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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Είναι σαν να βλέπεις σε καθρέφτη το παρελθόν».

Ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τι του επιφυλάσσει η έρευνα. Είναι κι 
αυτό μία από τις μικρές –αλλά τόσο σημαντικές– στιγμές στη ζωή ενός 
ερευνητή, που του προσφέρουν ικανοποίηση και τον γεμίζουν χαρά και 
κουράγιο για να συνεχίσει. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, αφού συχνά στη 
διάρκεια της ερευνητικής μου προσπάθειας είχα την τύχη να ζήσω τέτοιες 
ξεχωριστές στιγμές ικανοποίησης, που μόνο οι θησαυροί ενός αρχείου 
μπορούν να σου αποκαλύψουν. 

Ήταν Μάιος του 2013 και εγώ διήνυα τους τελευταίους μήνες ως επι-
σκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τα μαθήματα είχαν 
ολοκληρωθεί κι έτσι βρήκα επιτέλους τον χρόνο να επισκεφθώ το Κρατικό 
Αρχείο της Κύπρου. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ήθελα 
κυρίως να φυλλομετρήσω τους καταλόγους του Αρχείου και, αν ήμουν 
τυχερός, να εντοπίσω φακέλους που σχετίζονταν με το προσφυγικό ζήτημα 
στην Ελλάδα της περιόδου 1900-1923. Όσοι έχουν εργαστεί στο Κρατικό 
Αρχείο της Κύπρου γνωρίζουν ότι η κατάταξη των φακέλων είναι πολύ 
γενική και ελάχιστα βοηθά τους ερευνητές στον άμεσο εντοπισμό αυτών 
που τους ενδιαφέρουν. Χειρόγραφες και γενικόλογες αναφορές διοικητικών 
υπαλλήλων από την εποχή της βρετανικής διακυβέρνησης της Μεγαλονή-
σου κρατούν καλά φυλαγμένα τα μυστικά για το περιεχόμενο των επιμέ-
ρους φακέλων και υποφακέλων. 

Η αρχική μου επαφή με το περιεχόμενο των φακέλων ήταν μάλλον απο-
γοητευτική. Υπήρχαν ελάχιστες αναφορές σε αυτό που έψαχνα και ορισμέ-
να στοιχεία γενικότερου ενδιαφέροντος. Ώσπου, λίγο πριν φτάσει στο τέλος 
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της και η δεύτερη επίσκεψή μου, έπιασα επιτέλους στα χέρια μου έναν 
φάκελο που αφορούσε τους Έλληνες πρόσφυγες. Αμέσως τον άνοιξα, ρου-
φώντας με απληστία το περιεχόμενό του. Η έκπληξη που δοκίμασα ήταν 
μεγάλη. Το περιεχόμενο δεν ήταν αυτό που περίμενα. Αφορούσε βεβαίως 
Έλληνες πρόσφυγες, αλλά όχι της περιόδου του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου. 
Γινόταν αναφορά σε Έλληνες που είχαν διαφύγει στην Κύπρο κατά τη δι-
άρκεια του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είχα ακούσει ούτε διαβάσει τίπο-
τε γι’ αυτούς. Η αρχική μου έκπληξη σύντομα αντικαταστάθηκε από το 
ένστικτο του ερευνητή. Μια γρήγορη αναδίφηση στις βιβλιογραφικές βά-
σεις δεδομένων, ελληνικές και ξένες, επιβεβαίωσε την αμηχανία μου. Δεν 
υπήρχαν ούτε γενικές ούτε ειδικότερες μελέτες για το ζήτημα. Ακολούθησε 
επικοινωνία με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Πέτρο Παπαπολυβίου, 
αναμφίβολα έναν από τους κορυφαίους διαχρονικά ειδικούς στη νεότερη 
και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Ο Πέτρος ήταν αυτός που έδωσε περιε-
χόμενο και νόημα στην έρευνά μου. Είχε ακούσει σε προσωπικό επίπεδο 
ορισμένες μαρτυρίες για τους πρόσφυγες αυτούς, γνώριζε κάποιες σύντο-
μες βιβλιογραφικές αναφορές για το ίδιο θέμα, αλλά με ενημέρωσε ότι δεν 
υπήρχε κάτι συνθετικό σε επίπεδο βιβλιογραφίας1. Ο κύβος ερρίφθη. Η 
έρευνά μου είχε αρχίσει. Οι Έλληνες πρόσφυγες στην Κύπρο στη διάρκεια 
της Κατοχής είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον μου. Σύντομα όμως θα απο-
δεικνυόταν ότι οι ερευνητικές εκπλήξεις δεν είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο 
τους.

Επόμενος σταθμός της έρευνάς μου υπήρξαν τα Κρατικά Βρετανικά 
Αρχεία (Public Record Office), εργασιακός παράδεισος για τους ιστορικούς 
καθώς και για τους ειδικούς από συγγενείς επιστημονικούς χώρους. Οι δύο 
εβδομάδες παραμονής και εργασίας στο Kew μού πρόσφεραν νέες επιστη-
μονικές συγκινήσεις. Ένας τεράστιος όγκος αρχειακού υλικού από το βρε-

1 Ο Παπαπολυβίου αφιερώνει δύο σελίδες στο ζήτημα των Ελλήνων προσφύγων 
στην Κύπρο, παραθέτει δε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου 
(επιμ.), Αναζητώντας την ελευθερία. Ένας Κύπριος στρατιώτης του βρετανικού στρατού στην 
κατοχική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική (1941-1942), Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 48-49. Βλέπε 
και το άρθρο του ιδίου με τίτλο «Χιώτες πρόσφυγες στην Κύπρο», δημοσιευμένο στην 
ιστοσελίδα https://papapolyviou.com/2013/11/30/hiotes-prosfiges-stin-kipro (προ-
σβάσιμη στις 6 Ιανουαρίου 2017).
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τανικό διπλωματικό και στρατιωτικό δίκτυο μετέτρεψε ένα ελληνοκεντρικό 
ζήτημα σε θέμα ευρύτερων διαστάσεων. Σύντομα αντιλήφθηκα πως η Κύ-
προς δεν ήταν ο μοναδικός προορισμός των Ελλήνων προσφύγων. Η Μέση 
Ανατολή και η Αφρική υπήρξαν επίσης τόποι διασποράς και εγκατάστασής 
τους. Κατανόησα επίσης πως το προσφυγικό δράμα της κατοχικής Ελλάδας 
δεν αποτελούσε μία ακόμα ελληνική πρωτοτυπία αλλά εντασσόταν σε ένα 
ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα, που περιελάμβανε τους εβραϊκούς πληθυ-
σμούς, όπως και Πολωνούς και Γιουγκοσλάβους φυγάδες και πρόσφυγες, 
που λίγο πολύ ακολούθησαν αντίστοιχες διαδρομές διαφυγής.

Η έρευνα στο Λονδίνο διαμόρφωσε με σαφήνεια τον βασικό ιστό της 
μελέτης. Οι συστηματικές αναλύσεις των Βρετανών διπλωματικών υπαλ-
λήλων και στρατιωτικών ανέδειξαν στη μεγαλύτερη έκτασή τους τις προε-
κτάσεις του ζητήματος. Έτσι, κατά την επιστροφή μου στην Ελλάδα είχα 
πολύ περισσότερες βεβαιότητες απ’ όσες περίμενα. Ένα νέο ερευνητικό 
ταξίδι στην Αθήνα ήρθε να συμπληρώσει τον ερευνητικό καμβά.

