




Πρόσφυγες ήρθαν το 1916 και επέστρεψαν 
τμηματικά με την μέριμνα του Υπ. Περιθάλψεως 
στη Μικρά Ασία από  το 1918 έως το 1920 με τον 

τερματισμό του πολέμου με τους Τούρκους. 

Με τη συνθήκη του Νεϊγύ έφυγαν από την Ελλάδα 
50.000 Βούλγαροι και από την Βουλγαρία 

30.000. Έλληνες πρόσφυγες βέβαια ήρθαν και 
από την Ήπειρο, τη Ρουμανία, τη Μικρά Ασία, το 
Λονδίνο και τα Δωδεκάνησα. Στην αρχή βέβαια 

την περίθαλψη των προσφύγων ανέλαβαν 
εθελοντές και στη συνέχεια το Υπ. Οικονομικών. 

 





Το 1920 συνολικά είχαν φύγει 800.000 πρόσφυγες με τους 
περισσότερους να εγκαθίστανται στην Μακεδονία και τον 
Πειραιά. Τον Αύγουστο του 1920 υπογράφτηκε η συνθήκη 

των Σεβρών, η οποία παραχώρησε στην Ελλάδα τη 
διοίκηση της Σμύρνης. Ύστερα από την καταστροφή της 

Σμύρνης, τον Ιούλιο του 1923 υπογράφτηκε η Συνθήκη της 
Λωζάννης, η οποία σε συνάρτηση με την ομώνυμη 
Σύμβαση όριζε την ανταλλαγή Ελληνοτουρκικών 

πληθυσμών με εξαίρεση τους πληθυσμούς της Κων/πολης, 
της Ίμβρου, της Τενέδου και της Δ. Θράκης. Οι πληθυσμοί 

που θα ανταλλάσσονταν θα αποκτούσαν νέα ιθαγένεια 
έχοντας παράλληλα το δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή 
τους περιουσία και να πάρουν χρηματική αποζημίωση από 

το κράτος για την ακίνητη περιουσία που θα έχαναν.  

Η Σύμβαση αυτή ήταν υποχρεωτική. 

 

 



Με την πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών δημιουργήθηκε 

η ΕΑΠ που ανέλαβε το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των 

προσφύγων. Λειτούργησε μέχρι το 1930 και παρά το γεγονός 

ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αρχή, δημιουργήθηκαν 

τέσσερις συνοικισμοί: στην Καισαριανή, στον Βύρωνα, στη 

Νέα Ιωνία, στην Αθήνα και στην Παλιά Κοκκινιά στον 

Πειραιά. 

Υπήρχαν βέβαια και εύποροι πρόσφυγες που είχαν την 

οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν μόνοι τους τη στέγη 

τους. 

Επιπλέον η ΕΑΠ προσέφερε στους πρόσφυγες γη για 

καλλιέργεια, εργαλεία, λιπάσματα και ζώα που θα 

αποπληρωνόταν από τους πρόσφυγες σε δόσεις. 

 



Σε πρώτη φάση το κράτος αξιοποίησε όλους τους 
στεγάσιμους χώρους για τις ανάγκες των 
προσφύγων περιμένοντας, όπως και οι ίδιοι, την 
επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη, κάτι το οποίο 
τελικά δεν συνέβη ποτέ λόγω της Σύμβασης της 
Λωζάννης. 

Οι πρόσφυγες προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις έχοντας συνάμα διαφορετική παράδοση 
ακόμα και γλώσσα σε κάποιες περιπτώσεις 
(10.000 Τουρκόφωνοι).Οι πρόσφυγες 
διαμαρτύρονταν συνέχεια εξαιτίας της 
καταπάτησης των δικαιωμάτων τους αλλά και για 
το γεγονός ότι δεν τους επέστρεψαν πίσω τις 
περιουσίες τους. 

 





Η άφιξη των προσφύγων λειτούργησε ευεργετικά καθώς 
πολλαπλασιάστηκε η αγροτική παραγωγή και εισήχθησαν νέες 
καλλιέργειες. Παράλληλα αναπτύχθηκαν η κτηνοτροφία,η 
δενδροκαλλιέργεια και η αλιεία. Ακόμη αναζωογονήθηκε η 
βιομηχανία με φθηνό εργατικό δυναμικό και νέες ιδέες. 
Σημαντική ταυτόχρονα ήταν και η συμβολή των Ελλήνων της 
Πόλης και της Μ. Ασίας στο εμπόριο ενώ  αξιοσημείωτη ήταν 
και η ένταξη των γυναικών ως εργαζόμενες σε εργοστάσια. 
Τέλος ενισχύθηκε το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και έτσι 
διατηρήθηκε η ακεραιότητα των εδαφών.      

