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Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων 

ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς 

Υξηζηίλα Βακβνύξε 

 

 

Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιιά θαη ζπζζσξεύηεθαλ ζηε 

ρώξα ακέζσο κεηά ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
1
 Έλα από απηά ήηαλ νη ρηιηάδεο 

εηηεκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ εληαρζεί ζηηο γξακκέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ 

Διιάδαο (ζην εμήο Γ..Δ.) θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ θαη 

έδεζαλ γηα δεθαεηίεο ζηηο πξώελ Λατθέο Γεκνθξαηίεο, καθξηά από ηελ Διιάδα θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπο, θαηνξζώλνληαο λα κελ αθνκνησζνύλ από ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο ηνπο. ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηάο ηνπο, ελώ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο θνηλσλίεο εθείλεο, ηαπηόρξνλα 

δηαθνξνπνηήζεθαλ θπιεηηθά θαη εζληθά, δηαηεξώληαο ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα, κε ηελ νπνία 

θαζόξηδαλ ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο.  

Μεηά ηελ ήηηα ηνπο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1949, νη καρεηέο ηνπ Γ..Δ.
2
 αλαρώξεζαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζπληεηαγκέλα ππαθνύνληαο ζηε δηαηαγή ηεο εγεζίαο ηνπο γηα άκεζε 

αλαρώξεζε πξνο ηελ Αιβαλία
3
 ή ηε Βνπιγαξία.  Ο αξηζκόο απηώλ πνπ έθηαζαλ ζηηο Λατθέο 

Γεκνθξαηίεο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 55.000 κε 80.000.
4
 Από απηνύο 25.0000 - 28.000 ήηαλ 

παηδηά, ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά είρε πξνεγεζεί ηεο αλαρώξεζεο ησλ εηηεκέλσλ θαη ησλ 

ζπγγελώλ ηνπο. Η κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηε ζπλνδεία ησλ κεηέξσλ ηνπο ή άιισλ γπλαηθώλ, πνπ ήηαλ ζπλήζσο, ζπγρσξηαλέο ηνπο, 

γεγνλόο ην νπνίν  δε κείσλε ην θόβν θαη ηε ζιίςε ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε από ην 

νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ.
5
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 Καζεκεξηλή, 29/8/1999, ζ. 8: «Πελήληα ρξόληα από ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ». 
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 Ιάθσβνο Μηραειίδεο, «ιαβνκαθεδόλεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο» ζην Βαζίιεο Γνύλαξεο, Ιάθσβνο Μηραειίδεο, 

(επηκ.), Πξόζθπγεο ζηα Βαιθάληα.  Μλήκε θαη ελζωκάηωζε,  Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Αζήλα 2004, 

ζ. 45.  

          
3
 Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, Ιλζηηηνύην Μειεηώλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, θόπηα 1989, ζ. 48. 
4
 Ο αξηζκόο απηόο ππνινγίδεηαη από 1/1/1946 σο 31/12/1949. ύκθσλα κε ηνλ Ήιην Γηαλλαθάθε, από ην 1947 

κέρξη ην 1953 πεξηζζόηεξνη από 80.000 πξόζθπγεο έθζαζαλ ζην ‘ζνζηαιηζηηθό ζηξαηόπεδν’. Από απηνύο, νη 55.881 

ελήιηθεο βξίζθνληαλ εθεί, ήδε, από ην ηέινο ηνπ 1949 (νη αξηζκνί δίλνληαη από ην Βαζίιε Μπαξηδηώηα. ύκθσλα κε 

άιιεο πεγέο, ν αξηζκόο απηόο ππνηηκά ηα πξαγκαηηθά λνύκεξα. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ 

έκεηλαλ ζηελ Αιβαλία θαη Γηνπγθνζιαβία. ύκθσλα κε ηηο Άλλα Μαηζαίνπ – Πόπε Πνιέκε, από ηνπο 55.881 

εθπαηξηζκέλνπο, νη 39.629 ήηαλ ελήιηθεο, πνζνζηό 69,3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζθύγσλ. 
5
 Mηράιεο Γθαλάο, Μεηξηά παηξίδα, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1996, ζ. 12-13: «… Μαδεύνπλε ηα παηδηά. Θα καο 

ζηείινπλ αιινύ, ρώξηα από ηνπο δηθνύο καο. Οη Μαθεδόληζζεο ηα ’δσζαλ ηα δηθά ηνπο. Έθιαηγαλ, ηα θηινύζαλε, 

δελ είπαλε όρη. Οη δηθέο καο αγξίεςαλ. Έζθνπδαλ, θαηαξηόηαλε, καο έζθηγγαλ πάλσ ηνπο, κηα δπν πέζαλε ζηνπο 

ππεύζπλνπο κε ηα λύρηα, βάιακε θη εκείο ηα θιάκαηα, καο αθήζαλε. Πήξαλ ηα κεγαιύηεξα από δέθα θαη πάλσ. 