Το Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των 
Εξωτερικών αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά πολύτιμο. Εκεί φυλάσσονται 
τα διπλωματικά έγγραφα που αφορούν την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση 
και την επικοινωνία της με το ελληνικό διπλωματικό και προξενικό δίκτυο. 
Μια σειρά από εκθέσεις αποκάλυψαν το διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας 
για τους πρόσφυγες, το οποίο εκδηλώθηκε τόσο με την προσπάθεια να 
οργανωθεί η διαφυγή τους όσο και με τις συνεχείς επισκέψεις Ελλήνων 
αξιωματούχων στα προσφυγικά στρατόπεδα, όπως και κατά τη διαδικασία 
του επαναπατρισμού τους. Σειρά είχε η διερεύνηση μικρότερων αλλά εξί-
σου χρήσιμων αρχείων που φυλάσσονται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Παράρτημα της Χίου.

Τελευταίος μεγάλος σταθμός του ερευνητικού οδοιπορικού στάθηκε η 
Νέα Υόρκη, όπου φυλάσσεται το Αρχείο των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί μελε-
τήθηκε το αρχείο της UNRRA (Ούνρα), του διεθνούς οργανισμού που 
ανέλαβε αρχικά τη διαχείριση των προσφυγικών στρατοπέδων, ακολούθως 
συντόνισε τον επαναπατρισμό των προσφύγων στην Ελλάδα, ενώ μεταπο-
λεμικά εργάστηκε συντεταγμένα για την ανοικοδόμηση της κατεστραμ-
μένης χώρας.

Η πεντάχρονη αυτή ερευνητική αναδίφηση συνέπεσε με την έκρηξη του 
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σύγχρονου προσφυγικού φαινομένου. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες –κυ-
ρίως από τη μαρτυρική Συρία, την ευρύτερη πολύπαθη Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική– διέσχισαν τα νερά της Μεσογείου αναζητώντας στην 
Ευρώπη ένα ασφαλές καταφύγιο και μια καλύτερη τύχη. Συγκλονιστικές οι 
εικόνες που μετέφεραν οι τηλεοπτικοί και φωτογραφικοί φακοί, βαθιά η 
συγκίνηση από τα απανωτά ναυάγια και τα εκατοντάδες θύματά τους. 

Γενικά, η ιστορία των προσφύγων είναι σύμφυτη με την ιστορία της 
ανθρωπότητας. Ανιχνεύεται σχεδόν σε κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε 
γεωγραφική περιοχή. Ιδίως ο χώρος του Αιγαίου πελάγους υπήρξε κατά 
τους νεότερους χρόνους κόμβος διακίνησης προσφύγων και μεταναστών. 
Ειδικά για τους Έλληνες το Αιγαίο συνδέεται άρρηκτα με τις μνήμες της 
Μικρασίας, την πυρπόληση της Σμύρνης και την καταστροφή του ελληνι-
σμού της Ανατολίας. Χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες την περίοδο του Ά  Πα-
γκοσμίου Πολέμου και της μικρασιατικής περιπέτειας διαπεραιώθηκαν 
από τα λιμάνια της Μικράς Ασίας στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, αφήνοντας στην ευλογημένη γη της Ιωνίας τα οστά των προγόνων 
τους. Αλλά και για τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων το Αιγαίο υπήρξε 
η «πικρή» εκείνη θάλασσα που την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων τούς 
οδήγησε από τους γενέθλιους τόπους στις νέες πατρίδες. Το ίδιο επαναλή-
φθηκε και την περίοδο του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Αιγαίο μετα-
τράπηκε και πάλι, όπως καταγράφει ετούτη η μελέτη, σε οδό σωτηρίας, 
φέρνοντας τους Έλληνες νησιώτες στα μικρασιατικά παράλια και στην 
Κύπρο, προκειμένου να γλιτώσουν από την επισιτιστική κρίση της Κατο-
χής. Και σήμερα η ίδια διαδρομή –αντίστροφης φοράς βέβαια– γίνεται πάλι 
σανίδα σωτηρίας για τους χιλιάδες Σύριους πρόσφυγες. 

Και ποιος θα το πίστευε άραγε ότι οι πρόσφυγες προέρχονται κυρίως 
από το μαρτυρικό Χαλέπι (Aleppo), αυτό που φιλοξένησε ως πρώτος σταθ-
μός του οδοιπορικού τους στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, ως σταθμός 
μετεγκατάστασης, τους Έλληνες πρόσφυγες της κατοχικής περιόδου. Άρα-
γε πόσες ιστορίες θα μπορούσαν να μας πουν, αν είχαν φωνή, τα νερά του 
Αιγαίου; Για όσους πνίγηκαν στην προκυμαία της Σμύρνης, για τους Χιώ-
τες που έχασαν τη ζωή τους κοντά στον Τσεσμέ αλλά και για τον μικρό 
Αϊλάν, που δεν πρόλαβε να φτάσει στον δικό του επίγειο παράδεισο. Αξίζει, 
πιστεύω, να τα σκεφτεί όλα αυτά ο αναγνώστης, αφήνοντας στην άκρη 
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οποιεσδήποτε ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Ο πόνος των προ-
σφύγων είναι κοινός και δεν έχει ταυτότητα. Μακάρι να ευτυχήσει η δική 
μας γενιά να δει το Αιγαίο να μετατρέπεται από πέλαγος προσφύγων σε 
θάλασσα ειρήνης, όπου οι άνθρωποι θα ασχολούνται με τα ειρηνικά τους 
έργα και η επικοινωνία των πολιτισμών θα γεφυρώνει αρμονικά τις ανι-
σότητες και τις ετερότητες. Εβδομήντα χρόνια μετά την προσφυγική κρίση 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Καστελοριζιά Μαρία Χρόνη, μία από τους 
τελευταίους επιζώντες του ναυαγίου του πλοίου «Empire Patrol», θα θυμη-
θεί με συγκίνηση την οδυνηρή της περιπέτεια και, συγκρίνοντας το χθες 
με το σύγχρονο προσφυγικό δράμα, θα ομολογήσει στην κάμερα του BBC: 
«Είναι σαν να βλέπεις σε καθρέφτη το παρελθόν»2.

Το δημόσιο ενδιαφέρον για το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα αναζωπύ-
ρωσε αναπόφευκτα και το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν. Η αρχή 
έγινε με δύο άρθρα του δημοσιογράφου Σταύρου Τζίμα3 στην έγκριτη εφη-
μερίδα Η Καθημερινή. Ακολούθησε το BBC Arabic και η δημοσιογράφος 
Nidale Abou Mrad, η οποία πραγματοποίησε ρεπορτάζ για την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο, ενώ δημοσίευσε και σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του 
βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού μέσου4. Μάλιστα το BBC ετοιμάζει και ειδι-
κό ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα για το ίδιο θέμα, το οποίο τη στιγμή που γρα-
φόταν αυτό το σημείωμα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Στο ενδιαφέρον των 
ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης για το θέμα θα πρέπει να προστεθεί και 
το αφιέρωμα που ετοιμάζει η δημοσιογράφος Camille Neveux για την 
εβδομαδιαία γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει δοθεί στο ζήτημα των Ελλήνων προ-
σφύγων του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου αυτό εξακολουθεί να παραμένει στο 
περιθώριο. Ακόμα και οι απόγονοι αρκετών προσφύγων αγνοούν την ιστο-
ρία των παππούδων τους. Πρόκειται αναμφίβολα για ενδιαφέρουσα λε-
πτομέρεια, ιδιαίτερα σήμερα, που η διεκδίκηση της μνήμης έχει αναδει-

