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Περίληψη 

Το άρθρο εξετάζει τη σωµατειακή οργάνωση της πρώτης γενιάς προσφύγων Λέσβου 
και τη σχέση της µε τις διαδικασίες συγκρότησης µορφών προσφυγικής ταυτότητας, 
που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη (προσωρινή: Διωγµός 1914-1918) και δεύτερη 
(µόνιµη: Μεσοπόλεµος 1922-1936) εγκατάστασή τους στο νησί, µε όρους 
εντοπιότητας. Διερευνά τους τρόπους που τα προσφυγικά σωµατεία διαχειρίστηκαν 
τη µνήµη του τόπου της Μικράς Ασίας (περιφερειακά ή τοπικά) τόσο για την 
επίτευξη της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, όσο και για την 
ανάδειξη και διατήρηση της ιδιαίτερης τοπικής πολιτισµικής ταυτότητάς τους. 
 
 
1. Εισαγωγή 

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων αποτέλεσε µοναδικό επίτευγµα της 
ελληνικής εσωτερικής πολιτικής, του οποίου τα κριτήρια της επιτυχίας καθορίστηκαν 
µε βάση το µέγεθος της πρόκλησης, την ταχύτητα της αποκατάστασης και την 
επίτευξη της πολιτισµικής οµοιογένειας του πληθυσµού (Voutira, 2003: 147). Η 
ιστοριογραφία έχει µελετήσει την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, το έργο της 
Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και τη συµβολή άλλων θεσµών και φορέων 
στην αποκατάσταση των προσφύγων. Ωστόσο, οι µορφές κοινωνικής και συλλογικής 
οργάνωσής τους και η διαµόρφωση µέσω αυτών µιας διακριτής προσφυγικής 
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ταυτότητας έχουν απασχολήσει πολύ λιγότερο την ιστοριογραφία (Εξερτζόγλου, 
2015: 217). 

Συγκεκριµένα, φορείς και µορφές κοινωνικής και συλλογικής αυτο-οργάνωσης, 
όπως τα πρώτα προσφυγικά σωµατεία, τα οποία διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο 
στις διαδικασίες αποκατάστασης και ένταξης των προσφύγων στην ελληνική 
κοινωνία καθώς και στη διαµόρφωση της προσφυγικής ταυτότητας και µνήµης, δεν 
έχουν µελετηθεί πλήρως. Οι πρόσφυγες µέχρι πρόσφατα προσεγγίστηκαν 
αποκλειστικά ως θύµατα.1 Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση της µελέτης 
των τρόπων, µε τους οποίους οι ίδιοι απέκτησαν σταδιακά µεγαλύτερο βαθµό 
πρωτοβουλίας συλλογικής δράσης κατά τις πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασής τους 
στην Ελλάδα. 

Το άρθρο στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού παρακολουθώντας τη 
σωµατειακή οργάνωση των προσφύγων πρώτης γενιάς στη Λέσβο σε σχέση µε τη 
διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους διαχειρίστηκαν τη µνήµη του τόπου της 
Μικράς Ασίας, τόσο για την επίτευξη της ένταξής τους στη λεσβιακή και κατ’ 
επέκταση στην ελληνική κοινωνία, όσο και για την ανάδειξη και διατήρηση της 
τοπικής πολιτισµικής ταυτότητάς τους. 

2. Η προσφυγική σωµατειακή οργάνωση στην Ελλάδα (1914-1930) 

Η υποχρεωτική ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσµών, που επικύρωσε η 
Συνθήκη της Λωζάννης (1923), αφορούσε περίπου 2.000.000 χριστιανούς και 
µουσουλµάνους, µε κριτήριο το θρήσκευµα. Το 1.500.000 αφορούσε χριστιανούς 
ορθόδοξους, από τους οποίους πολλοί εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους πριν την υπογραφή της Συνθήκης (Εξερτζόγλου, 2011α: 192 ·Exertzoglou, 2016: 
343-344). Σηµαντικό ποσοστό αυτών µετακινήθηκε προς την ηπειρωτική Ελλάδα, 
αφού νωρίτερα συγκεντρώθηκε στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία 
λειτούργησαν τόσο ως σταθµοί ανασύνταξης, περίθαλψης και προώθησης των 
προσφύγων προς άλλες περιοχές της χώρας όσο και ως περιοχές µόνιµης 
εγκατάστασης (Exertzoglou, 2016: 344).  

Οι ανυπέρβλητες δυσκολίες τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης ώθησαν τους 
πρόσφυγες στην αυτο-οργάνωση και την ίδρυση προσφυγικών συλλόγων που 
ασχολήθηκαν µε ζητήµατα στέγασης, εκπαίδευσης, αθλητισµού αλλά και µνήµης 
(Εξερτζόγλου, 2015: 219). Ακολουθήθηκε µια πρακτική που ανανέωνε παρόµοιες 
προηγούµενες πρακτικές στο χώρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Kamouzis, 
2016: 3).2 

Οι προσφυγικοί σύλλογοι αποτέλεσαν παράδειγµα συλλογικοτήτων «από τα 
κάτω» και πεδία δηµόσιας κοινωνικότητας επιβεβαιώνοντας την πολιτισµική 
συνάφεια των µελών τους. Οι νεοαφιχθέντες όριζαν την ταυτότητά τους µέσα από 
µια συγκεκριµένη σχέση τους µε τον τόπο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η 