Μαο θνξηώλνπλ ζε κεγάια θακηόληα. Μεηά ζην βαπόξη, έλα πνισλέδηθν θνξηεγό, είπαλε. Μαο αλεβάδνπλ κε 

βίληζη θαη ηξέκνπκε, θάπνηνο πέθηεη ζηε ζάιαζζα. Καηεβάδνπλ ην θαγεηό κε αιπζίδεο, είκαζηε ζην ακπάξη, 
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Μία αηηία πνπ ηξνθνδόηεζε πνιηηηθέο εληάζεηο θαη αιιεινθαηεγνξίεο θαη ηηο επόκελεο 

δεθαεηίεο ππήξμε ε νμύηεηα πνπ έιαβε ε δηακάρε γηα ην ζέκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ παηδηώλ, ε 

νπνία είρε πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ησλ θνκκνπληζηηθώλ θξαηώλ θαη αλαγγέιζεθε επίζεκα από ηελ Πξνζσξηλή Γεκνθξαηηθή 

Κπβέξλεζε ηνπ Μάξθνπ Βαθεηάδε, ζηηο 11/3/1948, κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ησλ 

αληαξηώλ πνπ εμέπεκπε από ην Βειηγξάδη. Ήδε, όκσο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε 

γλσζηνπνηήζεη από ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1948, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή θνηλή γλώκε ηε 

δηελέξγεηα ‘παηδνκαδώκαηνο’ από ην Γ..Δ., ππνζηεξίδνληαο όηη βαζηθνί ιόγνη ηεο αξπαγήο ησλ 

παηδηώλ ήηαλ λα εθπαηδεπζνύλ απηά ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη λα γίλνπλ θαλαηηθνί 

θνκκνπληζηέο, λα θαηαζηξαθεί ε ειιεληθή θπιή θαη λα απνμελσζνύλ νη Διιελόπαηδεο από ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο, λα ηξνκνθξαηεζνύλ νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο θαη λα 

ηεζνύλ ζην πιεπξό ησλ αληαξηώλ, λα θαηαζηξαθεί ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη νη ρσξηθνί λα 

εγθαηαιείςνπλ ηνπο αγξνύο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο.
6
 Ο Γ..Δ., από 

ηελ πιεπξά ηνπ, ππνζηήξημε όηη ζθνπόο ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο 

ήηαλ λα ζσζνύλ από ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Δζληθνύ ηξαηνύ ζηα ρσξηά 

ηνπο θαη πσο όινη νη γνλείο ηα είραλ παξαδώζεη νηθεηνζειώο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, βέβαηα, ν 

Γ..Δ. επέηξεςε ηελ εζεινληηθή κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ κόλνλ ζε πξώηε θάζε. Από ηα κέζα 

ηνπ 1948, όκσο, νη γνλείο ππνρξεώλνληαλ λα δώζνπλ ηα παηδηά ηνπο.
7
 

Μεηά ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζή ηνπο ζε θαηαπιηζκνύο θαη θνηλόβηα, νη εθπαηξηζκέλνη 

κεηαθέξζεθαλ ζε πόιεηο - βηνκεραληθά θέληξα ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ώζηε λα εληαρζνύλ 

ζηελ παξαγσγή.  

Οη δπζρέξεηεο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ππήξμαλ πνιιέο: Η άγλνηα ηεο γιώζζαο, ην 

πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο, ε εύξεζε εξγαζίαο θαη ε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ηνπο, ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο λένπο ηξόπνπο παξαγσγήο, ε έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ε έιιεηςε 

ησλ νηθείσλ θαη ηεο παηξίδαο θαη ην γεγνλόο όηη δελ ηνπο είρε απνδνζεί επίζεκα ε ηδηόηεηα ηνπ 

πξόζθπγα, ώζηε λα απνιακβάλνπλ ησλ πξνλνκίσλ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο. ηαδηαθά, απνδέρζεθαλ ηηο κεηαβνιέο ζηε δσή ηνπο θαη εγθιηκαηίζηεθαλ ζε μέλνπο 

πνιηηηζκνύο θαη λννηξνπίεο, ζε άιια πνιηηηθά θαζεζηώηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ειπίδνληαο πάληνηε όηη ν ρξόλνο ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί ήηαλ ην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, πξνζπαζώληαο λα δηαζώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

ηαπηόηεηα
8
 θαη δώληαο ηαπηόρξνλα ζε δπν επίπεδα ζπλείδεζεο: ην πξαγκαηηθό επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζην ηδαληθό επίπεδν ηεο κειινληηθήο.
9
 

Γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο όκνξεο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο 

ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θίιηξα πνπ δηαρώξηδαλ αλζξώπνπο θαη ηδέεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα 

δηαπεξάζνπλ ή αθόκε θαη ζαλ ηείρε, ηα νπνία δελ εκπόδηδαλ κόλν ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ 

                                                                                                                                                                                           
παηείο κε παηώ ζε. Γε καο αθήλνπλ λα μεκπηίζνπκε. Αλέβεθε ν πάππνπο κηα κέξα ζην θαηάζηξσκα, πεξλνύζε έλα 

βαπόξη. ‘Πέζε θάησ’ ηνπ ιέλε, δελ έπεθηε, ηνλ θαηέβαζαλ κε ηε βία. Πεξάζακε ην Γηβξαιηάξ, κεηά ηε Μάγρε. 