2 http://www.bbc.com/news/world-europe-36499727 (προσβάσιμη στις 6 Ιανου-
αρίου 2017).
3 Η Καθημερινή, 18 Οκτωβρίου 2015 και 8 Μαΐου 2016.
4 http://www.bbc.com/news/world-europe-36499727 (προσβάσιμη στις 6 Ιανουα-
ρίου 2017).
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χθεί σε προτεραιότητα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Γιατί άραγε σε κάποιο νησί του Ανατολικού Αιγαίου ή των Δωδεκανήσων 
δεν έχει έως σήμερα αφιερωθεί ούτε μία αίθουσα σε τοπικά μουσεία μνή-
μης στην περιπέτεια των παραπάνω προσφύγων; Γιατί οι τοπικές κοινω-
νίες δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες «χτίζοντας γέφυρες» με τους 
τόπους στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, όπου φιλοξενήθηκαν για 
κάποια χρόνια οι συμπολίτες τους; Πρόκειται για υστέρηση, σημαντική 
κατά τη γνώμη μου, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη πως, σε αντίθεση με τους 
Έλληνες, τόσο οι Πολωνοί όσο και οι Κροάτες τιμούν την προσφυγική 
εμπειρία των δικών τους ανθρώπων με μια σειρά εκδηλώσεων στις χώρες 
τους καθώς και σε εκείνες που τους περιέθαλψαν στη διάρκεια του Β́  
Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ολοκλήρωση κάθε ερευνητικού εγχειρήματος φέρνει τον συγγραφέα 
σε επαφή με φορείς και ιδρύματα, με ένα δίκτυο ανθρώπων χωρίς τους 
οποίους η περαίωση της δουλειάς του θα ήταν αδύνατη. Όλοι όσοι ανα-
φέρονται παρακάτω συνέδραμαν –περισσότερο ή λιγότερο– στην παρούσα 
μελέτη και αισθάνομαι την ανάγκη να τους εκφράσω τις ευχαριστίες μου.

Στην αλυσίδα των εκπλήξεων και των συγκινήσεων που βίωσα, υπήρξαν 
αρκετά επεισόδια. Αρχικά, αναζητώντας στοιχεία για τους Καστελοριζιούς 
πρόσφυγες, έφτασα μέχρι τη μακρινή Πέρθη στην Αυστραλία, όπου επικοι-
νώνησα με τον Paul Boyatzis, το μικρό παιδάκι που σώθηκε από το ναυάγιο 
του πλοίου «Empire Patrol», το οποίο μετέφερε πρόσφυγες πίσω στην πα-
τρίδα. Η φωτογραφία του μικρού Απόστολου (Paul) να περιφέρεται με κου-
ρέλια έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και ανατυπώθηκε στις μεγαλύτερες 
εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Ο Paul είναι ένας πολύ ζεστός άν-
θρωπος και φρόντισε να μου στείλει πάραυτα τη μελέτη που έγραψε για την 
περιπέτειά του.

Στην προσπάθειά μου να συγκεντρώσω στοιχεία για τους πρόσφυγες 
που κατέφυγαν στην Αιθιοπία, ήρθα σε επαφή με τον Σταύρο Βινιεράτο και 
τη δραστήρια κοινότητα των Ελλήνων της Αιθιοπίας5. Με βοήθησαν ση-

5 Οι Έλληνες εξ Αιθιοπίας έχουν δικό τους σύλλογο, διατηρούν την ιστοσελίδα 
https://sites.google.com/a/xereteoti.com/xereteoti-com/ (προσβάσιμη στις 6 Ιανουα-
ρίου 2017), ενώ εκδίδουν και δική τους εφημερίδα με τον τίτλο Κοντά σας.
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μαντικά, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματά μου και προσφέροντάς μου 
απλόχερα το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους.

Οι Χιώτες πρόσφυγες ήταν πολυάριθμοι. Στη διάρκεια της έρευνάς μου 
πολλοί από το νησί με συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Ο Χρίστος Μπελλές, μία 
από τις σημαντικές προσωπικότητες του αρχοντικού νησιού, μου άνοιξε 
πόρτες και με τις γνώσεις και τη γενναιοδωρία του υπήρξε καθοδηγητής 
μου. Μαζί του και η αεικίνητη κυρία Φιλομήλα Μπόλια, που ξόδεψε ώρες 
για να με βοηθήσει. Ο Χιώτης και διανοούμενος του νησιού Δημήτρης 
Μελαχροινούδης στήριξε την έρευνά μου με τα βιβλία και τις γνώσεις του. 
Σημαντική βοήθεια μου προσέφεραν ακόμα ο Πέτρος Μοσχούρης και ο 
Γιώργος Κεφαλάς, διαχειριστές της ηλεκτρονικής σελίδας του χωριού Κου-
ρούνια Χίου6. Στο ξεκίνημα της έρευνάς μου με βοήθησε επίσης ο συνάδελ-
φος Γιάννης Μακριδάκης.

Συγκεντρώνοντας στοιχεία για τους Έλληνες πρόσφυγες που κατέφυγαν 
στη Νότια Αφρική, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Μπίζο. 
Ο γνωστός δικηγόρος, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προ-
σωπικός φίλος του Νέλσον Μαντέλα, υπήρξε ένας από αυτούς που διέφυ-
γαν στην Αίγυπτο και από εκεί στη Νότια Αφρική το 1941. Παρότι η ιστο-
ρία του δεν ταυτίζεται στο αρχικό της στάδιο με εκείνη των προσφύγων 
που μελετώνται, η εκτενής επικοινωνία μου μαζί του με βοήθησε να αντι-
ληφθώ το ιστορικό πλαίσιο αλλά και τα δεδομένα της εγκατάστασης των 
Ελλήνων προσφύγων στη Νότια Αφρική. Τον ευχαριστώ και αυτόν θερμά. 
Ευχαριστώ επίσης τη δρα Mary Reynolds, αρχειοφύλακα του Maria 
Katrakis South African Hellenic Archive, για τη βοήθεια που μου προσέ-
φερε στην προσπάθειά μου να προμηθευτώ αρχειακό υλικό από τα Κρατι-
κά Αρχεία της Νότιας Αφρικής – ασφαλώς και δεν ευθύνεται αυτή για την 
τελική αποτυχία μου να αποκτήσω πρόσβαση σε αυτά. Άκαρπη επίσης 
απέβη και η προσπάθειά μου να εντοπίσω αρχειακό υλικό για τους Έλληνες 
πρόσφυγες από τα Κρατικά Αρχεία της Αιθιοπίας.

Ευχαριστώ το προσωπικό των Κρατικών Αρχείων της Κύπρου και του 
Αρχείου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό του 

6 http://www.kourounianet.gr/src/av41b.htm (προσβάσιμη στις 6 Ιανουαρίου 
2017).
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Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του ελληνικού Υπουργείου των Εξω-
τερικών, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
– Παράρτημα Χίου, του Public Record Office και του Αρχείου των Ηνω-
μένων Εθνών.

