

Oι µεγάλοι κερδισµένοι της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής ήταν οι Τούρκοι
εθνικιστές, γραφειοκράτες και στρα-
τιωτικοί, που βρέθηκαν να κατέχουν
τις τεράστιες περιουσίες που εγκατέ-
λειψαν πίσω τους οι Ελληνες της Ανα-
τολής, οι Αρµένιοι και οι υπόλοιπες
χριστιανικές οµάδες που υπέστησαν
την πολιτική της Γενοκτονίας. Παρότι η
κυρίαρχη αντίληψη που έχει επικρατή-
σει στην ελλαδική ιστοριογραφία αντι-
µετωπίζει µανιχαϊστικά την Καταστρο-
φή, διαπιστώνεται ότι στην πλευρά
των κερδισµένων βρέθηκαν και οι ελ-
λαδικές ελίτ. 

Στην πλευρά των κερδισµένων βρέ-
θηκαν και πληθυσµοί της ελλαδικής ε-
πικράτειας (Μακεδονία, Ηπειρος, νη-
σιά Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη) που
κατάφεραν να παρακάµψουν τους
πραγµατικούς δικαιούχους και να οι-
κειοποιηθούν τις περιουσίες των «α-
νταλλάξιµων» µουσουλµάνων. 

∆ηµιουργία νέας κοινωνίας 
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

θα υπάρξει µια άλλη µέρα για την ελλα-
δική κοινωνία. Ανόµοιοι πληθυσµοί, γη-
γενείς και πρόσφυγες, θα κληθούν να
συνυπάρξουν. Oι δυσκολίες αυτής της
συνύπαρξης θα χαρακτηρίσουν όλο το
Μεσοπόλεµο και θα επηρεάσουν καθο-
ριστικά την ισορροπία δυνάµεων τη δε-
καετία του ’40, της Κατοχής και του
Εµφυλίου. 

Oι επενέργειες αυτών των µεταβο-
λών ήταν µεγάλες. Τόσο στον πολιτι-
στικό, πολιτικό και ιδεολογικό τοµέα,
όσο και στον οικονοµικό. Στην ελλαδι-
κή επικράτεια, µαζί µε τους εξαθλιωµέ-
νους πρόσφυγες θα εισρεύσει και όσος
πλούτος διασώθηκε, απ’ αυτόν που εί-
χαν συλλέξει τις προηγούµενες δεκαε-

τίες στις πατρίδες τους. Κάποιοι από
τους πλέον εύπορους είχαν καταφέρει
να µεταφέρουν εγκαίρως τα κεφάλαιά
τους, είτε κατευθείαν στην Ελλάδα εί-
τε µέσω ξένων τραπεζών. Επίσης, αυ-
τοί που κατοικούσαν στο εσωτερικό
της Μικράς Ασίας, κυρίως στην Καππα-
δοκία, θα καταφέρουν να φέρουν µαζί
τους ένα µεγάλο µέρος της κινητής
τους περιουσίας.

Oι πρόσφυγες θα φέρουν µαζί τους
και µια προηγµένη τεχνογνωσία στις α-
γροτικές καλλιέργειες και στα αστικά ε-
παγγέλµατα. Η ίδια η παρουσία των
προσφύγων θα επιταχύνει την αγροτική
µεταρρύθµιση. Πολύ σύντοµα θα αυξη-
θούν εντυπωσιακά οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις. 

Aγροτικές παραγωγές
Η παραγωγή σίτου και δηµητριακών

θα εκτιναχθεί τα χρόνια που θα ακο-
λουθήσουν τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή. Το ίδιο θα συµβεί και µε την καπνο-
παραγωγή, την αµπελουργία, τη σηρο-
τροφία, τη ροδοκαλλιέργεια, την ελαιο-
κοµία, την καλλιέργεια λαχανικών. Ειδι-
κά ο καπνός θα αποτελέσει ένα πολύτι-
µο προϊόν προς εξαγωγή. Το 70% των
εξαγωγών θα είναι καπνικά προϊόντα,
ενώ έως τότε το κύριο εξαγωγικό προϊ-
όν ήταν η σταφίδα. Oι πρόσφυγες πα-
ρήγαν τα δύο τρίτα της παραγωγής του
καπνού. Υπολογίστηκε ότι δέκα χρόνια
µετά το ’22 η καλλιεργούµενη γη αυξή-
θηκε κατά 55% και ότι το αγροτικό ει-
σόδηµα είχε διπλασιαστεί.