Γώδεθα κεξόλπρηα. Από ην βαπόξη ζην ηξέλν». 
6
 Lars Baerenzen, «The ‘Paidomazoma’ and the Queen’s Camps», ζην Lars Baerenzen, John Iatrides θαη Ole L. 

Smith (επηκ.), Studies in the History νf Greek Civil War, Museum Tusculanum Press, Κνπεγράγε 1987, ζ. 135. 
7
 Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο 1946-1949, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζ. 142-143. 
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 Κώζηαο Σζνπθαιάο, Ζ ειιεληθή ηξαγωδία, Ληβάλεο, Αζήλα 1974, ζ. 89. 
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 Μαξία Μπνληίια, ‘Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ’ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ 

πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε (1950-1964, Μεηαίρκην, Αζήλα 2004, ζ. 11. 
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επηθνηλσλία, αιιά θαζηζηνύζαλ ηελ απέλαληη πιεπξά αζέαηε θαη άγλσζηε. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο  θαηάζηαζεο ήηαλ ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο 

ζηελ Διιάδα λα θαζίζηαηαη ζρεδόλ αδύλαηε. Παξά ηαύηα, επαλαπαηξηζζέληεο πξόζθπγεο 

αλαθέξνπλ όηη ε ζθέςε ηνπο ήηαλ πάληνηε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παηξίδα θαη ζηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζ’ απηήλ, ζεσξώληαο ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο αλαηνιηθέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο πξνζσξηλή. 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο: «Τπήξρε γηα ρξόληα, κηα βαιίηζα έηνηκε ζην ζπίηη θάζε 

πξόζθπγα. Σόζν πνιύ ζέιακε λα γπξίζνπκε. Σόζν ζίγνπξνη ήκαζηαλ όηη ζα γπξίδακε. Κη όιν 

πεξηκέλακε θαη ειπίδακε».
10

 

Ο Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, πνιηηηθόο πξόζθπγαο ν νπνίνο έδεζε είθνζη νθηώ ρξόληα ζηε 

Ρνπκαλία αλαθέξεη: «Aζήθσηε ήηαλ ε ζπκθνξά ηνπ μεξηδώκαηνο από ηε γε ησλ παηέξσλ, από ηε 

γε πνπ γελλήζεθαλ θαη πνπ γηα ην θαιό ηεο, θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο, αγσλίζηεθαλ. Σελ πνξεία 

απηή πξνο ηνπο μέλνπο ηόπνπο ηε ζέξκαηλε ε αγάπε ηνπο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο έδηλε θνπξάγην 

ε ειπίδα πσο δελ ζ’ αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο ηνπο».
11

  

Η λνζηαιγία ησλ πξνζθύγσλ θαη ε επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο σο αθόκε έλα πξνπαγαλδηζηηθό ζηνηρείν όηη νη 

ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζην ‘ζηδεξνύλ Παξαπέηαζκα’ ήηαλ θξηθηέο.
12

 Η πξαθηηθή απηή 

νθείιεηαη ηόζν ζηνλ ςπρξό πόιεκν, όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα, από ην 1952, 

παξάιιεια κε ην ύληαγκα ηνπ ‘Παξαζπληάγκαηνο’ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

‘έθηαθηεο αλάγθεο’, νπζηαζηηθά σο ην 1974, ε νπνία επέβαιε, κεηαμύ άιισλ, ηνλ απνθιεηζκό 

ηεο επαλόδνπ ζηελ Διιάδα ρηιηάδσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ. Παξόια απηά, νη εθπαηξηζκέλνη 

δηαηεξνύζαλ πάληνηε ηελ ειπίδα ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη πξνθεηκέλνπ απηή λα 

γίλεη πξαγκαηηθόηεηα, ζπκκεηείραλ κέζσ ησλ ζπιιόγσλ ηνπο, ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκό ηνπο.
13

 

Δθηόο από ην δήηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ηνπο θαη κεηαμύ άιισλ, νη εθπαηξηζκέλνη έπξεπε όιν 

απηό ην δηάζηεκα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ νξαηό θίλδπλν ηεο απώιεηαο ηεο ειιεληθόηεηαο 

από ηηο λεόηεξεο πξνζθπγηθέο γεληέο. Σνλ αθνύζην αθειιεληζκό θαη ησλ παηδηώλ ηνπο αιιά θαη 

ησλ ηδίσλ πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα απεκπνιήζνπλ, αληηζηεθόκελνη ζηελ πνιηηηζκηθή 

αθνκνίσζε, κε ηε δηαηήξεζε, εθκάζεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ησλ 

παξαδόζεσλ.  