Πολλές ευχαριστίες οφείλω στον φίλο μου Πέτρο Παπαπολυβίου, ανα-
πληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η πρόσκλησή μου ως 
επισκέπτη καθηγητή στην Κύπρο στάθηκε η αφετηρία της παρούσας μελέ-
της, κυρίως όμως μου χάρισε μια ακαδημαϊκή χρονιά γεμάτη συγκινήσεις 
σε έναν μυθικό τόπο, που σου ασκεί μια ανεξήγητη έλξη. Από το 2012 και 
εξής η Κύπρος αποτελεί πανάκριβο κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας 
μου και ο Πέτρος είναι αυτός που έβαλε το πρώτο λιθάρι. Το ίδιο σημαντι-
κός είναι για μένα και ο έτερος συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο 
Γιώργος Καζαμίας, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μου συνέδρα-
με με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωσή της. Ευχαριστώ ακόμα τον φίλο μου 
Χαράλαμπο Μηνάογλου, ο οποίος αγόγγυστα διευκόλυνε την έρευνά μου 
στην Αθήνα.

Ο Ιωάννης Νικολακόπουλος επικοινώνησε μαζί μου μετά το δημοσίευ-
μα της Καθημερινής, εκπροσωπώντας αφενός την κυρία Θεοδώρα Μπουρ-
λογιάννη-Τσαγκαρίδη, κόρη του στρατιωτικού και διπλωμάτη Ευάγγελου 
Χρ. Αποκορίτη, ο οποίος υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1940 και συνέβαλε στο έργο της διάσωσης 
των Ελλήνων προσφύγων, και αφετέρου το ζευγάρι του δικηγόρου Επαμει-
νώνδα Ξαβερίου-Παπαηλιού και της Ελένης Αποκορίτου, έτερης κόρης του 
προαναφερομένου. Μου προσέφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους, στέλνο-
ντάς μου μάλιστα και μια μελέτη που συνέγραψε ο ίδιος ο Ευάγγελος Απο-
κορίτης.

Οι φοιτητές μου Νικόλαος Μισολίδης, Χαράλαμπος Γάππας και Δημή-
τρης Μητσόπουλος με διευκόλυναν σημαντικά, προμηθεύοντάς μου βιβλιο-
γραφικές αναφορές για το γενικότερο ζήτημα των εκτοπισμένων ατόμων 
του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και βοηθώντας με στον σχεδιασμό των 
χαρτών. Τους ευχαριστώ, γιατί αποτελούν φωτεινά παραδείγματα ήθους 
και ερευνητικής αφοσίωσης. 

Το ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου συνέδραμε οικονομικά την έρευνά 
μου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω το ερευνητικό τα-
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ξίδι στη Νέα Υόρκη. Του οφείλω άπειρες ευχαριστίες, γιατί σε χαλεπούς 
οικονομικούς καιρούς εξακολουθεί να χρηματοδοτεί την έρευνα προβάλ-
λοντας αντιστάσεις στην πολιτισμική κατάρρευση του τόπου.

Ο συνάδελφος και φίλος μου Ευάνθης Χατζηβασιλείου, όπως πάντα, 
αφιέρωσε ώρες για να διαβάσει το αρχικό χειρόγραφο και να μου κάνει 
πολύτιμες υποδείξεις και επισημάνσεις. Ο Κωστής Κοκκινόφτας, ερευνη-
τής στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, με βοήθησε στον εντο-
πισμό της σχετικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την Κύπρο. Τους ευ-
χαριστώ και τους δύο θερμά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον αδελφικό φίλο μου Στράτο Δορδανά, 
επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος μου πρότει-
νε να εκδοθεί η παρούσα μελέτη στη σειρά που επιμελείται. Ο Νώντας 
Παπαγεωργίου και ο εκδοτικός οίκος Μεταίχμιο αξίζουν την ευγνωμοσύ-
νη μου, γιατί δέχτηκαν να συμπεριλάβουν τη μελέτη μου στον κατάλογο 
των εκδόσεών τους.

Άφησα για το τέλος την οικογένειά μου. Και αυτός είναι ο χώρος για να 
αναφερθώ σε αυτούς και να τους εκφράσω την αγάπη μου. Πρώτα και 
πάνω απ’ όλους στη σύζυγό μου Σοφία, τον φύλακα άγγελό μου, η οποία 
παρακολουθεί αδιαλείπτως και συνδράμει πάντοτε κάθε ερευνητικό μου 
βήμα για περισσότερα από είκοσι χρόνια τώρα. Της οφείλω πάρα πολλά για 
την απλόχερη στήριξή της, που με βελτιώνει ως επιστήμονα και ως άνθρω-
πο. Στα παιδιά μου Ευαγγελία και Δημήτρη, στα οποία είναι αφιερωμένη 
ετούτη η μελέτη, και, στο πρόσωπό τους, στα παιδιά όλου του κόσμου. 
Ευχή μου να μη ζήσουν ούτε αυτά ούτε κανένα άλλο παιδί την τραγική 
προσφυγική εμπειρία που βίωσαν οι πρόγονοί τους.

ΙΑΚΩΒΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Θέρμη, Μάιος 2017
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το ζήτημα των «εκτοπισμένων ατόμων» στην Ευρώπη 
τη δεκαετία του 1940

Α | ΑΡΜΑΓΕΔΔΏΝ

Ο Β́  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ υπήρξε αναμφίβολα, σε απόλυτους αριθμούς, 
η μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή του 20ού αιώνα. Αν και για προφανείς λό-
γους ακριβή στατιστικά στοιχεία είναι δύσκολο να παρουσιαστούν, φαίνε-
ται ότι οι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των πολεμικών 
συγκρούσεων προσέγγισαν τα 23 εκατομμύρια, ενώ σε περίπου 50 εκατομ-
μύρια ανήλθε ο αριθμός των απωλειών μεταξύ των αμάχων. Το έγκλημα 
του Ολοκαυτώματος, άλλωστε, θα παραμείνει ως το μεγαλύτερο στίγμα 
στην παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα1.

Όμως, οι ανθρώπινες απώλειες ενστόλων και αμάχων ήταν μόνο μία 
από τις ειδεχθείς όψεις του πολέμου. Γενικευμένες καταστροφές μεγάλων 
αστικών κέντρων, λεηλασίες, βιασμοί, εγκλεισμοί σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης και εκτοπίσεις ήρθαν να συμπληρώσουν την εξευτελιστική εικό-
να ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, που καυχιόταν αυτάρεσκα πως 

1 Δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο συνολικός αριθμός των θυμάτων 
τόσο μεταξύ όσων στρατεύτηκαν όσο και μεταξύ των αμάχων. Τα διαθέσιμα στοιχεία, 
πάντως, συμφωνούν ότι οι συνολικές απώλειες όλων των εμπλεκομένων μόνο στην 
Ευρώπη ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια. Για μια νηφάλια και ισορροπημένη προσέγ-
γιση του ζητήματος, βλ. Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, 
ελληνική μετάφραση Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα 2001, σσ. 210-218. Βλ. επίσης Albert 
S. Lindemann, A History of Modern Europe. From 1815 to the Present, Τσίτσεστερ 2013, 
σσ. 322-323.
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βρισκόταν στην πολιτισμική πρωτοπορία. Ένα από τα σημαντικότερα ζη-
τήματα που ανέκυψαν στη διάρκεια του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου στάθηκε 
εκείνο των displaced persons (εκτοπισμένα άτομα), που είχαν, για μια σει-
ρά από λόγους, βρεθεί μακριά από την πατρίδα τους. Παρότι στην αρχή του 
πολέμου οι κυβερνήσεις των συμμαχικών κρατών αντιμετώπιζαν το ζήτη-

μα μάλλον με αμηχανία και σίγουρα απο-
σπασματικά, αφού η ένταση των μαχών 
δεν επέτρεπε τη γενικευμένη συλλογή και 
αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, η κα-
τάσταση άρχισε να αλλάζει από το 1943, 
όταν η σταθεροποίηση των πολεμικών με-
τώπων και η έναρξη της αναδίπλωσης του 
Άξονα διευκόλυναν τη ροή των πληροφο-
ριών και τη νηφάλια αποτίμησή τους. Τότε 
ο Ρώσος καθηγητής Κοινωνιολογίας 
Eugene M. Kulischer πραγματοποίησε για 
λογαριασμό του Διεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας εκτεταμένη έρευνα, συλλέγοντας πλη-
ροφοριακό υλικό από πλήθος εθνικών και 

διεθνών οργανισμών. Τα πορίσματα της έρευνάς του δημοσιεύτηκαν το 
ίδιο έτος στο Μόντρεαλ του Καναδά σε μια πυκνογραμμένη έκδοση 170 
σελίδων με τον τίτλο The Displacement of Population in Europe.   

