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ΟΡΙΜΟΙ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
Μικτι Επιτροπι (Ιουν. 1914) : Μετά τθν ζναρξθ του διωγμοφ εναντίον των Ελλινων τθσ Αν. 
Θράκθσ και τθσ Μικράσ Αςίασ από τουσ εκνικιςτζσ Νεοτοφρκουσ το 1914,  θ Ελλάδα αντζδραςε και 
ανζλαβε διπλωματικζσ ενζργειεσ, προκειμζνου να αρχίςουν διαπραγματεφςεισ για εκελοφςια 
ανταλλαγι Ελλινων ορκοδόξων τθσ Σουρκίασ και Μουςουλμάνων τθσ Ελλάδασ. Ιδρφκθκε τον Ιοφνιο 
μία Μικτι Επιτροπι που κα ρφκμιηε τα ςχετικά με τθν ανταλλαγι, όμωσ αυτι δεν λειτοφργθςε, λόγω 
τθσ ειςόδου τθσ Σουρκίασ ςτον Α' Παγκόςμιο πόλεμο, τον Οκτϊβριο του 1914.  
 
Σάγματα εργαςίασ : Μια από τισ μορφζσ καταπίεςθσ που υπζςτθςαν οι Ζλλθνεσ τθσ Αν. Θράκθσ, 
Μικράσ Αςίασ και Πόντου κατά τθ διάρκεια του διωγμοφ που οργάνωςαν εναντίον τουσ οι 
Νεότουρκοι το 1914. Οι άνδρεσ άνω των 45 ετϊν, που δεν ςτρατεφονταν, επάνδρωςαν τα φοβερά 
τάγματα εργαςίασ (αμελζ ταμπουροφ). Εκεί πολλοί πζκαναν από κακουχίεσ, πείνα και αρρϊςτιεσ. 
 
φμφωνο περί αμοιβαίασ μεταναςτεφςεωσ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ (Νοε. 1919) : Σο Νοζμβριο του 
1919 υπογράφθκε θ ςυνκικθ του Νεϊγφ, που προζβλεπε τθν παραχϊρθςθ τθσ Δυτικισ Θράκθσ από 
τθ Βουλγαρία ςτθν Ελλάδα. τθ ςυνκικθ ιταν ςυνθμμζνο το «φμφωνο περί αμοιβαίασ 
μεταναςτεφςεωσ μεταξφ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ». Με βάςθ αυτό, αναχϊρθςαν από τθν Ελλάδα 
περίπου 50.000 Βοφλγαροι και από τθ Βουλγαρία περίπου 30.000 Ζλλθνεσ (περίπου 20.000 ακόμθ 
Ζλλθνεσ είχαν μεταναςτεφςει πριν από τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ).  
 
Τπθρεςία Ανοικοδομιςεωσ Αν. Μακεδονίασ (1918) : Παράλλθλα με τθν άφιξθ προςφφγων από τθν 
Σουρκία, πρόςφυγεσ ιλκαν το 1916 από τθν Ανατολικι Μακεδονία, τθν οποία είχαν καταλάβει οι 
Βοφλγαροι ωσ ςφμμαχοι των Γερμανϊν. Μετά τθ λιξθ των εχκροπραξιϊν το 1918, αυτοί επζςτρεψαν 
ςτισ εςτίεσ τουσ και θ «Τπθρεςία Ανοικοδομιςεωσ Ανατολικισ Μακεδονίασ» μερίμνθςε για τθν 
επανεγκατάςταςι τουσ.  
 
Οργανιςμόσ (1914) : Σον Ιοφλιο του 1914 ιδρφκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ Οργανιςμόσ, με ςκοπό τθν 
άμεςθ περίκαλψθ και ςτθ ςυνζχεια τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων τθσ περιόδου εκείνθσ ςε 
εγκαταλελειμμζνα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Μακεδονίασ. 
Παρεχόταν ςυςςίτιο, προςωρινι ςτζγθ και ιατρικι περίκαλψθ, μζχρι οι πρόςφυγεσ να βρουν 
εργαςία ι να αποκτιςουν γεωργικό κλιρο. 
 