Η πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηβάιινληα ζηα νπνία βξέζεθαλ, ζήκαηλε γηα ηνπο πξόζθπγεο ηε 

δηαηήξεζε, θπξίσο, ησλ αθαηάιπησλ δεζκώλ κε ηελ παηξίδα θαη ηελ ‘παηξησηηθή’ αγσγή.
14

 Σηο 

αλάγθεο απηέο θάιππηαλ νη πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ε 

ιεηηνπξγία ιεζρώλ θαη ζπιιόγσλ θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο κε ηελ επθαηξία ενξηώλ.
 15
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 Μαξηπξία Υ.Σ., Καβάια, 2/2/2004. 
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 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζ. 36.   
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 Διιεληθόο Βνξξάο, 17/1/1957, ζ. 6: «Βνεξαί απνθαιύςεηο Διιήλσλ επαλαπαηξηζζέλησλ εθ Πνισλίαο». Ο 

Γηώξγνο νθηαλόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Αζήλα πνπ επαλαπαηξίζζεθε, απνθαιύπηεη όηη ην ζύλνινλ ζρεδόλ ησλ 

επξηζθνκέλσλ εηο ηελ Πνισλίαλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ λνζηαιγνύλ ηελ παηξίδα θαη έρνπλ ππνζηεί λεπξηθό ζνθ από 

ηε λνζηαιγία απηή.  

13
 Διιεληθόο Βνξξάο, 3/4/1957, ζ. 6: «Μάηαηαη αη ειπίδεο ησλ ‘θπγάδσλ’». Δπίζεο, καξηπξίεο επαλαπαηξηζζέλησλ. 

14
 Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Παλειιήληα Έλσζε Δπαλαπαηξηζζέλησλ 

Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ (ζην εμήο Π.Δ.Δ.Π.Π.), Αζήλα 1996, ζ. 54. 
15

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά 1949-1982, Αζήλα 2003, ζ. 237. 
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Από ηα ηέιε ηνπ 1949, ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο θπθινθνξνύζαλ πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

ηε Ρνπκαλία ε Νέα Εωή,  

ηε Βνπιγαξία ε Λεπηεξηά,  

ηελ Οπγγαξία ν Λαϊθόο Αγώλαο,  

ηελ Σζερνζινβαθία ν Λαϊθόο Αγωληζηήο  

θαη  

ηελ Πνισλία ν Γεκνθξάηεο.  

ηελ Σαζθέλδε, εθδηδόηαλ από ην 1950, ε εθεκεξίδα Πξνο ηελ Νίθε, ε νπνία, κεηά ην 1956, 

κεηνλνκάζηεθε ζε Νέν Γξόκν. 

Σα έμνδα έθδνζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ εθεκεξίδσλ, θαζώο θαη ηε δηάζεζε ησλ ηππνγξαθείσλ ηα 

αλέιαβαλ νη ρώξεο ππνδνρήο ησλ πξνζθύγσλ.
16

  

Ο πξνζθπγηθόο Σύπνο, αλ θαη γεληθά ειεγρόκελνο ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ, ζηόρεπε ζηε 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ παηδηώλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηαμύ ηνπο επαθήο, 

κε άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ ειεύζεξν θαη νκαδηθό επαλαπαηξηζκό, ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο αιιά θαη ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκό, 

πξνβάιινληαο ειιεληθά εξσηθά πξόηππα από ηελ αξραηόηεηα θαη ην 1821, ώζηε λα ζπληεξείηαη 

ε πίζηε θαη ε αγάπε ησλ πξνζθύγσλ ηεο πξώηεο θαη αξγόηεξα ηεο δεύηεξεο γεληάο γηα ηελ 

παηξίδα.
17

 

Δθηόο από ηηο πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θπθινθνξνύζαλ θαη πακπξνζθπγηθά πεξηνδηθά, όπσο ν 

Δπνλίηεο, όξγαλν ηεο πξνζθπγηθήο λενιαίαο, ην παηδηθό πεξηνδηθό Αεηόπνπια, Ζ Φωλή ηεο 

Γπλαίθαο, ν Νένο Κόζκνο θαη ν Ππξζόο,
20

 κε  ην παηδηθό παξάξηεκα Ππξζόο ηωλ παηδηώλ,
18

 κε 

ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό θαη ζθνπνύο. 

Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε λενειιεληθή σο θνηλό ζπλδεηηθό ζηνηρείν, 

ώζηε βαζκηαία λα παξακεξίδνληαη νη δηάιεθηνη θαη νη ηδησκαηηζκνί πνπ αλαδύνληαλ ζηηο θαη’ 

ηδίαλ ζπδεηήζεηο ηνπο νη πξόζθπγεο.  