Επρόκειτο για μια ιστορικής σημασίας έκδοση. Για πρώτη φορά από την 
έναρξη του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου η διεθνής κοινή γνώμη αλλά και οι 
συμμαχικές ηγεσίες έρχονταν αντιμέτωπες με τις λεπτομέρειες ενός αν-
θρωπιστικού δράματος, που επρόκειτο να επηρεάσει αποφασιστικά τη με-
ταπολεμική διεθνή πραγματικότητα. Σελίδα σελίδα μέσα από την έκθεση 
του Κulischer αναδύονταν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την παγκό-
σμια δημογραφική μηχανική στο περιθώριο του πολέμου, όπως για παρά-
δειγμα η προσφυγοποίηση 30-60 εκατομμυρίων Κινέζων ως αποτέλεσμα 
της ιαπωνικής επιθετικότητας, ο εκτοπισμός περισσοτέρων των 110.000 
Γιαπωνέζων από τα παράλια του Ειρηνικού στο εσωτερικό των ΗΠΑ ή η 
προσφυγοποίηση του ινδικού πληθυσμού της Βιρμανίας ενόψει της προ-
έλασης των Ιαπώνων.

Εκτοπισμένα άτομα στην Ευρώπη
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Ωστόσο, παρατηρούσε μελαγχολικά ο Ρώσος καθηγητής, οι μετακινή-
σεις πληθυσμών στο εσωτερικό της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου εξελίχθηκαν στο πιο περίπλοκο ζήτημα, σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε 
στις άλλες ηπείρους. Η άποψη του Κulischer τεκμηριωνόταν με επιχειρή-
ματα, αφού η κατοχή του μεγαλύτερου μέρους της Ευρώπης από τις σιδη-
ρόφρακτες στρατιές του Χίτλερ, στην αρχή του πολέμου, του παρείχε τη 
δυνατότητα να υλοποιήσει τα σχέδια της μεταβολής της δημογραφικής 
εικόνας της ευρωπαϊκής ηπείρου σύμφωνα με τις επιθυμίες των Γερμανών, 
που δεν ήταν άλλες από το να αυξήσουν τη γερμανική επιρροή και εντέλει 
να επιβάλουν τη γερμανική κυριαρχία στη γηραιά ήπειρο2.

Τα στοιχεία ήταν συντριπτικά, οι αποδείξεις είχαν βρεθεί και οι Σύμ-
μαχοι δεν μπορούσαν πλέον να παραμένουν αμέτοχοι, απλοί παρατηρη-
τές. Πλησίαζε η ώρα της δράσης, όχι μόνο στα πεδία των μαχών. Στα 
συμμαχικά στρατηγεία σχεδιαζόταν η συμμαχική αντεπίθεση και μια 
απόβαση στην Ευρώπη, ώστε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην «καρδιά του 
θηρίου», τη Γερμανία. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι στρατιωτικοί επιτελείς των 
Συμμάχων, σε συνεργασία με πολιτικούς, διπλωμάτες και αξιωματούχους 
διεθνών οργανισμών, εκπονούσαν τα δικά τους σχέδια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κολοσσιαίες προσφυγικές ροές σε διάφορες περιο-
χές του πλανήτη, αυτές ακριβώς που ο Kulischer είχε με επάρκεια πε-
ριγράψει3.

Καθώς λοιπόν ο Β́  Παγκόσμιος Πόλεμος έφτανε στο τέλος του, προέκυ-
ψε αναπόφευκτα το ζήτημα της επισιτιστικής και γενικότερα της ανθρω-

2 Eugene M. Kulischer, The Displacement of Population in Europe, Μόντρεαλ 
1943, σ. 2.
3 O Kulischer, βέβαια, δεν ήταν ο μοναδικός που είχε ασχοληθεί με τις διαστάσεις 
του προσφυγικού ζητήματος. Εκτιμήσεις για το μέγεθός του είχαν κάνει τόσο το ζεύγος 
Ρούσβελτ ήδη από τις αρχές του πολέμου όσο και ο ύπατος αρμοστής της ΚτΕ για τους 
πρόσφυγες, Sir Herbert Emerson, από το 1939. Επιπλέον, ο πολιτικός επιστήμονας 
Harold Laski, μιλώντας σε εκδήλωση της Fabian Society στην Οξφόρδη τον Δεκέμβριο 
του 1942, προέβλεψε ότι το τέλος του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε στην επιφά-
νεια το μεγαλύτερο προσφυγικό ζήτημα. Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Βλ. Gerald Daniel 
Kohen, In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order, Νέα Υόρκη 2012, 
σσ. 3-4.
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πιστικής κρίσης. Ο πόλεμος δεν θα κρινόταν μόνο στα πεδία των μαχών 
και στα διπλωματικά σαλόνια. Τι θα γίνονταν, για παράδειγμα, όλα αυτά τα 
εκατομμύρια των εκτοπισμένων και ποιος θα ήταν υπεύθυνος για την τύ-
χη τους; Τέτοιου είδους ερωτήματα, σε συνδυασμό με την πρόκληση ανοι-
κοδόμησης της κατεστραμμένης Ευρώπης, έχρηζαν επείγουσας αντιμετώ-
πισης, καθώς η χρήση πολεμικών όπλων τελευταίας γενιάς είχε μετατρέψει 
σε σωρούς ερειπίων μια σειρά από χώρες. Η αναγκαιότητα συντονισμού 
της ανθρωπιστικής βοήθειας, που έπρεπε να χορηγηθεί προς τις χώρες που 
απελευθερώθηκαν, είχε επισημανθεί αρκετά νωρίς. Ήδη από τον Δεκέμβριο 
του 1942 ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούσβελτ είχε το-
νίσει την ανάγκη ανάληψης κοινής ανθρωπιστικής δράσης κατά τα πρό-
τυπα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ήταν εμφανές πως, όταν ο πόλεμος 
τελείωνε, στα ερείπια της κατεστραμμένης Ευρώπης θα κρινόταν το μέλλον 
ολόκληρης της υφηλίου, αφού το επισιτιστικό πρόβλημα πολλών χωρών 
ήταν τεράστιο. Η αντιμετώπιση της πείνας, η ανοικοδόμηση αλλά και η 
επιστροφή των displaced persons καθιστούσαν την όλη επιχείρηση παγκό-
σμια. Όπως έχει παρατηρηθεί, η ανοικοδόμηση των εθνικών κρατών κρί-
θηκε ως η μόνη αξιόπιστη επιλογή για την εμπέδωση της μεταπολεμικής 
διεθνούς τάξης4.