 
1 Για τη θυµατοποίηση των προσφύγων βλ. Exertzoglou, 2016: 352-253, 361. 
2 Τον 19ο αιώνα οι οθωµανικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ δηµιούργησαν θεσµοθετηµένες ορθόδοξες 
κοινότητες, των οποίων άρρηκτο συµπλήρωµα στη θεσµοθέτησή τους αποτέλεσε, µεταξύ άλλων, η 
δηµιουργία συλλόγων γνωστών και ως λέσχες ή αδελφότητες, που δραστηριοποιούνταν στην 
εκπαίδευση, φιλανθρωπία και πολιτιστική δράση («συλλογοµανία») (Εξερτζόγλου, 2011β: 37-39, 41-43 
·Kamouzis 2016: 2-3). 
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εντοπιότητα αποκτούσε νέο νόηµα και βαρύτητα, επειδή η πατρίδα ως ένα τοπικά 
προσδιορισµένο «εκεί» δεν υφίσταντο πλέον και οι πρόσφυγες διαµόρφωναν µια νέα 
νοσταλγική σχέση µαζί της, που συνδεόταν µε την απώλειά της (Εξερτζόγλου, 2015: 
222). Η τοπικότητα δεν αντανακλούσε µόνο ήδη παγιωµένες προσφυγικές 
ταυτότητες, αλλά διαµεσολαβούσε την παραγωγή νέων στην Ελλάδα. Η σηµασία του 
τόπου στην παραγωγή της πολιτισµικής συνάφειας ήταν µεγάλη για τους πρόσφυγες, 
ενώ η µνήµη της κοινής τοπικής καταγωγής αποτελούσε καθοριστικό στοιχείο στη 
συσπείρωση της οµάδας και στη δόµηση της νέας προσφυγικής ταυτότητας 
(Εξερτζόγλου, 2011α: 195). 

Προσφυγικά σωµατεία και ενώσεις ιδρύθηκαν από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
εξαιτίας της εκδίωξης του χριστιανικού στοιχείου από τα µικρασιατικά παράλια. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούσε ο σύλλογος Μικρασιατών «Ανατολή» 
(1914) στην Αθήνα. Την περίοδο του διωγµού 1914-1918 σηµαντικό παράγοντα της 
σωµατειακής ανάπτυξης αποτέλεσε η ρύθµιση του νόµου «περί περιθάλψεως 
προσφύγων» (1917),3 σύµφωνα µε τον οποίο τα αναγνωρισµένα σωµατεία εξέδιδαν 
τα «πιστοποιητικά προσφυγικής ιδιότητος», ρύθµιση που επεκτάθηκε και µετά το 
1922. Με τον τρόπο αυτό τα σωµατεία συγκέντρωναν και ήλεγχαν τους πρόσφυγες. 

Τα πρώτα προσφυγικά σωµατεία είχαν χαρακτήρα περισσότερο πρακτικό. 
Ανέπτυσσαν δεσµούς ανάµεσα στα µέλη τους και βρισκόµενα σε αλληλεπίδραση µε 
τους θεσµούς του κράτους, διεκδικούσαν τόπους εγκατάστασης και τη δηµιουργία 
αγροτικών και αστικών συνεταιρισµών για την οικονοµική δραστηριοποίηση και 
στέγαση των προσφύγων (Βαρλάς, 2007: 162-163 ·Kazouzis, 2016: 3). Σταδιακά 
ανέπτυσσαν πολιτισµικές, εκπαιδευτικές, εκδοτικές δραστηριότητες, που συνέβαλαν 
στην κατασκευή ενός δηµόσιου προσφυγικού λόγου και στην αναγέννηση της 
προσφυγικής µνήµης (Kamouzis, 2016: 6 ·Εξερτζόγλου, 2011α: 193 ·Βαρλάς, 2007: 
165).  

Επιπλέον, επιδίδονταν σε µνηµονικές πρακτικές, όπως µνηµόσυνα και ανέγερση 
µνηµείων/προτοµών (Βαρλάς, 2007: 165-167 ·Εξερτζόγλου, 2011α: 193). Πρόκειται 
για τόπους µνήµης (Nora, 1989: 7-24), οι οποίοι µέσα από τις µνηµονικές πρακτικές 
ξαναζωντάνευαν το παρελθόν, συγκροτώντας µια σειρά από τοπικές προσφυγικές 
ταυτότητες, που συνυπήρχαν σε ένταση µε την οµογενοποιηµένη ταυτότητα του 
Μικρασιάτη, η οποία αναδυόταν µέσα από τη διαδικασία ένταξης στην ελληνική 
κοινωνία. Συγκεκριµένα, η νοσταλγία για τις «Αξέχαστες Πατρίδες» και η 
εξιδανίκευση της ζωής στη Μικρά Ασία χρησιµοποιήθηκαν από τους συλλόγους ως 
δοµικά στοιχεία για τη δηµιουργία ενός υπερκείµενου προσφυγικού αφηγήµατος, 
που έθετε τα θεµέλια µιας ενιαίας προσφυγικής ταυτότητας. Η εγγραφή του 
αφηγήµατος αυτού στην εθνική αφήγηση, ως επιβεβαίωση µιας συνεχούς ελληνικής 
ιστορίας, συγκροτούσε παράλληλα τη σταδιακή ενσωµάτωση των προσφύγων στο 
ελληνικό έθνος. Ωστόσο, η τοπική ταυτότητα διατηρούνταν καθώς παρείχε ασφάλεια 
και αναγνώριση κατά τη διάρκεια µετεγκατάστασης σε ένα σχεδόν ξένο περιβάλλον. 
Επιπλέον, συντηρούνταν µέσω των βιωµάτων τραυµατικών εµπειριών στη Μικρά 
Ασία, που δεν ήταν της ίδιας ποιότητας και έντασης για τον προσφυγικό πληθυσµό 
στο σύνολό του. Η µνήµη της «Καταστροφής» δεν ήταν η ίδια για όλους, αλλά 

 
3 Φ.Ε.Κ. αρ. 136Α΄/10-7-1917. 
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διέφερε κατά τόπο και τρόπο εγκατάλειψης (Εξερτζόγλου, 2011α: 193-195, 196· 
Κιτροµηλίδης, 2006: 42-43 ·Hirschon, 1989: 17 ·Kamouzis, 2016: 8-9). 