Σελ αλάγθε λα ζπληνληζηνύλ νη πξσηνβνπιίεο όισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επάλνδν ησλ 

εθπαηξηζκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, θάιππηαλ νη ύιινγνη 

Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο
19

 πνπ ηνπο εθπξνζσπνύζαλ 

ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, δηαηεξνύζαλ ηηο αλακλήζεηο ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα, 

                                                           
16 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζει 117. 
17

 Μαξία Κ. Βεξγέηε, Παιηλλόζηεζε  θαη  θνηλωληθόο απνθιεηζκόο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 73.  

18
 Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ (1946-1949) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά 

πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, έθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο,  Αζήλα 2005, ζ. 92. 
19

 Ο ύιινγνο ηδξύζεθε ην Μάην ηνπ 1962 (Υξνλνινγία αλαγξαθόκελε ζηε ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ). 
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πξνέβαηλαλ ζε δηαβήκαηα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο, γηα ηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ κειώλ ηνπο 

θαη ηεο λενιαίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη αγσγή ζηα παηδηά.
20

 

Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ήηαλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αλαιθάβεηνη ή νιηγνγξάκκαηνη. 

Καηεβιήζε γηα ην ιόγν απηόλ, πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ν αλαιθαβεηηζκόο ηνπο, κε ηε 

ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, όπνπ δηδάζθνληαλ ειιεληθή γιώζζα θαη πξαθηηθή αξηζκεηηθή.
21

 

Οξηζκέλεο θνξέο ε δηαζπνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε 

δεκηνπξγνύζε δπζρέξεηεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

Δλ ηνύηνηο, εληππσζηαθή είλαη ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη ε ζπλαθόινπζε 

θνηλσληθή άλνδνο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ. Γεληθόηεξα, από ην ζύλνιν ησλ πξνζθύγσλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 ην 50% βξηζθόηαλ ζε ζέζεηο επηζηεκόλσλ, ηερληθώλ θαη ζηειερώλ παξαγσγήο.  

Γηα ηνπο αλειίθνπο έπξεπε λα εμαζθαιηζζνύλ νη δπλαηόηεηεο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο, ελώ γηα ηα παηδηά- πξόζθπγεο ή απηά πνπ είραλ γελλεζεί ζηηο 

θνκκνπληζηηθέο ρώξεο από Έιιελεο πξόζθπγεο έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο 

απώιεηαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο, παξάιιεια, κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ παηδηώλ, γηα θάπνην δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ελσζνύλ κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, γεγνλόο θαη ην νπνίν νπσζδήπνηε απέβαηλε εηο βάξνο ηεο απξόζθνπηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 

ζρνιείν.
22

  

Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ ή ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζην λα δηαηεξεζεί ε εζληθή ηαπηόηεηα ησλ πξνζθύγσλ δεύηεξεο 

γεληάο, ησλ παηδηώλ δειαδή, πνπ δε ζπκνύληαλ ή δε γλώξηδαλ ηελ Διιάδα. ε όιεο ηηο ρώξεο, 

όπνπ ζηάιζεθαλ θαη έδεζαλ, ηνπνζεηήζεθε από πνιύ λσξίο, κε ηηο πξώηεο απνζηνιέο ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία γηα λα ζπλδξάκεη ζηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο, κε επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο 

ζηε Βνπιγαξία όπνπ ππεύζπλνο ήηαλ ν δάζθαινο Βαζίιεο Κάπαξεο θαη ζηε Ρνπκαλία ν 

Δπζύκηνο Πιαζηήο.
23

 

Σα παηδηά είραλ αξρηθά εγθαηαζηαζεί ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο, όπνπ δνύζαλ ρσξηζηά από ηηο 

κεηέξεο ηνπο, κεηά από πηεζηηθέο ‘ζπκβνπιέο’ ηεο εγεζίαο ηνπ εμόξηζηνπ Κ.Κ.Δ. πξνο απηέο λα 

δερζνύλ ηελ θαηάζηαζε, ώζηε ηα παηδηά λα νινθιεξώζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη νη γπλαίθεο 

λα ζπκκεηέρνπλ απξόζθνπηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
24

  

Σα πξώηα ρξόληα, όηαλ ππήξρε ζηνπο πξόζθπγεο έληνλν ην αίζζεκα ηεο πξνζσξηλόηεηαο, έγηλε 

πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά όια ηα καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, 

θαη λα δηαηίζεληαη κόλνλ έμη κε νθηώ ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο ηεο 

                                                           
20

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, ό. π., ζ. 64. 
21

 Γαβξίιεο Λακπάηνο, Έιιελεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο ζηελ Σαζθέλδε (1949-1957), Κνύξηεξ Δθδνηηθή, Αζήλα 2001, 

ζ. 72. 
22 Μίιαλ Ρίζηνβηηο, Έλα καθξύ ηαμίδη, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 246-248.  