Τέτοιου είδους ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν οι αντιπροσω-
πείες από 44 χώρες που συγκεντρώθηκαν στις 9 Νοεμβρίου του 1943 στην 
αμερικανική πρωτεύουσα, την Ουάσιγκτον, προκειμένου να διευθετήσουν 
αυτά ακριβώς τα επείγοντα μεταπολεμικά ζητήματα, κυρίως εκείνα της οξύ-
τατης ανθρωπιστικής κρίσης και της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων 
χωρών. Σε μια συμβολική τελετή εντός του Λευκού Οίκου, οι εκπρόσωποι 
των χωρών υπέγραψαν το πρωτόκολλο ίδρυσης της Ούνρα5. 

Η συγκρότηση της Ούνρα δεν προέκυψε στο κενό. Μια σειρά από φι-
λανθρωπικές οργανώσεις προσπαθούσαν ήδη από τα πρώτα χρόνια του 
πολέμου να ανακουφίσουν τους δοκιμαζόμενους ευρωπαϊκούς λαούς. Το 

4 Jessica Reinisch, “Introduction: Relief in the Aftermath of War”, Journal of 
Contemporary History, 43/3 (2008), σ. 380.
5 Grace Fox, “The Origins of UNRRA”, Political Science Quarterly, 65/4 (Δεκέμ-
βριος 1950), σ. 561.
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καλοκαίρι του 1942 τη φιλανθρωπική δράση συντόνιζε στη Βρετανία το 
Council of British Societies for Relief Abroad (COBSRA). Στην Ουάσιγκτον, 
πάλι, δρούσε το Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operations 
(OFRRO), που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1942 υπό την καθοδήγηση του 
Herbert H. Lehman ως μια κοινή αμερικανοβρετανική πρωτοβουλία για 
τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στη γαλλική Βόρεια Αφρική. 
Η OFRRO απορροφήθηκε την επόμενη χρονιά από την Ούνρα6.

Δύο ημέρες μετά τη σύστασή της το κλίμα ευφορίας που επικράτησε 
στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, όπου πραγματοποιήθηκε συνέδριο 
των χωρών που συγκρότησαν την Ούνρα, ήταν ενδεικτικό των προσδο-
κιών της παγκόσμιας κοινότητας για τερματισμό του Β́  Παγκοσμίου Πο-
λέμου και επιστροφή στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη. Έτσι, η σύ-
σταση της Ούνρα χαιρετίστηκε ως ένα πρωτοποριακό πείραμα για τη δη-

6 Jessica Reinisch, “Introduction: Relief in the Aftermath of War”, Journal of 
Contemporary History, 43/3 (2008), σσ. 377-378.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ υπογράφει το πρωτόκολλο ίδρυσης της Ούνρα
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μιουργία ενός διεθνούς οργανισμού που θα εγγυόταν την παγκόσμια ευη-
μερία. Μάλιστα, η επιλογή της συγκρότησής της την ημέρα της εικοστής 
πέμπτης επετείου από την υπογραφή της συνθήκης ανακωχής κατά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελούσε μια ξεκάθαρη υπόμνηση πως η διεθνής 
κοινωνία δεν επιθυμούσε να επαναλάβει τα τραγικά σφάλματα της μετα-
πολεμικής περιόδου, όταν η ταπείνωση των ηττημένων οδήγησε σε οξεία 
ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, καλλιεργώντας αισθήματα ρεβαν-
σισμού7. Πρωταρχικός σκοπός της Ούνρα ήταν η εξακρίβωση των επισι-
τιστικών αναγκών των χωρών εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων του 
Β́  Παγκοσμίου Πολέμου και ο συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας 
προς αυτές. Το έργο της κάλυψε πέντε βασικούς τομείς: την εξασφάλιση 
φαγητού, την αγροτική και τη βιομηχανική αποκατάσταση, την αποστολή 
ρουχισμού και ιατρικής βοήθειας8. Θα πρέπει, βεβαίως, να υπογραμμιστεί 
πως η αποστολή της Ούνρα δεν είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά λει-
τουργούσε περισσότερο ως γέφυρα, ως ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη 
στιγμή που οι χώρες που δέχονταν τη βοήθεια θα κατόρθωναν να επιτύ-
χουν την ανοικοδόμησή τους. Στο Γενικό Συμβούλιο του οργανισμού 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων –ΗΠΑ, Σο-
βιετικής Ένωσης, Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας–, ενώ στο Συμβούλιο για 
την Ευρώπη συμμετείχε και ο Έλληνας Κυριάκος Βαρβαρέσσος9. Πρώτος 
γενικός γραμματέας της Ούνρα διορίστηκε ο έως τότε κυβερνήτης της 
πολιτείας της Νέας Υόρκης Herbert Henry Lehman. Όλα τα κράτη που 
υπέγραψαν το πρωτόκολλο της σύστασής της προσέφεραν στον προϋπο-
λογισμό της Ούνρα, ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσά προέρχονταν αναπό-
φευκτα από τις χώρες που δεν είχαν γνωρίσει κατοχή. Ιδιαίτερα μάλιστα 
οι ΗΠΑ συνεισέφεραν το 72% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολου-
θούσαν στις εισφορές η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία10.

7 Philipp Weintraub, “UNRRA: An Experiment in International Welfare Planning”, 
The Journal of Politics, 7/1 (Φεβρουάριος 1945), σσ. 2-4.
8 David L. MacFarlane, “The UNRRA Experience in Relation to Developments and 
Agriculture”, Journal of Farm Economics, 30/1 (Φεβρουάριος 1948), σ. 71.
9 Ελευθερία, 26 Σεπτεμβρίου 1944.
10 Robert H. Johnson, “International Politics and the Structure of International 
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Περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1944, στη δι-
άρκεια της δεύτερης συνόδου της Ούνρα, που πραγματοποιήθηκε στο Μό-
ντρεαλ του Καναδά, εγκρίθηκε η Απόφαση 57, με την οποία εξουσιοδοτή-
θηκε η Ούνρα να διεξαγάγει επιχειρήσεις για τη φροντίδα και την επιστρο-
φή των εκτοπισμένων ατόμων. Από τότε και έως τη διάλυσή της, το 194811, 
η περίθαλψη και ο επαναπατρισμός των εκτοπισμένων ατόμων εξελίχθηκε 
σε βασική αποστολή της12. Μάλιστα, εντός του διεθνούς αυτού οργανισμού 
συστάθηκε ειδική υποεπιτροπή για τα εκτοπισμένα άτομα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ούνρα, η οποία υιοθέτησε ουσιαστικά την 
πρόταση του Kulischer, όπως είχε διατυπωθεί στη μελέτη του, ως displaced 
persons ορίζονταν τα άτομα εκείνα τα οποία «υποχρεώθηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους λόγω του πολέμου και βρέθηκαν σε ελεύθερες ή κατα-
κτημένες περιοχές»13. Ο σκόπιμα ευρύς αυτός ορισμός έδινε τη δυνατότητα 
να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εκτοπισμένων ατόμων –κι έτσι να 
λάβουν προτεραιότητα στην περίθαλψη και στην ανθρωπιστική βοήθεια– μια 
σειρά από άτομα: πρόσφυγες, ανάμεσά τους μάλιστα χιλιάδες ασυνόδευτα 
παιδιά14, αιχμάλωτοι πολέμου, πολιτικοί εξόριστοι, εκτοπισμένοι, Γερμανοί 
έποικοι σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, βιαίως στρατολογηθέντες εργάτες 
που είχαν μεταφερθεί σε καταναγκαστικά έργα στις χώρες του Άξονα και 
φυσικά οι Εβραίοι, όσοι εξ αυτών είχαν επιζήσει στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης. Μόνο στην Πολωνία, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι υπήρχαν 
12 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα. Επρόκειτο για περίπου τέσσερα εκα-
τομμύρια Πολωνούς που είχαν απομακρυνθεί από την Πολωνία, πέντε 