Ανωτάτθ Διεφκυνςισ Περικάλψεωσ (1916) Κατά τθν περίοδο του Εκνικοφ Διχαςμοφ (1916-1917) θ 
κυβζρνθςθ Βενιηζλου ίδρυςε ςτθ Θεςςαλονίκθ τθν «Ανωτάτθν Διεφκυνςιν Περικάλψεωσ», με ςκοπό 
τθν περίκαλψθ των προςφφγων από τθ Μ.Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ. 
 
Τπουργείο Περικάλψεωσ (Ιοφλιοσ 1917) : Σον Ιοφλιο του 1917 (είχε επικρατιςει ο Βενιηζλοσ και ο 
βαςιλιάσ Κωνςταντίνοσ είχε εγκαταλείψει τθν Ελλάδα) ιδρφκθκε το Τπουργείο Περικάλψεωσ. Για 
πρϊτθ φορά κεςμοκετικθκε θ περίκαλψθ και για τισ οικογζνειεσ των εφζδρων που βρίςκονταν ςτο 
μζτωπο και για τισ οικογζνειεσ των κυμάτων του πολζμου. Μολονότι θ Ελλάδα βριςκόταν ςε 
πολεμικι αναμζτρθςθ (Α' Παγκόςμιοσ πόλεμοσ) και οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ιταν αντίξοεσ, θ 
φροντίδα για τουσ πρόςφυγεσ ιταν περιςςότερο οργανωμζνθ από το 1917 ζωσ το 1921. φμφωνα με 
ςτοιχεία των υπθρεςιϊν του Τπουργείου Περικάλψεωσ, δζχτθκαν περίκαλψθ κατά διαςτιματα 
περίπου 450.000 πρόςφυγεσ. 
Σο Τπουργείο Περικάλψεωσ μερίμνθςε επίςθσ για τθν τμθματικι παλιννόςτθςθ των προςφφγων 
από τθ Μικραςία και τθν Αν. Θράκθ μετά το 1918. 
Σζλοσ, με τθν άφιξθ των προςφφγων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μικραςιατικι καταςτροφι (1922) το 
Τπουργείο Περικάλψεωσ ανζλαβε το ζργο τθσ προςωρινισ ςτζγαςθσ και ενιςχφκθκε με ζκτακτο 
προςωπικό. 
 
Πατριωτικό ίδρυμα : Ζνα από τα μζτρα που ελιφκθςαν ςτα πλαίςια τθσ μζριμνασ για τουσ 
πρόςφυγεσ τθσ περιόδου 1914-1921 ιταν και θ διανομι ςυςςιτίου. Σο Πατριωτικό Κδρυμα 



ανζλαβε μαηί με το κράτοσ τθν οργάνωςθ κακθμερινϊν ςυςςιτίων Οργανϊκθκαν κακθμερινά 
ςυςςίτια από το κράτοσ ι το Πατριωτικό Κδρυμα ςε ςυνοικίεσ των πόλεων όπου ιταν 
ςυγκεντρωμζνοι πολλοί πρόςφυγεσ.  
 
Πατριαρχικι Επιτροπι (Οκτ. 1918) : Η επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Μικρά Αςία ξεκίνθςε τουσ 
τελευταίουσ μινεσ του 1918 μετά τον τερματιςμό του πολζμου για τθν Σουρκία. Σον Οκτϊβριο του 
1918 ςυςτάκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ Πατριαρχικι Επιτροπι, με ςκοπό τθν οργάνωςθ του 
επαναπατριςμοφ των εκτοπιςμζνων, με τθ βοικεια του Πατριαρχείου και τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. 
Η παλιννόςτθςθ ζγινε τμθματικά, με τθ μζριμνα του Τπουργείου Περικάλψεωσ, και επιτράπθκε 
αρχικά να επιςτρζψουν οι ευπορότεροι και οι πρόςφυγεσ οι προερχόμενοι από οριςμζνεσ μόνο 
περιοχζσ τθσ Δυτικισ Μικράσ Αςίασ. Οι περιςςότεροι επζςτρεψαν ςτισ εςτίεσ τουσ μετά τθν απόβαςθ 
του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ μφρνθ, το Μάιο του 1919. Μζχρι το τζλοσ του 1920 θ πλειονότθτα των 
προςφφγων είχε επιςτρζψει ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ. Οι ςυνκικεσ που βρικαν 
ςτθν πατρίδα τουσ ιταν άςχθμεσ, κακϊσ πολλά ςπίτια, εκκλθςίεσ και ςχολεία είχαν μερικϊσ ι 
εντελϊσ καταςτραφεί. Επίςθσ, ςε κάποιεσ περιοχζσ, ςε ςπίτια Ελλινων είχαν εγκαταςτακεί 
Μουςουλμάνοι πρόςφυγεσ από τισ βαλκανικζσ χϊρεσ. 
 