23
 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 22. 

24 Riki Van Boeschoten, «Η αδύλαηε επηζηξνθή: Αληηκεησπίδνληαο ην ρσξηζκό θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο 

κλήκεο σο ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Mark Mazower (επηκ.), Μεηά ηνλ πόιεκν. Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, 1943-1960, 2
ε
 αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Αζήλα 2004, ζ. 145. 
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ρώξαο, ζηελ νπνία δνύζαλ, επεηδή ζεσξήζεθε δήηεκα πξνηεξαηόηεηαο ε κόξθσζε, ε 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ θαη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ώζηε λα δηαηεξήζνπλ 

‘θαζαξή’ ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Γη’ απηό, έπξεπε, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηηο 

θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ ειιεληθά ζρνιεία, λα πιαηζησζνύλ από Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνύο, λα γξαθνύλ θαη λα ηππσζνύλ αλαγλσζηηθά θαη άιια ζρνιηθά βηβιία θαη λα 

θαηαηαρζνύλ ηα παηδηά ζε ηάμεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο.
25

 Σελ νξγάλσζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο αλέιαβε, κε απόθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο ηελ άλνημε ηνπ 

1948, κηα εηδηθή Δπηηξνπή, κε δπν κέιε: ην γηαηξό Φσηόπνπιν θαη ην δάζθαιν Γεώξγην 

Μαλνύθα, ππεύζπλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Η επηηξνπή δηεπξύλζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 

1949 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Δπηηξνπή Βνήζεηαο γηα ην Παηδί (ζην εμήο Δ.ΒΟ.Π.).  

Η Δ.ΒΟ.Π. ιεηηνύξγεζε αξρηθά σο θνξέαο κέξηκλαο γηα ηα πξνζθπγόπνπια ηνπ εκθπιίνπ θαη 

επηθνξηίζηεθε θαη κε ην θαζήθνλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, κε ην νπνίν αζρνιήζεθε επί 

καθξόλ.
26

 Πξώηηζην κέιεκα ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ 

παηδηώλ θαη ε κε αθνκνίσζή ηνπο από ηηο ρώξεο δηακνλήο ηνπο, ζύκθσλα κε δήισζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο, Πέηξνπ Κόθθαιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό «Η θσλή ηεο Αιήζεηαο», ζηηο 

28/6/1949.
27

 Η Δ.ΒΟ.Π. αλαδηνξγαλώζεθε, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1950.
28

 

Μέιε ηεο  Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Β.Ο.Π. ήηαλ ε Μέιπσ Αμηώηε, ε Έιιε 

Αιεμίνπ, ν Γηώξγνο Αζαλαζηάδεο, ν Γηάλλεο Κνύξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί. Μεγάιν πξόβιεκα 

απνδείρζεθε ε εμεύξεζε δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από 25.000 καζεηέο, 

πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο.
29

 Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ 170 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππήξραλ δελ επαξθνύζε
30

, ζηελ αξρή, κεγαιύηεξα παηδηά δίδαζθαλ ζηα 

κηθξόηεξα
31

 θαη ηαπηόρξνλα απνθαζίζηεθε λα θιεζνύλ γηα λα δηδάμνπλ θαη πξόζθπγεο κε άιιεο 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ή αθόκε θαη κε γλώζεηο γπκλαζίνπ. Γηα ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε 

ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ δηνξγαλώζεθαλ ηαρύξξπζκα δίκελα, ηξίκελα ή θαη 

εηήζηα θξνληηζηήξηα, όπνπ δηδάζθνληαλ Νενειιεληθή Γξακκαηηθή θαη Λνγνηερλία, Ιζηνξία θαη 

Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαζώο θαη κεζόδνπο δηδαθηηθήο.
32

 Σν πξώην θξνληηζηήξην γηα ηνπο 

                                                           
25

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ (1946-1949) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν 

όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ 

Μαθεδνλίαο,  Αζήλα 2005, ζ. 84. 

       
26

 Μαξία Μπνληίια, Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ’ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ 

πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε 1950-1964, ό. π. ζ. 309. 
27

 Δηξήλε Λαγάλε, Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία σο ζεκείν ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο 

ΚΚΔ-ΚΚΓ, κεηά ηε ξήμε Σίην-Κνκηλθόξκ (1948-1956), ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. 

Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδόζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,  Αζήλα 2005, ζ. 134-135. 
28

 Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, Φηιίζησξ, Αζήλα 1998, ζ. 91. 
29

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, ό. π., ζ. 61. 
30

 Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ (1946-1949), ό. π. ζ. 138. 

         
31

 Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ. 150. 
32

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά 1949-1982, Αζήλα 2003, ζ. 126. 