3. Η προσφυγική σωµατειακή οργάνωση στη Λέσβο 

3.1. Το πρώτο προσφυγικό κύµα 

Η απελευθέρωση της Λέσβου από τους Οθωµανούς (1912) και η προσάρτησή της στο 
ελληνικό κράτος, την κατέστησαν αποµακρυσµένο και περιθωριοποιηµένο σύνορο 
της ελληνικής επικράτειας. Την πενταετία 1913-1918, που ο εκτοπισµένος 
ελληνορθόδοξος πληθυσµός ανέρχονταν στους 773.915 (Σταµατόπουλος, 2011: 65), το 
νησί δέχθηκε µεγάλο αριθµό προσφύγων, λόγω της εγγύτητας και των στενών 
δεσµών του µε τη µικρασιατική ακτή (Υπουργείον Περιθάλψεως 1917-1920 (1920), 
171·Αναγνώστου, 2007: 133-147).4 

Από τις αρχές καλοκαιριού του 1914 20.000 πρόσφυγες γέµισαν ασφυκτικά την 
πόλη της Μυτιλήνης,5 προερχόµενοι από τις περιφέρειες των δυτικών παραλιών 
(Περγάµου, Κυδωνιών, Αδραµµυτίου, Κεµερίου, Αϊβατζικίου, Κρήνης, Φώκαιας 
κ.ά.) και τη Θράκη,6 ενώ 30.000 προσχώρησαν στο εσωτερικό του νησιού.7 Όταν 
ξεπέρασαν τις 100.000 κρίθηκε αναγκαία η αποστολή τους σε άλλα µέρη της Ελλάδας 
(Σάµο, Μακεδονία, Θεσσαλία).8 Οι πρόσφυγες αρνούνταν να αποµακρυνθούν από 
το νησί ελπίζοντας σε µια παλιννόστηση. Την κατάστασή τους την εκλάµβαναν 
(όπως και οι γηγενείς) ως προσωρινή, επειδή το πολιτικό κλίµα στην Ελλάδα 
ενθάρρυνε την ελπίδα για τον επαναπατρισµό τους. Εξάλλου είχαν βιώσει ανάλογες 
εµπειρίες στο παρελθόν.9 Παράλληλα η γειτνίαση και οπτική επαφή µε τα 
µικρασιατικά παράλια έκαναν την προσαρµογή στον τόπο εγκατάστασης ηπιότερη 
(Υπουργείον Περιθάλψεως 1917-1920 (1920), 171-172, 173-174). 

Οι γηγενείς από τις πρώτες µέρες πρόσφεραν συµπαράσταση και αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες καθώς, όπως σηµειώνει στο αποµνηµόνευµά του ο Πανσέληνος 
(2013) «[…] ήταν πρόσφατη η κοινή µοίρα µας στη σκλαβιά για να εµποδίσει τη 
συναδέλφωση» (Πανσέληνος, 2013: 52). 

Τον Ιούνιο του 1914 οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, περί «δυσµενούς 
παλιννόστησης»10 ώθησαν τους πρόσφυγες στην άµεση κατάρτιση επιτροπών κατά 
κοινότητες καταγωγής µε σκοπό την προστασία τους, τη µεταξύ τους 
ένωση/οµόνοια, την απόκτηση σεβασµού/εκτίµησης της Ελληνικής Κρατικής 
Διοίκησης και τη νόµιµη διαµεσολάβηση ανάµεσα στους ίδιους και τους κρατικούς 

 
4 Ο πληθυσµός της Περγάµου και των πέριξ εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μυτιλήνη, διότι µεγάλο µέρος 
του καταγόταν από εκεί. Χωριά όπως το Αδραµµύτι, το Κενέρι, το Φρένελι, το Δικελί κατοικούνταν 
σχεδόν αποκλειστικά από Μυτιληνιούς. Μεγάλο πλήθος Κυδωνιατών, ιδιαίτερα µετά το Μάρτιο του 
1917, κατέφυγε επίσης στο νησί (Χονδρονίκης, Θηβαιόπουλος, 1929: 108 · Σάκκαρης, 1920: 224). 
5 Λέσβος. (1914). «Μεγάλη Δηµοσιογραφική Έρευνα της Λέσβου. Πράγµατα και Σκέψεις Ανάγκη 
Συσσιτίων». 5 Ιουνίου.  
6 Πρόσφυξ, (1914). «Στατιστική των εν τη Πόλη Μυτιλήνη Διαµενόντων Προσφύγων κατά Κοινότητας». 
4 Αυγούστου. 
7Λέσβος. (1914). «Εις τα Χωριά». «Μέτρα υπέρ των Προσφύγων: Επιτροπή υπέρ των προσφύγων εν 
Πλωµαρίω. Επιτροπή Περιθάλψεως εν Μολύβω». 29 Μαΐου. 
8 Λέσβος. (1914). «Μέτρα υπέρ των Προσφύγων». 29 Μαΐου. 
9 Οι Κυδωνιάτες είχαν ήδη µια εµπειρία προσφυγιάς και επαναπατρισµού στην Επανάσταση του 1821 
(Σάκκαρης, 1920: 85-164). 
10 Λέσβος. (1914). «Αι Επιτροπαί των Προσφύγων». 13 Ιουνίου. 
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φορείς, µακριά από εσωτερικούς πολιτικούς και κοµµατικούς ανταγωνισµούς 
(Χονδρονίκης, Θηβαιόπουλος, 1929: 108-109). Το ζήτηµα της παλιννόστησής τους 
που αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» των επιδιώξεών τους, γινόταν εντονότερο καθώς 
ο Βενιζέλος επεδίωκε την ανταλλαγή των πληθυσµών (Σταµατόπουλος, 2011: 63).  