Τπθρεςία Παλιννοςτιςεωσ και Περικάλψεωσ (1919) : τα πλαίςια τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ μφρνθσ 
ιδρφκθκε το 1919 θ «Τπθρεςία Παλιννοςτιςεωσ και Περικάλψεωσ», θ οποία βοθκοφςε όςουσ 
επζςτρεφαν να αποκαταςτακοφν ςτα ςπίτια τουσ και τισ αςχολίεσ τουσ. Θ ίδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ 
αυτισ ιταν επιβεβλθμζνθ κακϊσ οι περιςςότεροι από τουσ πρόςφυγεσ που παλιννόςτθςαν  μετά 
τθ λιξθ του ΑϋΠαγκοςμίου Πολζμου επζςτρεψαν ςτισ εςτίεσ τουσ μετά τθν απόβαςθ του ελλθνικοφ 
ςτρατοφ ςτθ μφρνθ, το Μάιο του 1919. Μζχρι το τζλοσ, μάλιςτα,  του 1920 θ πλειονότθτα των 
προςφφγων είχε επιςτρζψει ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ. Οι ςυνκικεσ που βρικαν 
ςτθν πατρίδα τουσ ιταν άςχθμεσ, κακϊσ πολλά ςπίτια, εκκλθςίεσ και ςχολεία είχαν μερικϊσ ι 
εντελϊσ καταςτραφεί. Επίςθσ, ςε κάποιεσ περιοχζσ, ςε ςπίτια Ελλινων είχαν εγκαταςτακεί 
Μουςουλμάνοι πρόςφυγεσ από τισ βαλκανικζσ χϊρεσ. 
 
Σαμείο Περικάλψεωσ Προςφφγων (Νοε. 1922-1925) : Σο ΣΠΠ ιδρφκθκε το Νοζμβριο του 1922 για 
με κφρια αποςτολι τθν προςωρινι ςτζγαςθ των προςφφγων, ζργο το οποίο με τθν άφιξθ των 
προςφφγων είχε αρχικά αναλάβει το Τπουργείο Περικάλψεωσ (που, μάλιςτα, ενιςχφκθκε με 
ζκτακτο προςωπικό).  Με τθν άφιξθ των προςφφγων, το ζργο τθσ προςωρινισ ςτζγαςθσ ανζλαβε το 
Τπουργείο Περικάλψεωσ, που ενιςχφκθκε με ζκτακτο προςωπικό. τθ ςυνζχεια το Σαμείο 
Περικάλψεωσ Προςφφγων (ιδρφκθκε το Νοζμβριο του 1922) . Σο ΣΠΠ ανιγειρε ξφλινα παραπιγματα 
για τθ ςτζγαςθ των προςφφγων. Πλικοσ ξεπρόβαλαν οι αυτοςχζδιεσ καταςκευζσ που χρθςίμευαν ωσ 
προςωρινά καταλφματα (καλφβεσ, παράγκεσ, ςκθνζσ) γφρω από τισ πόλεισ, ςε πλατείεσ ι ςτα κενά 
οικόπεδα των πόλεων. Δεν ζμεινε χϊροσ ςτεγαςμζνοσ που να μθ χρθςιμοποιικθκε: ςχολεία, 
εκκλθςίεσ και τηαμιά, ςτρατϊνεσ, κζατρα, δθμόςια κτίρια, αποκικεσ, υπόγεια. Επιτάχκθκαν τα άδεια 
ςπίτια ςε όλθ τθν Επικράτεια. Καταλιφκθκαν ακόμθ και κατοικοφμενοι χϊροι, οι ζνοικοι των οποίων 
μοιράςτθκαν τθν κατοικία τουσ με τουσ προςφυγζσ. 
Σο ΣΠΠ αςχολικθκε με τθν περίκαλψθ των προςφφγων γενικότερα ζωσ το 1925. 
 
Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ (1923) : Με βάςθ το άρκρο 11 τθσ φμβαςθσ τθσ Λοηάνθσ ιδρφκθκε θ 
Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ με ζδρα τθν Κωνςταντινοφπολθ. Σθν αποτελοφςαν ζντεκα μζλθ 
(τζςςερισ Ζλλθνεσ, τζςςερισ Σοφρκοι και τρία μζλθ-πολίτεσ ουδζτερων κατά τον Α' Παγκόςμιο 
πόλεμο κρατϊν) με αρμοδιότθτα τον κακοριςμό του τρόπου μετανάςτευςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ 
εκτίμθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ανταλλαξίμων. 
 
φμβαςθ Λοηάνθσ για τθν ανταλλαγι πλθκυςμϊν Ελλάδασ – Σουρκίασ (24/7/1923) : τισ 24 
Ιουλίου 1923 υπογράφθκε θ υνκικθ ειρινθσ τθσ Λοηάνθσ. Ζξι μινεσ πριν από τθν υπογραφι τθσ 
υνκικθσ ειρινθσ τθσ Λοηάνθσ (24 Ιουλίου 1923), ςτισ 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί θ 
ελλθνοτουρκικι φμβαςθ, θ οποία ρφκμιηε τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν μεταξφ Ελλάδασ και 
Σουρκίασ. Προβλεπόταν θ υποχρεωτικι ανταλλαγι μεταξφ των Ελλινων ορκοδόξων κατοίκων τθσ 
Σουρκίασ και των Μουςουλμάνων κατοίκων τθσ Ελλάδασ. Αυτι κα ίςχυε τόςο γι' αυτοφσ που 
παρζμεναν ςτισ εςτίεσ τουσ, όςο και για εκείνουσ που είχαν ιδθ καταφφγει ςτθν ομόκρθςκθ χϊρα. 
Μάλιςτα, θ ανταλλαγι ίςχυςε αναδρομικά για όλεσ τισ μετακινιςεισ που ζγιναν από τθ μζρα που 
κθρφχκθκε ο Α' Βαλκανικόσ πόλεμοσ (18 Οκτωβρίου 1912). Από τθν ανταλλαγι αυτι εξαιρζκθκαν οι 



Ζλλθνεσ ορκόδοξοι τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τθσ Κμβρου και τθσ Σενζδου και οι Μουςουλμάνοι τθσ 
Δυτικισ Θράκθσ.  
Οι ανταλλάξιμοι, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ανταλλαγισ:  
• κα απζβαλαν τθν παλιά ικαγζνεια και κα αποκτοφςαν τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα 
εγκακίςταντο,  
• είχαν δικαίωμα να μεταφζρουν τθν κινθτι περιουςία τουσ,  
• είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτοσ ςτο οποίο μετανάςτευαν ωσ αποηθμίωςθ περιουςία ίςθσ 
αξίασ με τθν ακίνθτθ περιουςία που εγκατζλειπαν φεφγοντασ,  
• κα διευκολφνονταν ςτθ μετακίνθςθ τουσ από τθ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ.  
Η ςυμφωνία αυτι για ανταλλαγι πλθκυςμϊν διζφερε από τισ προθγοφμενεσ. Κακιζρωνε για πρϊτθ 
φορά τθ μαηικι μετακίνθςθ πλθκυςμϊν και είχε υποχρεωτικό χαρακτιρα, ενϊ οι μζχρι τότε 
ςυμφωνίεσ προζβλεπαν εκελοντικι μετανάςτευςθ κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχϊν. 
 