7 
 

κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο νξγαλώζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1948 θαη ηαπηόρξνλα εηνηκάζηεθε 

πνιπγξαθεκέλν δηδαθηηθό πιηθό γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο.
33

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηα νπνία νη καζεηέο επξόθεηην λα δηδαρζνύλ ζηελ ειιεληθή, 

ε επηηξνπή εθπόλεζε  πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο
34

 θαη εηνίκαζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη πνιιά 

εμσζρνιηθά βηβιία.
35

 Έηζη, ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππήξραλ ηα εμήο ειιεληθά ζρνιηθά 

θαη εμσζρνιηθά βηβιία: Αιθαβεηάξην Α΄ ηάμεο θαη Αλαγλσζηηθά ησλ ππόινηπσλ επηά ηάμεσλ 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, λενειιεληθά αλαγλώζκαηα γηα ηηο Μέζεο ρνιέο, Αλζνινγία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ηε κέζε θαη ηελ αλώηεξε παηδεία, Γξακκαηηθή γηα ηηο ηάμεηο 

ηνπ Βαζηθνύ (Γεκνηηθνύ) ζρνιείνπ (ηάμεηο Α΄- η΄), Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηνπ 

Βπδαληίνπ θαη ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. πλνιηθά ηππώζεθαλ 81 ζρνιηθά βηβιία ζηελ 

ειιεληθή από ην εθδνηηθό ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κ.Κ.Δ. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία 

εθπιήξσλαλ δπν αλάγθεο: ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ εζληθή-παηξησηηθή 

κόξθσζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ.
36

 Δπίζεο ηππώζεθαλ θαη θπθινθνξνύζαλ παηδηθά 

ινγνηερληθά βηβιία ηεο Έιιεο Αιεμίνπ, ηεο νθίαο Μαπξνεηδή-Παπαδάθε, ηνπ Βαζίιε Ρώηα, 

ηεο Γαιάηεηαο Καδαληδάθε, ηεο Ρίηαο Μπνύκε- Παπά θ.α. Δπηπξνζζέησο, εθδόζεθαλ ηα έπε ηνπ 

Οκήξνπ, έξγα ησλ νισκνύ, ηνπ Παιακά, ηνπ Καξθαβίηζα, ηνπ Παπαδηακάληε, ηνπ 

Ξελόπνπινπ, ηνπ Βνπηπξά, ηνπ Βαιασξίηε, ηνπ Βάξλαιε, ηνπ Καδαληδάθε, ηνπ Λνπληέκε, ηνπ 

Ρίηζνπ θαη άιισλ Διιήλσλ ινγνηερλώλ.
37

  

Σν απνηέιεζκα ηεο εθδνηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά από ηηο 

ππεξεζίεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ήηαλ λα θπθινθνξήζνπλ από ηα πξνζθπγηθά 

ηππνγξαθεία πεξηζζόηεξνη από δύν ρηιηάδεο ηίηινη βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ, 

κεηαθξάζεηο έξγσλ μέλσλ θαη πξνζθύγσλ ζπγγξαθέσλ. Σα θεληξηθά ηππνγξαθεία κε δεθάδεο 

άηνκα ηερληθνύ θαη ζπληαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ιεηηνπξγνύζαλ ζηε Ρνπκαλία γηα είθνζη πεξίπνπ 

ρξόληα.
38

  

Οη θξαηηθέο αξρέο ζηηο ρώξεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ κηζζνδνηώληαο ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνύο από ηα 

αληίζηνηρα Τπνπξγεία. 

Η εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα πνιιά παηδηά, ηα νπνία ήηαλ αλαιθάβεηα,
39

 θαιύθζεθε 

από ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πέληε κε δέθα σξώλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή, ην νπνίν 

εληάρζεθε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Παηδείαο ησλ θνκκνπληζηηθώλ 

                                                           
33

 Γεώξγηνο Μαλνύθαο, Παηδνκάδωκα. Ζ αγωγή θαη ε δηδαζθαιία ηωλ απαρζέληωλ ειιελνπαίδωλ, Πειαζγόο,, 

Αζήλα 2003, ζ. 66-67. 

         
34

 Risto Kirjazovski, ζην ίδην, ζ. 74. 

        
35

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ. 129. 
36

 Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ (1946-1949) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά 

πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο,  

Αζήλα 2005, ζ. 8. 
37

 Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ό. π., ζ. 97-98. 
38 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, ν. π., ζ. 201. 

39
 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά 1949-1982, Αζήλα 2003, ζ. 128. Δπίζεο, Κώζηαο 

Γθξηηδώλαο, 9915 εκέξεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο πξνζωπηθέο αλακλήζεηο, Λάξηζα 2010, ζ. 102-103. 
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ρσξώλ, ζην σξνιόγηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή 

ζηε Βαζηθή-Γεκνηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή. 