Οι επιτροπές των δέκα προσφυγικών Τµηµάτων, κατά τόπο καταγωγής, στα 
οποία διαίρεσε το Υπουργείο Περιθάλψεως την προσφυγική περιφέρεια Μυτιλήνης 
για την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής Περιθάλψεως συνεργάζονταν µαζί της 
για τα προσφυγικά ζητήµατα (Υπουργείον Περιθάλψεως 1917-1920 (1920), 156-157). 
Πρόκειται για έναν «µηχανισµό από τα πάνω» θεσµοποίησης της εντοπιότητας, ο 
οποίος, πέρα από την πρακτική του πλευρά - καθοριστικής για τον τρόπο οργάνωσης 
των προσφύγων – διέθετε και µια συµβολική: οι πατρίδες που άφησαν πίσω τους οι 
πρόσφυγες αποτελούσαν «πράγµατα χειροπιαστά» και σε καµία περίπτωση δεν 
θεωρούνταν «χαµένες». Η φιλοδοξία για την ανασύσταση µιας αυτοκρατορίας - η 
Μεγάλη Ιδέα - βρισκόταν ζωντανή στον πυρήνα της εθνικής ιδεολογίας. Από την 
πλευρά των προσφύγων ο διαχωρισµός τους σε κοινότητες ανά τόπο καταγωγής 
εξυπηρετούσε την αντιµετώπιση πρακτικών αναγκών, µε τη χρήση της τοπικής 
ταυτότητας και τη φαντασιακή σύνδεση µε τον τόπο καταγωγής να λειτουργούν ως 
συνδετικός αρµός για τη συσπείρωσή τους. Επρόκειτο για ένα είδος υποτυπώδους 
συσσωµάτωσης, καθώς και οι πρόσφυγες θεωρούσαν την εκδίωξή τους προσωρινή. 
Και στις δύο περιπτώσεις η εντοπιότητα παραγόταν µε αναφορά σε παγιωµένες 
προσφυγικές ταυτότητες. Το νήµα που συνέδεε τη µνήµη της πατρίδας «εκεί» µε την 
πατρίδα «εδώ» δε διαµεσολαβούνταν από την εµπειρία της προσφυγιάς, ούτε 
µετασχηµατιζόταν καθώς κυριαρχούσε η ιδέα της προσωρινότητας της 
εγκατάστασης. 

Οι επιτροπές διατηρούσαν γραφεία αρχικά στην περιοχή Κιόσκι και αργότερα 
στο πρώην τουρκικό Παρθεναγωγείο (Σβορώνου, 1918: 147). Αναγνωρίζονταν 
επίσηµα από τη Γενική Διοίκηση, που είχε την εποπτεία τους και την Επιτροπή 
Περίθαλψης, ενώ η σύστασή τους ξεκινούσε µε πρωτοβουλία των επιτροπών, 
συγκαλώντας συνέλευση των µελών τους µέσω του τοπικού Τύπου για εκλογή Δ.Σ. 
και Συµβούλων δια ψηφοφορίας.11 Οι αρµοδιότητές τους επεκτείνονταν και σε χωριά 
της Λέσβου. Σε χωριά, όπου υπήρχε αρκετά µεγάλος αριθµός προσφύγων, υφίσταντο 
επίσης τοπικές επιτροπές ή υπο-επιτροπές (Υπουργείον Περιθάλψεως, 1917-1920 
(1920): 156-159). 

Οι επιτροπές προέβαιναν σε διαµαρτυρίες και υποβολή υποµνηµάτων των 
παθηµάτων τους στις τοπικές και κρατικές αρχές.12 Τον Αύγουστο 1914 άρχισαν να 
εκδίδουν την εφηµερίδα «Πρόσφυξ» προκειµένου να υποστηρίξουν τα αιτήµατά 
τους. Η εκδοτική δραστηριότητα των επιτροπών συνεχίστηκε το 1915 στην Αθήνα, 
αναλαµβάνοντας, στο πλαίσιο του αγώνα για επιστροφή στη Μικρά Ασία, το έργο 
της καταγγελίας των «διωγµών των εν Τουρκία Ελληνισµού», εκδίδοντας το βιβλίο 
«Οι Διωγµοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρά Ασία» (Βαρλάς, 2007: 161). 