Ε.Α.Π. (Επιτροπι Αποκαταςτάςεωσ Προφφγων, επτ. 1923-1930) : Η ελλθνικι κυβζρνθςθ, μπροςτά 
ςτο τεράςτιο ζργο τθσ περίκαλψθσ και αποκατάςταςθσ των προςφφγων που ζπρεπε να αναλάβει, 
ηιτθςε τθ βοικεια τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν (ΚΣΕ). Με πρωτοβουλία τθσ ΚΣΕ, το επτζμβριο του 
1923 ιδρφκθκε ζνασ αυτόνομοσ οργανιςμόσ με πλιρθ νομικι υπόςταςθ, θ Επιτροπι 
Αποκαταςτάςεωσ Προςφφγων (ΕΑΠ), με ζδρα τθν Ακινα. Βαςικι αποςτολι τθσ ιταν να εξαςφαλίςει 
ςτουσ πρόςφυγεσ παραγωγικι απαςχόλθςθ και οριςτικι ςτζγαςθ. 
Θ ΕΑΠ υλοποίθςε το ζργο τθσ προςφυγικισ αποκατάςταςθσ, με τθ ςυνδρομι τθσ ελλθνικισ 
κυβζρνθςθσ που τθσ παρείχε όλα τα απαραίτθτα μζςα (ιδιοκτθςίεσ ανταλλαξίμων, γαίεσ, τα ποςά 
δφο δανείων, αςτικά οικόπεδα και προςωπικό) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ κάποιεσ 
παραμζτρουσ-κριτιρια (τθ διάκριςθ ςε «αςτοφσ» και «αγρότεσ», τον τόπο προζλευςθσ, τισ 
αντικειμενικζσ ςυνκικεσ). Αςχολικθκε κυρίωσ με τθ αγροτικι αποκατάςταςθ, ενϊ ςτισ πόλεισ 
πρόςφερε οικονομικι βοικεια ςε περιοριςμζνο αρικμό επιχειριςεων, οικοτεχνικϊν και βιοτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων (όπωσ θ ταπθτουργία).  
Θ λειτουργία τθσ ΕΑΠ ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθν επίτευξθ του ζργου τθσ αποκατάςταςθσ των 
προςφφγων, μεγάλο μζροσ του οποίου ζγινε από το 1924 ζωσ το 1928. Σο γεγονόσ ότι ιταν ζνασ 
οργανιςμόσ υπό διεκνι ζλεγχο τθ βοικθςε να είναι αποςταςιοποιθμζνθ από τθν ταραγμζνθ 
ελλθνικι πολιτικι ηωι και ωσ εκ τοφτου αποτελεςματικότερθ. Βζβαια, για τθν υλοποίθςθ των 
προγραμμάτων τθσ το ελλθνικό κράτοσ τθσ παραχϊρθςε τα υλικά μζςα και το ανκρϊπινο δυναμικό. 
Και αν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ το ζργο των κατά τόπουσ επιτροπϊν τθσ ΕΑΠ ι του κράτουσ γινόταν 
βιαςτικά, εμπειρικά και πρόχειρα ι εξυπθρετοφςε απλϊσ άμεςεσ ανάγκεσ και πολιτικζσ 
ςκοπιμότθτεσ, αυτό δεν μειϊνει τθ ςπουδαιότθτα του ςυνολικοφ ζργου που επιτεφχκθκε. 
 