Θα αναπτυχθεί παράλληλα και ο κτη-
νοτροφικός κλάδος µε την εισαγωγή
της εκτροφής µεγάλων ζώων, βοοειδών
και µοσχαριών, αλλά και ο αλιευτικός,
εφόσον πολλοί πρόσφυγες προέρχο-
νταν από παραθαλάσσιες περιοχές και
είχαν εξειδικευτεί στις αλιευτικές διαδι-
κασίες. 

Μέχρι το τέλος του 1930 είχαν εγκα-
τασταθεί σε αγροτικές περιοχές περισ-
σότεροι από 570.000 πρόσφυγες, ενώ
είχαν ανεγερθεί 129.934 οικίες, κάτι ε-
ντυπωσιακό για εκείνη την εποχή.

Bιοτεχνία και βιοµηχανία
Oρατές ήταν οι συνέπειες στον τοµέα

της βιοτεχνίας και της βιοµηχανίας. Κά-
ποιοι τοµείς αναπτύχθηκαν ραγδαία, ό-
πως η υφαντουργία, η ταπητουργία και
οι οικοδοµές. Ανάπτυξη είχαν και δρα-
στηριότητες που σχετίζονταν µε την κε-
ραµική, τη χαλκουργία, την αργυροχοΐα
και τη βυρσοδεψία. Την ανάπτυξη της
βιοµηχανίας ευνόησε η ύπαρξη ενός

προσφυγικού εργατικού δυναµικού, ε-
ξειδικευµένου και φθηνού. Το ελληνικό
και το διεθνές κεφάλαιο βρήκαν µια «ι-
δανική περιοχή» για ανάπτυξη των οι-
κονοµικών δραστηριοτήτων τους. Κατά
την περίοδο 1923-1930 οι εµπορικές
συναλλαγές της χώρας µε το εξωτερικό
διπλασιάστηκαν, ενώ ιδρύθηκαν περισ-
σότερες από 900 βιοµηχανίες. 

Oι πρόσφυγες µε την παρουσία τους
συνετέλεσαν στο να διευρυνθεί η εσω-
τερική αγορά, η οποία τονώθηκε πολύ
από την πιστωτική πολιτική που ασκού-
σαν οι τράπεζες για την προσφυγική α-
ποκατάσταση. 

Kοινωνικός διαχωρισµός
Για τους ίδιους τους πρόσφυγες οι

δεκαετίες που ακολούθησαν τον βίαιο
εκπατρισµό τους ήταν τραυµατικές. Η
ψυχολογική αναστάτωση –έως και κα-
τάρρευση- των προσφύγων λόγω του
τραύµατος της Γενοκτονίας που είχε
προηγηθεί, οι προσωπικές απώλειες, οι
άθλιες συνθήκες εργασίας, οι κακου-
χίες στη «µητέρα-πατρίδα» θα χαρα-
κτηρίσουν την πρώτη δεκαετία της
προσφυγιάς. Η εξαθλίωση θα προκα-
λέσει µαζικούς θανάτους. Η Ρενέ Χίρ-
σον υπολόγισε ότι στη δεκαετία του
’20 αντιστοιχούσαν τρεις θάνατοι σε
µία γέννηση. 

Η Λίλα Λεοντίδου στο βιβλίο της «Oι
πόλεις της σιωπής» υποστηρίζει ότι η
στεγαστική αποκατάσταση των προ-
σφύγων αντανακλά τον ταξικό διαχω-
ρισµό που υπήρχε εντός της ελλαδικής
κοινωνίας και σχηµατικά εκφράστηκε
µε το δίπολο γηγενείς/πρόσφυγες. Τα
ελλαδικά κυρίαρχα στρώµατα θα εγκα-
τασταθούν σε δικές τους αποκλειστικές
συνοικίες, όπως στο Κολωνάκι, το Ψυ-
χικό, την Κηφισιά, τη Φιλοθέη, το κέ-
ντρο του Πειραιά κ.α. 

Αντίθετα οι προσφυγικές συνοικίες,
υποβαθµισµένες πολεοδοµικά αλλά και
από πλευράς υποδοµών, θα αποτελέ-
σουν ενιαία συµπλέγµατα µε τις βιοµη-
χανικές ζώνες. O διαχωρισµός αυτός,
σύµφωνα µε τη Λεοντίδου, ήταν απόλυ-
τα συνειδητός και επιλεγµένος. Γράφει
ότι «οι κυρίαρχες τάξεις, νιώθοντας την
απειλή των επικίνδυνων τάξεων, των
µαζών, αποσύρθηκαν προσεχτικά στις
αποκλειστικές τους συνοικίες. Πολιτική
αποκατάστασης των προσφύγων δηµι-
ούργησε αµιγείς λαϊκές και εργατικές
περιοχές». 

*∆ιδάκτωρ Σύγχρονης Iστορίας, µαθηµα-
τικός https://kars1918.wordpress.com/
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