 
11 Λέσβος. (1915). «Σµυρναίοι-Βουρλιώται», «Η Χθεσινή Συνέλευσις των Σµυρναίων και Βουρλιωτών». 
16 Μαρτίου·Λέσβος. (1915). «Η Επιτροπή των Σµυρναίων και Βουρλιωτών». 17 Μαρτίου·Λέσβος. (1914). 
«Αναγνώρισις Επιτροπής». 3 Αυγούστου·Λέσβος. (1914). «Επιτροπή Προσφύγων». 13 Ιουνίου. 
12 Λέσβος. (1914). «Ενέργειαι Προσφύγων». 14 Ιουνίου·Λέσβος. (1914). «Η Επιτροπή των Προσφύγων 
Ενώπιον του κ. Ρεπούλη». 17 Ιουλίου·Σκριπ. (1914). «Το Μέγα Εθνικόν Ζήτηµα: Η Εξόντωσις του 
Ελληνισµού Μ. Ασίας & Θράκης». 9 Οκτωβρίου. 
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Επειδή µεταξύ των επιτροπών υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο 
οργάνωσης και προώθησης των προσφυγικών αιτηµάτων απέναντι στο κράτος 
(Χονδρονίκης, Θηβαιόπουλος, 1929: 109), το 1915 δηµιουργήθηκε η Κεντρική 
Επιτροπή Μικρασιατών και Θρακών· το 1916 µετονοµάστηκε σε «Παµµικρασιατική 
και Θρακική Ένωσις», επίσηµα αναγνωρισµένο σωµατείο από το Πρωτοδικείο µε 
έδρα τη Μυτιλήνη, σύµφωνα µε το Ν.281/1914 «περί σωµατείων»,13 η οποία 
απαρτιζόταν από τις επιτροπές των Τµηµάτων. Σώθηκαν µόνο οι πράξεις διάλυσής 
της, ενηµερώνοντάς µας ότι το 1917 έγινε τροποποίηση του καταστατικού, που 
ενδέχεται να οφείλεται στη ρύθµιση του νόµου για την ίδρυση Υπουργείου 
Περιθάλψεως, σύµφωνα µε την οποία τα αναγνωρισµένα σωµατεία εξέδιδαν τα 
αναγκαία «πιστοποιητικά προσφυγικής ιδιότητος» για την παροχή στέγασης, σίτισης 
και ιατρικής φροντίδας. Ουσιαστικά επρόκειτο για µια πρώτη απόπειρα οργάνωσης 
ενός µηχανισµού αντιµετώπισης της προσφυγικής κρίσης, που συγκρότησε την 
έννοια του «πρόσφυγα», καθώς αποτελούσε το µέσο εγγραφής των προσφύγων στην 
ελληνική κοινωνία (Βαρλάς, 2007: 161·Κατσάπης, 2011: 131·Εξερτζόγλου, 2011α: 195). 
Ο τίτλος «Παµµικρασιατική και Θρακική Ένωσις» υποδήλωνε τη συνένωση όλων 
των προσφύγων σε περιφερειακό επίπεδο και την αποµάκρυνση από το τοπικό και 
τις τοπικές ταυτότητες. 

Το 1916 αναγνωρίστηκε το επαγγελµατικό «Σωµατείον Προσφύγων Κληρικών 
“Η Ελπίς”». Σώθηκαν µόνο οι πράξεις διάλυσής του. Οι πρόσφυγες ιερείς (µαζί µε 
τους πρόσφυγες δασκάλους και µαθητές) αποτελούσαν ειδική κατηγορία, καθώς το 
Νοµοθετικό Διάταγµα της 8ης Ιουλίου 1917 (περί περιθάλψεως προσφύγων) στόχευε 
στην υλοποίηση της παροχής οικονοµικής βοήθειάς τους (Κατσάπης, 2011: 
131·Υπουργείον Περιθάλψεως, 1917-1920 (1920): 164-165).14 Η εκπαίδευση και η 
ορθόδοξη πίστη εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται ενεργά από το ελληνικό 
κράτος, από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αυτοκρατορίας το 19ο αιώνα στην 
εγκατάσταση στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα (Εξερτζόγλου, 2011β: 41).  

3.2. Μετά την Καταστροφή  

Το 1918 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μούδρου και το διάστηµα 1918-1919 
επιτεύχθηκε η παλιννόστηση. Από τη Λέσβο περίπου 10.000 πρόσφυγες επέστρεψαν 
στις πατρίδες τους. Το 1922, όµως, η ήττα του ελληνικού στρατού από τα κεµαλικά 
στρατεύµατα πυροδότησε το διωγµό του ελληνορθόδοξου στοιχείου. Η Λέσβος 
βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο µιας µαζικής µετακίνησης από τα δυτικά παράλια της 
Μικράς Ασίας, την Αρµενία, την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Θράκη. 
Στην απογραφή το 1923 οι πρόσφυγες έφταναν τους 47.382 και στην εθνική 
απογραφή το 1928 τους 30.643, εκ των οποίων το 92% είχε φτάσει από το διωγµό του 
1922. Σε περίπου πέντε χρόνια το 1/3 των προσφύγων είχε εγκαταλείψει το νησί, ενώ 
η Μυτιλήνη συγκέντρωνε το 48% των µόνιµα εγκατεστηµένων προσφύγων. Τα 
πρώην αµιγώς τουρκικά χωριά κατοικούνταν από πρόσφυγες και το χωριό 

 
13 Φ.Ε.Κ. 171Α΄/25-6-1914. 
14 Λέσβος. (1914). «Οι πρόσφυγες ιερείς». 31 Μαΐου·Λέσβος. (1914). «Διά τους κληρικούς πρόσφυγας». 15 
Ιουλίου·Λέσβος. (1915). «Οι πρόσφυγες ιερείς παρά της Γενικής Διοίκησης». 13 Ιανουαρίου·Λέσβος. 
(1916). «Οι πρόσφυγες ιερείς». 30 Μαΐου·Ελεύθερος Λόγος. (1919). «Αρχεραισίαι Συνδέσµου Προσφύγων 
Κληρικών “Ελπίς”». 27 Ιουλίου·Ελεύθερος Λόγος. (1919). «Δια τους εκ Δ. Θράκης ιερείς». 15 Νοεµβρίου. 
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Μπαλτζίκι µετονοµάστηκε σε Νέες Κυδωνίες. Στα πρώην µικτά χωριά ή και σ’ αυτά 
που κατοικούνταν αποκλειστικά από ντόπιους το προσφυγικό στοιχείο πλεόναζε 
(Colodny, 2007: 153-154). 