Καιςαριανι, Βφρωνασ, Νζα Ιωνία, Koκκινιά : Ζνασ από τουσ αςτικοφσ ςυνοικιςμοφσ που 
ανεγζρκθκαν ςτθν Ακινα (ι Πειραιά) για τθ ςτζγαςθ των προςφφγων. Ειδικότερα, θ αςτικι 
ςτζγαςθ ξεκίνθςε από τθν Ακινα με τθ δθμιουργία τεςςάρων ςυνοικιςμϊν: τθσ Καιςαριανισ, του 
Βφρωνα, τθσ Νζασ Ιωνίασ ςτθν Ακινα και τθσ Κοκκινιάσ ςτον Πειραιά. Για τθ ςτζγαςθ των αςτϊν 
προςφφγων υιοκετικθκε θ δθμιουργία ςυνοικιςμϊν με επζκταςθ των πόλεων ςτισ οποίεσ αυτοί 
ιταν προςωρινά εγκατεςτθμζνοι. Προκρίκθκε -εκτόσ από ςπάνιεσ εξαιρζςεισ το ςφςτθμα τθσ 
ανζγερςθσ μικρϊν κατοικιϊν, μονοκατοικιϊν/ διπλοκατοικιϊν/ τετρακατοικιϊν, μονοϊροφων ι 
διϊροφων, με ζνα ι δφο δωμάτια, κουηίνα και τουσ αναγκαίουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Σο κράτοσ ι θ 
ΕΑΠ ανζκεταν τθν ανζγερςθ των ςυνοικιςμϊν ςε εργολάβουσ ι φρόντιηαν να εφοδιάηουν τουσ 
πρόςφυγεσ με τα απαραίτθτα μζςα για να καταςκευάςουν οι ίδιοι τα ςπίτια τουσ. Η οικοδόμθςθ των 
ςυνοικιςμϊν, ελλείψει χρόνου και χρθμάτων, ςυχνά δεν ςυνδυαηόταν με ζργα υποδομισ (φδρευςθ, 
αποχετευτικό ςφςτθμα, οδικό δίκτυο, χϊροι πράςινου κ.ά.). Παρά τθν ομοιομορφία που 
επικρατοφςε, υπιρχε ελαφρά διαφοροποίθςθ των κατοικιϊν του ενόσ ςυνοικιςμοφ από τισ κατοικίεσ 
του άλλου, ωσ προσ το εμβαδόν, τθν ποιότθτα καταςκευισ και τθ λειτουργικότθτα.  
 
Νζα μφρνθ, Καλλίπολθ : Ζνασ από τουσ οικιςμοφσ που ίδρυςαν οι εφποροι πρόςφυγεσ για τθ 
ςτζγαςι τουσ. Ειδικότερα, Τπιρχαν βζβαια και οι εφποροι πρόςφυγεσ, που είχαν τθν οικονομικι 
δυνατότθτα να φροντίςουν μόνοι τουσ για τθ ςτζγαςθ τουσ. Αυτοί ςτθν αρχι ιταν ςε κζςθ να 
νοικιάςουν ι να αγοράςουν κατοικίεσ μζςα ςτισ πόλεισ και ζτςι να αναμειχκοφν με τουσ γθγενείσ. 
Αργότερα ανζλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίεσ για τθν ίδρυςθ οικιςμϊν. Η διαδικαςία ιταν θ ακόλουκθ: 
ίδρυαν ζναν οικοδομικό ςυνεταιριςμό, αγόραηαν μία ζκταςθ ςε προνομιοφχο περιοχι και 



οικοδομοφςαν αςτικζσ κατοικίεσ καλισ ποιότθτασ. Σζτοιοι οικιςμοί ιταν θ Νζα μφρνθ ςτθν Ακινα 
και θ Καλλίπολθ ςτον Πειραιά. 
 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανταλλαγισ Πλθκυςμϊν (1924) - Γραφεία Ανταλλαγισ Πλθκυςμϊν (1924) : Σο 
ζργο τθσ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ των εκατζρωκεν περιουςιϊν που εγκαταλείφκθκαν (ϊςτε να 
υπολογιςκεί θ προβλεπόμενθ από τθ φμβαςθ ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν μεταξφ Ελλάδασ και 
Σουρκίασ αποηθμίωςθ των ανταλλάξιμων προςφφγων για τισ περιουςίεσ που εγκατζλειψαν ςτισ 
πατρίδεσ τουσ, από το κράτοσ υποδοχισ) ανζλαβε θ Μικτι Επιτροπι. Για να βοθκιςει το ζργο τθσ 
ελλθνικισ αντιπροςωπείασ ςτθ Μικτι Επιτροπι ςυςτάκθκε το 1924 θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταλλαγισ 
Πλθκυςμϊν που υπαγόταν ςτο Τπουργείο Γεωργίασ. Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ, 
ιδρφκθκαν κατά τόπουσ Γραφεία Ανταλλαγισ Πλθκυςμϊν. 
 