Organization: The case of UNRRA”, World Politics, 3/4 (Ιούλιος 1951), σ. 521.
11 Tην αποστολή της Ούνρα στον τομέα της περίθαλψης και του επαναπατρισμού 
των εκτοπισμένων ατόμων κληρονόμησε η Διεθνής Οργάνωση Προσφύγων (IRO).
12 Robert H. Johnson, “International Politics and the Structure of International 
Organization: The Case of UNRRA”, World Politics, 3/4 (Ιούλιος 1951), σσ. 520-538.
13 George Woodbridge, UNRRA. The History of the United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, τόμ. 3, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1950, 
σ. 51.
14 Για το ζήτημα των εκτοπισμένων παιδιών του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου, βλ. Tara 
Zahra, “Lost Children: Displacement, Family and Nation in Postwar Europe”, The 
Journal of Modern History, 81/1 (Mάρτιος 2009), σσ. 45-86.
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εκατομμύρια αλλοδαπούς που είχαν μετακινηθεί στην Πολωνία και περί-
που τρία εκατομμύρια Πολωνούς και Εβραίους από άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, που βρίσκονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης15. Στα μέσα του 1943 
οι displaced persons υπολογίζονταν σε 21 εκατομμύρια μόνο στην Ευρώ-
πη16. Από αυτούς, περίπου οκτώ εκατομμύρια είχαν εκτοπιστεί στην Αυ-
στρία και στη Γερμανία17, ενώ άλλα οκτώ εκατομμύρια ήταν εκτοπισμένα 
μέσα στην ίδια τους την πατρίδα18. Η Σοβιετική Ένωση, η Πολωνία, η 
Γιουγκοσλαβία, η Γαλλία και η Ελλάδα θεωρούνταν οι χώρες που αντιμε-
τώπιζαν το μεγαλύτερο πρόβλημα19. Εκτοπισμένα άτομα υπήρχαν όχι μό-
νο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και εκτός Ευρώπης. Πλήθος από 
αυτούς είχαν καταφύγει στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, στις Ινδίες, 
φτάνοντας μέχρι την Κίνα. Σύμφωνα με τις αναφορές που αποστέλλονταν 
συνεχώς στα διπλωματικά γραφεία και στις στρατιωτικές αποστολές των 
Συμμάχων αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς, δεκάδες χιλιάδες Πολω-
νοί, Γιουγκοσλάβοι, Ισπανοί Ρεπουμπλικάνοι, Έλληνες, Λιθουανοί, Λετο-
νοί, Εσθονοί, Γερμανοί μα κυρίως Εβραίοι περιφέρονταν απ’ άκρου εις 
άκρον της ευρωπαϊκής γης προκαλώντας οξύτατη ανθρωπιστική κρίση 
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου20.

Ωστόσο, δεν ήταν εύκολη η κατηγοριοποίηση και η συμπερίληψη στις 
τάξεις των εκτοπισμένων ατόμων όλων όσων είχαν βρεθεί μακριά από την 
πατρίδα τους. Πόσοι από αυτούς άραγε είχαν μεταβεί αυτοβούλως στις 
χώρες του Άξονα αναζητώντας εργασία ή –ακόμα χειρότερα– στο πλαίσιο 

15 Weintraub, ό.π., σσ. 12-13.
16 H πιο συστηματική μελέτη για τα εκτοπισμένα άτομα που βρίσκονταν στην Ευ-
ρώπη είναι του Mark Wyman, DPs. Europe’s Displaced Persons, 1945-1951, Ίθακα και 
Λονδίνο 1989.
17 Ειδικά για το ζήτημα των εκτοπισμένων ατόμων στη Γερμανία, βλ. τη μελέτη της 
Anna Holian, Between National Socialism and Soviet Communism. Displaced Persons in 
Postwar Germany, Αν Άρμπορ 2011.
18 Woodbridge, ό.π., τόμ. 2, σ. 469.
19 Reinisch, ό.π., σ. 377.
20 Για το ζήτημα της εθνικής σύστασης των displaced persons, βλ. το άρθρο του 
Joseph P. Chamberlain, “The Fate of Refugees and Displaced Persons”, Proceedings of 
the Academy of Political Science, 22/2 (Ιανουάριος 1947), σσ. 84-94. 
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ιδεολογικής συγγένειας ή και συνεργασίας με τους εχθρούς; Αλλά και πόσοι 
άλλοι ήταν πολιτικοί αυτοεξόριστοι και ιδεολογικοί αντίπαλοι του πολιτι-
κού καθεστώτος που είχε εν τω μεταξύ επιβληθεί στην πατρίδα τους21; 
Τέτοιου είδους σκέψεις προβλημάτιζαν τη συμμαχική διοίκηση και τους 
επιτελείς της Ούνρα, οι οποίοι αγωνίζονταν να αποκτήσουν τον έλεγχο σε 
μια υπόθεση εξ ορισμού περίπλοκη και ανατρεπτική. Με την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 12ης Φεβρουαρίου 1946 τονιζόταν η 
αναγκαιότητα της διάκρισης ανάμεσα σε πρόσφυγες και εκτοπισμένα άτο-
μα από τη μία πλευρά και σε «εγκληματίες πολέμου, δωσίλογους και προ-
δότες» από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε επίσης ότι μόνο όσα 
εκτοπισμένα άτομα εν πλήρη ελευθερία επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην 
πατρίδα τους θα το έκαναν. Αντίθετα, όσοι από αυτούς δεν επιθυμούσαν 
να επιστρέψουν για πολιτικούς λόγους θα διευκολύνονταν να εγκαταστα-
θούν κάπου αλλού22.

Οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Γερμανίας23, της Αυστρίας και της 