Τις πρώτες µέρες άφιξης των προσφύγων ενεργοποιήθηκαν µορφές συλλογικής 
αυτo-οργάνωσης αντίστοιχες της περιόδου 1914-1916. Στον τοπικό Τύπο 
καταχωρήθηκαν προσκλήσεις για καταγραφή των προσφύγων της Μυτιλήνης από 
τις επιτροπές κατά τόπο καταγωγής σε προσφυγικούς καταλόγους. Οι πρόεδροι των 
επιτροπών συγκρότησαν την Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων Λέσβου και 
συνεργαζόµενοι µε τη Γενική Διοίκηση του νοµού Λέσβου και την Παλλεσβιακή 
Επιτροπή Προσφύγων επιδόθηκαν στην εξεύρεση λύσεων για προβλήµατα σίτισης, 
στέγασης και περίθαλψης.15 Μέχρι τις αρχές του 1923 ο τρόπος οργάνωσης των 
προσφύγων δεν διέφερε από εκείνον της προηγούµενης περιόδου, διότι θεωρούσαν 
πάλι, όπως και οι γηγενείς, την εγκατάστασή τους προσωρινή. 

Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης (1923), όµως, ακύρωσε την 
προσωρινότητα της εγκατάστασης, αφαιρώντας το δικαίωµα επιστροφής. Το 
ελληνικό κράτος αναγνώρισε πλέον τους πρόσφυγες ως πολίτες του. Η αδυνατότητα 
επιστροφής στην πατρίδα ενεργοποίησε άµεσα την αλλαγή της προσφυγικής 
οργάνωσης. Ήδη από το 1923 πολλές επιτροπές στη Μυτιλήνη προχώρησαν στην 
ίδρυση προσφυγικών σωµατείων, σύµφωνα µε το νόµο Ν.281/1914 (περί 
σωµατείων).  

Σύµφωνα µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (παράρτηµα Λέσβου), το διάστηµα 
1923-1936 υπήρχαν 23 αναγνωρισµένα προσφυγικά σωµατεία µε έδρα τη Μυτιλήνη 
και το διάστηµα 1924-1929 12 µε έδρα διάφορα χωριά της. Από αυτά, τα 17 σωµατεία 
Μυτιλήνης/υπαίθρου συγκροτούνταν βάσει του τόπου καταγωγής των προσφύγων 
και τα 18 σωµατεία Μυτιλήνης/υπαίθρου βάσει του τόπου εγκατάστασής τους. Οι 
δύο παραπάνω κατηγορίες αποτελούνταν από κοινωνικά, επαγγελµατικά, πολιτικά, 
φιλανθρωπικά, αθλητικά σωµατεία και σωµατεία συνοικισµών. Βασικοί λόγοι της 
ίδρυσής τους ήταν η επιτάχυνση της αποκατάστασης των προσφύγων και η οµαλή 
ενσωµάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Ο σηµαντικός αριθµός των σωµατείων 
καταδείκνυε το µέγεθος του αριθµού των προσφύγων στο νησί, της προσφυγικής 
κρίσης και της κρατικής ανεπάρκειας. Παραθέτω ακολούθως µερικά 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα προσφυγικών σωµατείων. 

Το 1924 ιδρύθηκε η «Ένωσις Προσφύγων Λέσβου», σωµατείο βάσει του τόπου 
εγκατάστασης. Η χρήση του όρου «προσφύγων» στον τίτλο του συγκροτούσε την 
ταυτότητα του πρόσφυγα µε αναφορά στο σύνολο της Μικράς Ασίας. Η χρήση της 
λέξης «Ένωσις» ενίσχυε την οµοιογένεια που κατασκεύαζε ο όρος «πρόσφυγας». Το 
σωµατείο ασκούσε µια οργανωµένη πολιτική πίεσης απέναντι στο κράτος για τα 
συµφέροντα των µελών του.  

Η Ένωση διατηρούσε τµήµατα και σε χωριά της Λέσβου και µπορούσαν να 
προσχωρήσουν σε αυτή αναγνωρισµένες προσφυγικές οργανώσεις του νησιού. 
Σκοπός της, σύµφωνα µε το καταστατικό ίδρυσης, ήταν η προάσπιση των υλικών και 