Πρωτοβάκμιεσ Επιτροπζσ Εκτίμθςθσ - Δευτεροβάκμιεσ Επιτροπζσ Εκτίμθςθσ : Για τθν οριςτικι 
εκτίμθςθ των περιουςιϊν που εγκαταλείφκθκαν ςτθν Σουρκία ςυςτάκθκαν Πρωτοβάκμιεσ 
Επιτροπζσ Εκτίμθςθσ και Δευτεροβάκμιεσ Επιτροπζσ, για προβλιματα που ενδεχομζνωσ κα 
ανζκυπταν.  
 
φμβαςθ Άγκυρασ (Ιοφνιοσ 1925) - υμφωνία Ακθνϊν (Δεκζμβριοσ 1926) : Υςτερα από 
διαπραγματεφςεισ, τον Ιοφνιο του 1925 υπογράφθκε θ φμβαςθ τθσ Άγκυρασ και το Δεκζμβριο του 
1926 θ υμφωνία των Ακθνϊν. Αυτζσ ρφκμιηαν τα επίμαχα κζματα μεταξφ Ελλάδοσ και Σουρκίασ, 
όμωσ δεν εφαρμόςτθκαν ποτζ. 
 
υμφωνία ϋΑγκυρασ (10 Ιουνίου 1930) : Θ υμφωνία τθσ Άγκυρασ ιταν μια από τισ ςυμφωνίεσ που 
υπεγράφθςαν μεταξφ Ελλάδοσ και Σουρκίασ, ςτα πλαίςια τθσ ελλθνοτουρκικισ προςζγγιςθσ που 
επιδίωξε θ κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων από το 1928. Ειδικότερα, Σον Αφγουςτο του 1928 το 
κόμμα των Φιλελευκζρων κζρδιςε τισ εκλογζσ και ςχεδόν αμζςωσ θ νζα κυβζρνθςθ ξεκίνθςε 
διαπραγματεφςεισ που κράτθςαν δφο χρόνια. Ο Ελ. Βενιηζλοσ επικυμοφςε τθ διευκζτθςθ των 
οικονομικϊν διαφορϊν και τθν αναγνϊριςθ του εδαφικοφ κακεςτϊτοσ μεταξφ των δφο χωρϊν. 
Όμωσ, ςε κάκε προςπάκεια προςζγγιςθσ με τθν Σουρκία, εμπόδιο ςτεκόταν θ ζντονα αρνθτικι 
ςτάςθ των προςφφγων.  
τισ 10 Ιουνίου 1930 υπογράφθκε θ υμφωνία τθσ Άγκυρασ που αποτελοφςε το οικονομικό ςφμφωνο 
μεταξφ των δφο χωρϊν. Σα κυριότερα ςθμεία του ιταν:  
• Ρφκμιςε το ηιτθμα των Ελλινων ορκοδόξων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και των μουςουλμάνων τθσ 
Θράκθσ, κακϊσ και των «φυγάδων».  
• Όριηε ότι οι ανταλλάξιμεσ μουςουλμανικζσ περιουςίεσ ςτθν Ελλάδα και οι ελλθνικζσ ςτθν Σουρκία 
περιζρχονταν ςτθν κυριότθτα του Ελλθνικοφ και Σουρκικοφ Δθμοςίου, αντίςτοιχα.  
• Προζβλεπε αμοιβαία απόςβεςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων μεταξφ των δφο χωρϊν.  
*Η ςυμφωνία ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ με το φμφωνο φιλίασ, 
ουδετερότθτασ και διαιτθςίασ, το Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό των ναυτικϊν εξοπλιςμϊν και τθ 
φμβαςθ εμπορίου, εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ. Με τθν τελευταία αυτι ςφμβαςθ δόκθκε θ 
δυνατότθτα ςτουσ υπθκόουσ του κακενόσ από τα δφο κράτθ να ταξιδεφουν ι να εγκακίςτανται (με 
κάποιουσ περιοριςμοφσ) ςτο ζδαφοσ του άλλου κράτουσ. + 
 