21 Για τους Έλληνες στα χαλάσματα του Γ΄ Ράιχ και την προσπάθεια του Έλληνα 
στρατιωτικού συνδέσμου με τους Συμμάχους να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, βλ. 
τη μελέτη των Στράτου Ν. Δορδανά και Βάιου Καλογρηά, Οι Έλληνες της Στάζι. Το 
Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Γερμανική Λαοκρα-
τική Δημοκρατία, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 22-31. Η μελέτη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο 
http://coldwar.gr/oi_ellines_tis_stazi.pdf (προσβάσιμη στις 10 Ιανουαρίου 2017).
22 Kohen, ό.π., σ. 26. Η απόφαση του ΟΗΕ βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/59/IMG/
NR003259.pdf?OpenElement (προσβάσιμη στις 10 Ιανουαρίου 2017).
23 Μετά την απόβαση στη Νορμανδία και τη σταδιακή απελευθέρωση μεγάλου μέρους 
της κατεχόμενης Ευρώπης, ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία, έως τα μέσα Ιουλίου του 
1945, η ευθύνη για την περίθαλψη των εκτοπισμένων ατόμων περιήλθε στην αρμοδιότη-
τα του Ανώτατου Αρχηγείου της Συμμαχικής Εκστρατευτικής Δύναμης (Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Force = SHAEF), στη Γερμανία. Ακολούθως, και ειδικά 
στη Γερμανία, η ευθύνη περιήλθε στις χώρες, οι οποίες ανέλαβαν καθεμία από τις τέσσερις 
ζώνες κατοχής. Βλ. Arieh J. Kochavi, Post Holocaust Politics: Britain, the United States and 
Jewish Refugees, 1945-1948, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2001, σσ. 
13-15. Βλ. επίσης και Richard Bessel, Γερμανία 1945. Από τον πόλεμο στην ειρήνη, ελληνική 
μετάφραση Ελένη Αστερίου, Αθήνα 2010, σσ. 266-300. Βλ. τέλος και Malcolm Proudfoot, 
“The Anglo-American Displaced Persons Programme for Germany and Austria”, American 
Journal of Economics and Sociology, τόμ. 6 (1946), σσ. 33-54.
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Ιταλίας όπου διαβιούσαν εκατομμύρια εκτοπισμένων ατόμων βρέθηκαν 
πρώτες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Ούνρα. Ιδιαίτερα στις χώρες 
του Άξονα, όπου είχαν μεταφερθεί πολλά εκατομμύρια εκτοπισμένων όλων 
των κατηγοριών, η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Είναι ενδεικτικό πως στη 
Γερμανία, τον Μάιο του 1944, ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων ατό-
μων προσέγγιζε το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού24. Άλλοι από αυ-
τούς επιχειρούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με δική τους πρωτο-
βουλία, κατακλύζοντας έτσι τις οδικές αρτηρίες, ή συνωστίζονταν στους σι-
δηροδρομικούς σταθμούς αναζητώντας ένα οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 
Άλλοι πάλι αργοπέθαιναν άρρωστοι σε διάφορα στρατόπεδα ή στα χαλάσμα-
τα, αφού ειδικά η Γερμανία είχε σχεδόν ισοπεδωθεί λόγω των συμμαχικών 
αεροπορικών βομβαρδισμών στις αρχές του 1945. Τέλος, υπήρχαν ορισμένοι 
–και δεν ήταν λίγοι αυτοί– που αναζητούσαν να πάρουν εκδίκηση από τους 
κατακτητές. Βρήκαν έτσι την ευκαιρία να επιδοθούν σε λεηλασίες, δολοφο-
νίες και βιασμούς. Η κόλαση του Δάντη στην καρδιά της Ευρώπης.

Καθώς οι αναφορές των στρατιωτικών αποστολών περιέγραφαν με με-
λανά χρώματα τις εξελίξεις, περισσότερες από 300 ομάδες του διεθνούς 
οργανισμού, αποτελούμενες από γιατρούς, νοσοκόμες και κοινωνικούς 
λειτουργούς, αφίχθηκαν εκεί –κυρίως στη Γερμανία και στην Αυστρία– τον 
Ιούνιο του 1945, παρέχοντας αρχικά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
επισιτιστική βοήθεια. Σε ένα δεύτερο στάδιο, υλοποιήθηκε η επιστροφή 
των εκτοπισμένων στην πατρίδα τους, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
ολοκληρώθηκε μέσα σε μία διετία, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη ανθρω-
πιστική επιχείρηση του 20ού αιώνα.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια η Ούνρα, ο 
συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων που είχαν επαναπατριστεί 
από τη Γερμανία έως τα τέλη Οκτωβρίου του 1946 ανερχόταν σε 6.068.881 
πρόσφυγες, από την Αυστρία σε 812.388 και από την Ιταλία σε 88.837 
πρόσφυγες. Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής25:

24 Michael R. Marrus, The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century, 
Νέα Υόρκη 1985, σ. 305.
25 U.N.R.R.A. Displaced Persons Operation in Europe and the Middle East, Operation 
Analysis Papers, No. 13, Λονδίνο, Δεκέμβριος 1946, σσ. 29-39.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Χώρα 
προέλευσης

Συνολικός αριθμός  
επαναπατρισθέντων  
προσφύγων από τη  
Γερμανία από τον  

Ιανουάριο του 1946 έως 
τον Οκτώβριο του 1946

Συνολικός αριθμός 
επαναπατρισθέντων 
προσφύγων από την 

Αυστρία από τον  
Μάρτιο του 1946 έως 

τον Οκτώβριο του 1946

Συνολικός αριθμός  
επαναπατρισθέντων 
προσφύγων από την  

Ιταλία από τον Νοέμβριο 
του 1945 έως τον 

Οκτώβριο του 1946

Βέλγιο και 
Λουξεμβούργο

310.156 2.450 –

Τσεχοσλοβακία 140.232 17.624 1.136

Γαλλία 1.556.170 15.070 5.643

Ελλάδα – 5.068 4.869

Ιταλία 593.581 107.659 –

Ολλανδία 308.043 2.980 –

Πολωνία 673.091 66.937 5.716

ΗΠΑ 3.044 – –

ΕΣΣΔ 2.041.940 77.456 –

Γιουγκοσλαβία 208.331 31.092 40.814

Λετονία – 592 –

Λιθουανία – –

Γερμανία – 281.829 –

Αυστρία 25.253 - –

Ουγγαρία 125.158 98.629 –

Ρουμανία 11.115 4.561 1.296

Εθνοτικά 
Γερμανοί

– 45.286 –

Άλλοι 72.767 55.155 29.363

Σύνολο 6.068.881  812.388 88.837
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1

 Στα τέλη Οκτωβρίου του 1946 τα εκτοπισμένα άτομα που δεν είχαν 
ακόμη επιστρέψει στην πατρίδα τους και ως εκ τούτου συνέχιζαν να περι-
θάλπονται από την Ούνρα ανέρχονταν σε 648.056 στη Γερμανία, σε 37.870 
στην Αυστρία και σε 22.895 στην Ιταλία. Πιο αναλυτικά, οι χώρες προέλευ-
σης καθώς και ο αριθμός των ατόμων αυτών έχουν ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Χώρα 
προέλευσης

Συνολικός αριθμός 
εκτοπισμένων ατόμων 

που παρέμεναν στη 
Γερμανία μετά την 

31η Οκτωβρίου 1946 
και τους περιέθαλπε

η Ούνρα

Συνολικός αριθμός 
εκτοπισμένων ατόμων 
που παρέμεναν στην 
Αυστρία μετά την 31η 
Οκτωβρίου 1946 και 

τους περιέθαλπε 
η Ούνρα

Συνολικός αριθμός 
εκτοπισμένων ατόμων 
που παρέμεναν στην 
Ιταλία μετά την 31η 
Οκτωβρίου 1946 και 

τους περιέθαλπε 
η Ούνρα

Αλβανία – – 52

Βέλγιο και 
Λουξεμβούργο

384 – 83

Κίνα – – 78

Τσεχοσλοβακία 5.697 508 1.630

Γαλλία 552 – 118

Ελλάδα – 121 1.120

Ιράν – – 37

Χώρες Λατινικής 
Αμερικής

– – 141

Ιταλία 487 21 –

Ολλανδία 801 – 86

Πολωνία 382.098 15.317 9.819

Τουρκία 2.788 164 194

Μεγάλη Βρετανία – – 67

ΗΠΑ 792 – 126

ΕΣΣΔ 10.601 675 232

Γιουγκοσλαβία 10.805 7.475 2.081

Εσθονία 28.255 345 295

Λετονία 92.139 1.196

Λιθουανία 56.663 776

Γερμανία 3.903 56 717

Αυστρία 442 300 978

Ουγγαρία 9.893 529 1.848

Ρουμανία 6.688 849 2.737

Μη προσδιορι-
σμένης εθνικότητας

67.344 9.341 92

Άλλοι 3.724 197 364

Σύνολο 648.056 37.870 22.895
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2
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