 Ενώ στην αρχή οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση 
και καχυποψία από τους ντόπιους, με την πάροδο των χρόνων 
έπαψε να υπάρχει διάκριση μεταξύ προσφύγων-γηγενών. 



ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ‘22 

«Υπό τον καύσωνα και εν μέσω δυσωδίας κατάκεινται εις αθλίαν 

κατάστασιν περί τας πέντε και πλέον χιλιάδας προσφύγων της Σμύρνης, 

και κυρίως των προαστίων της και των χωρίων του εσωτερικού της Μ. 

Ασίας» γράφουν οι εφημερίδες τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 

1922, περιγράφοντας τις αφόρητες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον 

Πειραιά μετά τις πρώτες αφίξεις των Μικρασιατών προσφύγων.  

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν περί τους 1.500.000 πρόσφυγες. Οι 400.000 

περίπου προέρχονταν από το μικρασιατικό Πόντο, οι 250.000 από την 

Ανατολική Θράκη και οι υπόλοιποι από τη Δυτική Μικρά Ασία και την 

Καππαδοκία. Περίπου 70.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Σοβιετική 

Ένωση, στις ήδη υπάρχουσες ελληνικές κοινότητες. Με βάση τα στοιχεία 

της Κοινωνίας των Εθνών, σε πολλές περιοχές της νέας τους εγκατάστασης 

κατά τα πρώτα χρόνια πέθανε από τις κακουχίες το 20% των προσφύγων, 

ενώ αντιστοιχούσε 1 γέννηση σε 3 θανάτους. 

Η άφιξη των προσφύγων στη Ελλάδα προκάλεσε γενική κρίση. Ο αρχικός 

εκνευρισμός που ένιωσαν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες πήρε σύντομα τη 

μορφή εχθρότητας. Οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν πραγματικό μίσος από 

τους ντόπιους. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, Σκυριανός στην καταγωγή, 

περιέγραψε θαυμάσια την κατάσταση αυτή:  

 



     "Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε 
καμιά αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντίρια κάνανε. Καταστροφή, 
μεγάλη καταστροφή. Να μην ξαναδούν τα μάτια μας τέτοια πράγματα. 
Το τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε. Γίνανε 
χάλια, χάλια, χάλια. ’σε που ήταν ατιμασμένοι από κει με τους Τούρκους 
που τους καταδιώκανε. Και κατόπιν εδώ που ήρθανε τα ίδια. 
Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυό να βρίσκουνε το ψωμί τους, μέχρι να 
βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν ένας πατέρας είχε πέντε-έξη παιδιά 
και κορίτσια, άλλα άρπαγε ο ένας από δω, άλλα ο άλλος από κει. 
Καταστροφή μάνα μου... Και οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό μάτι. 
Αλλά τους βρίζανε. Χίλια δυό. Φύγετε από δω ρε! Πηγαίνετε παρά 
πέρα. Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την αγάπη να πουν για στάσου, 
συγγενείς μας είναι, Έλληνες πραγματικοί. Να τους αγκαλιάσουμε. Δεν 
έγινε αυτό το πράμα, εγώ δηλαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελαν να 
τους κλέψουνε οι κλεφταράδες που ήταν εδώ πέρα. Ν' αρπάξουν ό,τι 
είχαν. Να τους κλέψουνε, να τους γελάσουνε. Απατεώνες." 





ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 2015  

 

 
Από τις αρχές του 2015 σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από 

τις ακτές της Τουρκίας σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά, προσπαθώντας 

να φτάσουν σε μια από τις πλούσιες χώρες της βόρειας Ευρώπης. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση πληθυσμού 

στην  πρόσφατη ιστορία, και μια από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές 

κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη μεταπολεμικά. Και συμβαίνει να 

περνά από τις ακτογραμμές της δικιάς μας χώρας. 

  

 



 

Άθλιες Συνθήκες Διαβίωσης Προσφύγων  
«Οι ερευνητές είδαν εγκύους και μωρά να κοιμούνται στο πάτωμα, 

μέσα σε κοντέινερς, ανυπαρξία ζεστού νερού, απουσία εκπαίδευσης 
για κάποια παιδιά, αλλά και «απουσία θεραπείας για την ψυχική 
κατάσταση πολλών προσφύγων. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, 
έπειτα από ένα χρόνο που είναι παγιδευμένοι στην Ελλάδα, σε 
τρομερές συνθήκες, τους οδηγεί σε άγχος και κατάθλιψη». 

«Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό, γίνεται 
λόγος για «συνθήκες κόλασης». Όπως συμπληρώνει η ερευνήτρια 
της οργάνωσης, Λία Γώγου, εντοπίστηκαν «μεγάλες ελλείψεις σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και σε εξαερισμό, καθώς και ανεπαρκής 
αριθμός σε τουαλέτες και ντους», ενώ οι πρόσφυγες «εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους για την ποιότητα του φαγητού και την περιορισμένη 
παροχή ζεστού νερού». Ασυνόδευτα παιδιά και γυναίκες που 
ταξίδεψαν μόνες με τα παιδιά τους, είπαν εξάλλου, «ότι φοβούνται 
για την ασφάλειά τους στον καταυλισμό και μίλησαν για την 
απόγνωση που βιώνουν εξαιτίας των κακών συνθηκών και της 
απελπισίας για την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων». 

  
 



Άφιξη Προσφύγων Στη Μυτιλήνη  
Λόγω της απουσίας ενός λειτουργικού συστήματος υποδοχής, η 

κατάσταση στη Λέσβο είναι εξαιρετικά χαοτική. 

Σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση, οι αρχές έχουν 
ναυλώσει επιπλέον πλοία για να μεταφέρουν τους ανθρώπους από 
το νησί. 

Η ταχεία διαδικασία εγγραφής για τους Σύρους ανεστάλη στις αρχές 
του Σεπτεμβρίου, ενώ ενεργοποιήθηκε εκ νέου μόλις χθες το 
βράδυ. Η καταγραφή των ανθρώπων συχνά τίθεται σε αναμονή, 
ενώ αρκετές φορές η διαδικασία τροποποιείται χωρίς καμία 
προηγούμενη ενημέρωση. 

Τα λεωφορεία που έχει παράσχει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες στην ελληνική ακτοφυλακή για τη μεταφορά 
ανθρώπων από τις βόρειες ακτές του νησιού στην πόλη της 
Μυτιλήνης, τακτικά μπλοκάρονται από τις Αρχές, όπως το ίδιο 
συμβαίνει και με το λεωφορείο που έχουν ναυλώσει οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα.  

Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο νησί παρέχουν ιατρική 
φροντίδα μέσω κινητής μονάδας και ψυχολογική υποστήριξη.  

Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, μια ομάδα της οργάνωσης περιέθαλψε 
πάνω από 10 τραυματίες οι οποίοι ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν από 
την αστυνομία. 

 



Συμπέρασμα: 



Θα λέγαμε ότι παρά το διαφορετικό των εποχών τα δύο 

προσφυγικά κύματα φέρνουν πολύ το ένα με το άλλο, 

αφού υπάρχουν αναρίθμητες ομοιότητες ανάμεσα στις 

δύο περιπτώσεις. Η μικρή Ελλάδα, τώρα όπως και τότε, 

δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί ένα τόσο μεγάλο κύμα 

προσφύγων αφού και τις δύο φορές απουσιάζουν οι 

κατάλληλες υποδομές. Φυσικά η εχθρότητα των ντόπιων 

δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση, παρ' όλες τις 

δυσκολίες όμως που βρέθηκαν μπροστά τους, οι 

πρόσφυγες του 22' κατάφεραν να ενταχθούν στην τότε 

ελληνική κοινωνία. Τέλος, ελπίζουμε το προσφυγικό του 

15' να μην συζητείται μετά από αρκετά χρόνια με λύπη 

και οι άνθρωποι αυτοί που έψαξαν για άσυλο, να το 

βρούνε στη χώρα μας. 

 





ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ 
ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ 

 

Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου  
του Ζαννείου Πειραματικού ΓΕΛ Πειραιά  

 

 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καλλιόπη Καρρά,ΠΕ01 
Οι μαθητές της Β’ Λυκείου σχ. Έτους 2016-17 που συμμετείχαν 
στην παρούσα εργασία:  
 
 



Γέμελος Μερκούριος 

Γιούνης Χρήστος 

Δίγκας Αντώνης 

Θεοφάνους – Θεοφανίδη 

Τζωρτζίνα 

Ματθαίου Σπύρος 

Μισσός –Πεταβράκης Κώστας 

Μιχαλακάκος Βαγγέλης 

Μπούνταλη Πετρίνα 

 

Πετράκης Γιώργος 

Πρατσίδης Αντώνης 

Ραφελλέτου Ασπασία 

Ρεμπάκου Έλενα 

Σουρμελής Δημήτρης 

Τσάβαλου Αλεξάνδρα 

Τσάπα Ύρια 

Τσιμπαριώτης Βασίλης 

Τσοκανάς Στέφανος  



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

 

 