φμφωνο Φιλίασ, ουδετερότθτασ και διαιτθςίασ (30 Οκτωβρίου 1930) :  Σο φμφωνο Φιλίασ, 
ουδετερότθτασ και διαιτθςίασ ιταν μια από τισ ςυμφωνίεσ που υπεγράφθςαν μεταξφ Ελλάδοσ και 
Σουρκίασ, ςτα πλαίςια τθσ ελλθνοτουρκικισ προςζγγιςθσ που επιδίωξε θ κυβζρνθςθ των 
Φιλελευκζρων από το 1928. Ειδικότερα, θ υμφωνία τθσ Άγκυρασ τθσ 10

θσ
 Ιουνίου 1930, θ 

ςυμφωνία ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ με το φμφωνο φιλίασ, ουδετερότθτασ 
και διαιτθςίασ, το Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό των ναυτικϊν εξοπλιςμϊν και τθ φμβαςθ 
εμπορίου, εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ. Με τθν τελευταία αυτι ςφμβαςθ δόκθκε θ δυνατότθτα 
ςτουσ υπθκόουσ του κακενόσ από τα δφο κράτθ να ταξιδεφουν ι να εγκακίςτανται (με κάποιουσ 
περιοριςμοφσ) ςτο ζδαφοσ του άλλου κράτουσ. 
 
Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό ναυτικϊν εξοπλιςμϊν (30 Οκτωβρίου 1930): Σο Πρωτόκολλο για 
τον  περιοριςμό ναυτικϊν εξοπλιςμϊν ιταν μια από τισ ςυμφωνίεσ που υπεγράφθςαν μεταξφ 
Ελλάδοσ και Σουρκίασ, ςτα πλαίςια τθσ ελλθνοτουρκικισ προςζγγιςθσ που επιδίωξε θ κυβζρνθςθ 
των Φιλελευκζρων από το 1928. Ειδικότερα, θ υμφωνία τθσ Άγκυρασ τθσ 10

θσ
 Ιουνίου 1930, θ 



ςυμφωνία ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ με το φμφωνο φιλίασ, ουδετερότθτασ 
και διαιτθςίασ, το Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό των ναυτικϊν εξοπλιςμϊν και τθ φμβαςθ 
εμπορίου, εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ.  
 
φμβαςθ Εμπορίου, εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ (30 Οκτωβρίου 1930) :  Η φμβαςθ Εμπορίου, 
εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ (30 Οκτωβρίου 1930)  ιταν μια από τισ ςυμφωνίεσ που υπεγράφθςαν 
μεταξφ Ελλάδοσ και Σουρκίασ, ςτα πλαίςια τθσ ελλθνοτουρκικισ προςζγγιςθσ που επιδίωξε θ 
κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων από το 1928. Ειδικότερα, θ υμφωνία τθσ Άγκυρασ τθσ 10

θσ
 Ιουνίου 

1930, θ ςυμφωνία ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου του ίδιου ζτουσ με το φμφωνο φιλίασ, 
ουδετερότθτασ και διαιτθςίασ, το Πρωτόκολλο για τον περιοριςμό των ναυτικϊν εξοπλιςμϊν και τθ 
φμβαςθ εμπορίου, εγκατάςταςθσ και ναυτιλίασ. Με τθν τελευταία αυτι ςφμβαςθ δόκθκε θ 
δυνατότθτα ςτουσ υπθκόουσ του κακενόσ από τα δφο κράτθ να ταξιδεφουν ι να εγκακίςτανται (με 
κάποιουσ περιοριςμοφσ) ςτο ζδαφοσ του άλλου κράτουσ. 

 

 

 