 
15 Ελεύθερος Λόγος. (1922). «Μέριµνα υπέρ των Προσφύγων». 29 Οκτωβρίου·Ελεύθερος Λόγος. (1922). 
«Πρόσκλησις Επιτροπών Προσφύγων». 7 Νοεµβρίου·Ελεύθερος Λόγος. (1922). «Πρόσκλησις». 5, 23 
Οκτωβρίου·Ελεύθερος Λόγος. (1922). «Προσφυγικά». 16 Οκτωβρίου·Ελεύθερος Λόγος. (1922). «Διά τους 
Πρόσφυγας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Γενιτσαροχωρίου». 23 Σεπτεµβρίου. 
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ηθικών συµφερόντων και δικαιωµάτων των προσφύγων της Λέσβου, χωρίς 
διακρίσεις ταξικές ή προέλευσης. Επεδίωκε την ενότητα, καθώς θεωρούσε ότι η 
ύπαρξη πολλών διάσπαρτων προσφυγικών σωµατείων δεν εξυπηρετούσε τα 
συµφέροντα των µελών τους. Τακτικά µέλη εγγράφονταν οι πρόσφυγες που διέµεναν 
στη Λέσβο και οι ανταλλάξιµοι, έχοντας το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
µόνο κατά την εκλογή του Δ.Σ. του τµήµατός τους. Τα τµήµατα της Ένωσης 
διοικούνταν από τριµελές Δ.Σ. και διατηρούσαν την οικονοµική και διοικητική 
αυτοτέλειά τους. Το καταστατικό υπογραφόταν από το Κεντρικό Διοικητικό 
Συµβούλιο (Κ.Δ.Σ.), που εκπροσωπούνταν από έγκριτους πρόσφυγες της Μυτιλήνης. 
Στην τροποποίηση του καταστατικού το 1931, οι σκοποί της Ένωσης εστίαζαν στην 
αναζήτηση της µέγιστης συµβολής των νόµιµων µέσων για τη γρήγορη, επιτυχή λύση 
των προσφυγικών ζητηµάτων, στην προάσπιση των υλικών, ηθικών και κοινωνικών 
συµφερόντων των µελών και στην πολιτική εξυγίανση του τόπου. Την περίοδο του 
Μεσοπολέµου οι πρόσφυγες, παρά την αριθµητική τους ισχύ, δεν σχηµάτισαν δικό 
τους πολιτικό κόµµα. Η εκπροσώπησή τους γινόταν συνήθως µε τη µεσολάβηση των 
ήδη υπαρχουσών πολιτικών δυνάµεων της κάθε περιοχής, οπότε συχνά καθοριζόταν 
από τα δικά τους πολιτικά και κοµµατικά συµφέροντα. Ωστόσο, στη Μυτιλήνη 
υπήρχε ένα δίκτυο µορφωµένων ανδρών προσφύγων (π.χ. δηµοσιογράφοι, 
δικηγόροι, γιατροί, έµποροι κλπ.), που εµπλέκονταν στις προσφυγικές υποθέσεις. Ο 
δηµόσιος λόγος τους ήταν σηµαντικός, διότι περιλάµβανε αιτήµατα που συνέβαλλαν 
στη βελτίωση του στάτους των προσφύγων. Ο παραπάνω διαφοροποιηµένος ανά 
άτοµο λόγος διαµόρφωνε µια πηγή εξουσίας και δύναµης που διαµεσολαβούσε τη 
σχέση µεταξύ προσφύγων και ελληνικού κράτους/πολιτικού του συστήµατος. 

Τα µέλη του Δ.Σ. της Ένωσης ήταν όσα και τα σωµατεία που την απάρτιζαν και η 
θητεία του ήταν διετής. Η σφραγίδα της έφερε ένα άστρο και µια χειραψία, σύµβολα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Εορτή της ορίστηκε η 14η Σεπτεµβρίου, ηµέρα της 
υψώσεως του Τίµιου Σταυρού, µε επιτέλεση µνηµόσυνου «υπέρ των 
σφαγιασθέντων».16 Η συγκεκριµένη γιορτή αποτελούσε µέρος τελετουργικών 
µνηµονικών πρακτικών που λειτουργούσαν ενοποιητικά για τους πρόσφυγες. Η 
ηµεροµηνία τέλεσης του µνηµόσυνου αφορούσε την ηµέρα Καταστροφής της 
Σµύρνης, χρόνο και τόπο συγκρότησης κοινής µνήµης για όλους τους πρόσφυγες, 
ενώ ο Σταυρός προσδιόριζε αυστηρά τη χριστιανοσύνη. Χριστιανοί θεωρούνταν όσοι 
προσκυνούσαν το Σταυρό, ενδείκτη της θρησκευτικής ταυτότητάς τους (Hirschon, 
1993: 336). 

Το καταστατικό υπογραφόταν από τα υπαγόµενα στην Ένωση αναγνωρισµένα 
σωµατεία: Ένωσις Ελλ. Κοινοτήτων Αδραµµυτινού Κόλπου, Κοινότης Δικελί Πέριξ, 
Σύνδεσµο Προσφύγων Σµύρνης, Φωκαϊκή Ένωσις, Κοινότης Περγάµου, Κοινότης 
Κινικίου, Ένωσις Ελλ. Κοινοτήτων Νικοµηδείας, Σωµατείον Αστέγων Αστών 
Προσφύγων, Επιτροπή Θράκης Κων/πολης και Εθνική Προσφυγική Ένωση 
Συνοικισµού. 

Σωµατεία µε βάση τον τόπο καταγωγής όπως, ο «Σύλλογος των εκ Περγάµου και 
Πέριξ «Άτταλος Α΄» (1930) και ο «Σύλλογος Κοινοτήτων Κυδωνιών-Μοσχονησίων» 
(1936) είχαν ποικίλους σκοπούς. Οι κυριότεροι αφορούσαν την παροχή ηθικής και 

 
16 Για τα πρώτα προσφυγικά µνηµόσυνα στην Ελλάδα βλ. Βαρλάς, 2011: 166. 
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υλικής συνδροµής στους άπορους, τη συναδέλφωση και αλληλεγγύη µε πρόσφυγες 
άλλων περιοχών, την ειρηνική συµβίωση µε τους γηγενείς, την υποστήριξη και 
εξυπηρέτηση των νόµιµων συµφερόντων τους, την αποκατάσταση και αποζηµίωσή 
τους και την συγκέντρωση ιστορικού υλικού. 

Τα σωµατεία διαµεσολαβούσαν, επίσης, ανάµεσα σε πρόσφυγες και κράτος για 
την έκδοση των προσφυγικών (οικογενειακών)17 βιβλιαρίων, τις αποζηµιώσεις και 
την εγκατάσταση. Εξέδιδαν πιστοποιητικά προσφυγικής ιδιότητας µέσω των οποίων 
ενισχύονταν οι δεσµοί µεταξύ σωµατείων και προσφύγων στη βάση της κοινής 
καταγωγής, και ταυτοχρόνως αναγνωρίζονταν οι πρόσφυγες από το κράτος ως 
θεσµός (Εξερτζόγλου, 2011α: 195), παρέχοντάς τους στέγαση, δάνεια, επιδόµατα, 
αποζηµίωση κλπ. 

Η συγκέντρωση ιστορικού υλικού από τα σωµατεία αποτελούσε µνηµονική 
πρακτική που συνέβαλλε στη διατήρηση της µνήµης της κοινότητας καταγωγής και 
των διακριτών πολιτισµικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της. Έµµεσος σκοπός 
ήταν η κληροδότηση της πολιτισµικής µνήµης, οριζόµενης µε όρους εντοπιότητας, 
στις επόµενες γενιές. 

Τέλος, στην Πέργαµο υπήρχε το σωµατείο «Άτταλος Α΄» (Χονδρονίκης και 
Θηβαιόπουλος, 1929: 217-218). Η χρήση του ονόµατος στον τίτλο του συλλόγου των 
Περγαµηνών στη Μυτιλήνη συµβόλιζε τόσο τη σύνδεσή του µε το εκεί σωµατείο και 
τον τόπο καταγωγής τους, όσο και την αρχαιοελληνική καταγωγή, άρα την 
ελληνικότητά τους και κατ’ επέκταση την ελληνικότητα των δυτικών παραλιών της 
Μικράς Ασίας. 

Συνολικά, στη λεσβιακή ύπαιθρο οι βασικοί σκοποί των σωµατείων εστίαζαν 
στην: προάσπιση των οικονοµικών συµφερόντων των προσφύγων, συνένωση και 
αλληλεγγύη µεταξύ των µελών, πλήρη αποκατάσταση γηγενών και προσφύγων 
ακτηµόνων αγροτών, επέκταση και εφαρµογή του αγροτικού ζητήµατος στη Λέσβο, 
ίδρυση ταµείου πρόνοιας, πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση των µελών, 
διαπαιδαγώγηση των µελών ως Ελλήνων πολιτών βάσει των νόµων του 
πολιτεύµατος και διατήρηση της συνείδησης της καταγωγής και του πόθου 
επιστροφής στην πατρίδα. 

4. Συµπεράσµατα 

Στο διωγµό 1914-1918 η κυριαρχία της ιδέας της προσωρινότητας της εγκατάστασης 
των προσφύγων στη Λέσβο καθόρισε και τον τρόπο οργάνωσης/συσσωµάτωσής 
τους, παράγοντας ταυτόχρονα µορφές προσφυγικής ταυτότητας. Η προσφυγική 
ταυτότητα στο νησί µέχρι το 1916 συγκροτήθηκε στη βάση του τόπου καταγωγής των 
προσφύγων σε κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς, µε τη σύσταση υποτυπωδών επιτροπών 
αναγνωρισµένων από τη Γενική Διοίκηση (π.χ. Περγάµου, Αδραµµυτινού Κόλπου, 
Κυδωνιών κ.ά.). Στη συνέχεια συγκροτήθηκε στη βάση ευρύτερων πολιτισµικών 
γεωγραφικών ενοτήτων σε περιφερειακό πλαίσιο αναφοράς (Μικρά Ασία, Θράκη), 
µε την ίδρυση αναγνωρισµένου σωµατείου από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, την 
«Παµµικρασιατική και Θρακική Ένωσις». Η τοπική προσφυγική ταυτότητα 

 
17 Η προσφυγική οικογένεια αντιµετωπιζόταν ως ενιαίο σύνολο από τους θεσµούς της αποκατάστασης 
και η καταγραφή αναφερόταν πρώτιστα στους αρχηγούς των οικογενειών (Βαρλάς, 2007: 160). 
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αντικαταστάθηκε από την περιφερειακή για πρακτικούς λόγους, χωρίς η τοπική να 
µετασχηµατιστεί ή να χάσει την ισχύ της, καθώς αποτελούσε τον πυρήνα της 
περιφερειακής, µέσα από τα λεγόµενα Τµήµατα που τη συγκροτούσαν. Επρόκειτο 
για παγιωµένες τοπικές πολιτισµικές ταυτότητες, καθώς δεν διαµεσολαβούνταν από 
την εµπειρία της προσφυγιάς. 

Μετά την Καταστροφή, την περίοδο του Μεσοπολέµου (1922-1936), ο τρόπος 
οργάνωσης/συσσωµάτωσης των προσφύγων στη Λέσβο καθορίστηκε στη βάση της 
µονιµότητας της προσφυγικής εγκατάστασης, που επέφερε η υπογραφή της 
Συνθήκης της Λωζάννης το 1923, µε συνέπεια την παραγωγή νέων µορφών 
προσφυγικών ταυτοτήτων. Η εµπειρία της προσφυγιάς, η προσαρµογή στις νέες και 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και το αίσθηµα της µονιµότητας διαµόρφωσαν µια 
νοσταλγική σχέση µε τις «χαµένες», πλέον, πατρίδες. Οι τελευταίες 
µετασχηµατίστηκαν σε τόπους µνήµης, µε τους οποίους οι πρόσφυγες συνδέονταν 
φαντασιακά, διαµορφώνοντας δεσµούς µεταξύ τους σε κοινοτική/πολιτισµική βάση 
µέσα από τη σύσταση αναγνωρισµένων προσφυγικών σωµατείων κατά τόπο 
καταγωγής. Τα σωµατεία συνέβαλλαν καθοριστικά στη διαδικασία παραγωγής 
µορφών συλλογικών τοπικών πολιτισµικών ταυτοτήτων, που συνοµιλούσαν µε µια 
ενιαία προσφυγική και µικρασιατική ταυτότητα, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή 
ένταξη των προσφύγων στην τοπική, λεσβιακή κοινωνία και, ταυτόχρονα, στο 
ελληνικό εθνικό αφήγηµα. 
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