Σα καζήκαηα βνήζεζαλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αθνκνησηηθή επίδξαζε ηνπ μέλνπ 

πεξηβάιινληνο, λα παξακείλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

παηξίδα ηνπο
40

 θαη λα δηακνξθώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα,
41

 παξά ηηο αλαπόθεπθηεο 

επηξξνέο από ηηο μέλεο θνηλσλίεο.
42

 Δπηπιένλ, θαζόξηζαλ ηελ θύξηα θαηεύζπλζε ηεο δσήο ησλ 

παηδηώλ, ε νπνία ππήξμε ε παηξησηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή θαη παξνπζίαδε ηελ εμήο 

ηδηνκνξθία: Σα παηδηά δέρνληαλ ηελ εζληθή επίδξαζε ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη ηαπηόρξνλα ηελ 

επίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ πξνζθπγηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπο, από ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηζηνξίαο, πνπ δηακόξθσλαλ 

ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηόηεηα.
43

  

Η εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ νξγαλώζεθε, θαηά ρώξα, σο εμήο:  

ηελ Οπγγαξία νξγαλώζεθαλ θνιέγηα γηα παηδηά πνπ ηειείσλαλ ην Γεκνηηθό ζρνιείν ζηνπο 

παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζπλέρηδαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά 

ζρνιεία.
44

   

ηε Βνπδαπέζηε, εθηόο από ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ιεηηνύξγεζαλ ειιεληθά ‘εθπαηδεπηηθά 

θέληξα’, ηα θνιέγηα. ’ απηά ζπγθεληξώλνληαλ λένη θαη λέεο, νη νπνίνη, απνθνηηώληαο από ην 

Βαζηθό ζρνιείν, θνηηνύζαλ ζε Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζηα Λύθεηα. Έλα από 

απηά, ην θνιέγην ‘Ηιέθηξα’, είρε 450 θνξίηζηα ππνηξόθνπο. Σα 50 θνξίηζηα ζπλέρηζαλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην Γπκλάζην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ειιεληθό Ηκηγπκλάζην. 

ηα θνιέγηα απηά εθηόο από ην πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθαξκνδόηαλ θαη 

πξόγξακκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, δπν ή ηξηώλ σξώλ εβδνκαδηαία.
45

  

Δπίζεο, ζηελ Οπγγαξία, ζην Νηαραλγθηάξ, ζηελ Οπγγαξία, δεκηνπξγήζεθε ην πξώην ακηγέο 

ειιεληθό ζρνιείν γηα παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί εθεί. Αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθαλ θη άιια δέθα 

πεξίπνπ, ελζσκαησκέλα ζε νπγγξηθά ζρνιεία. Καλνληθό θαη πιήξεο δεκνηηθό ιεηηνπξγνύζε γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο, ζην ρσξηό ‘Νίθνο Μπεινγηάλλεο.’
46

 

ηελ Πνισλία, ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ πξαγκαηνπνηείην ζηνπο ρώξνπο ησλ Παηδνππόιεσλ, ζε 

πιήξεο επηάρξνλν Βαζηθό ζρνιείν. ηελ Πνισλία, επίζεο, ν παηδηθόο ζηαζκόο ηνπ ηεηίλνπ 

εμειίρζεθε ζε ειιεληθό εθπαηδεπηηθό θέληξν. Ο ρώξνο δηέζεηε πινύζηα ζπιινγή ειιεληθώλ θαη 

πνισληθώλ εζληθώλ ζηνιώλ, καληνιηλάηα, ρνξσδία θαη ζεαηξηθή νκάδα πνπ δηαζθέδαδαλ θαη 

δηαπαηδαγσγνύζαλ εζληθά θαη παηξησηηθά ηα παηδηά, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ησλ Διιήλσλ 

                                                           
       

40
 Πάλνο Γεκεηξίνπ, Δθ βαζέωλ. Σν ρξνληθό κηαο επνρήο, Θεκέιην, Αζήλα 1997, ζ. 63. 

       
41

 Καζεκεξηλή, 9/3/2008, ζ. 32: «Κάζε άββαην 60-70 παηδηά πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ηξίηεο γεληάο   

       ζπγθεληξώλνληαη ζην ζρνιείν θαη καζαίλνπλ ειιεληθά κε αλαγλσζηηθό θαη καγλεηόθσλν θαη ζην ηέινο   

       δηδάζθνληαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο». 
42

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ (1946-1949) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν 

όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ό. π., ζ. 85-88. 
43

 Risto Kirjazovski., Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ. 130. 
44

 R. Kirjazovski, ζην ίδην, ζ. 46.   
45

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, ό. π., ζ. 26. 
46

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 27. 
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δαζθάισλ ηνπο κάζαηλαλ ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκό  θαη γαινπρνύληαλ κε ηηο 

ειιεληθέο παξαδόζεηο.
47

  

ηελ Σζερνζινβαθία, κέρξη ην 1950, νη παηδηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαλ ππό ηε θξνληίδα ηνπ 

ειιελνηζερνζινβαθηθνύ ζπλδέζκνπ. ιν ην ζρνιηθό πξόγξακκα δηδαζθόηαλ ζηα ειιεληθά θαη 

κόλνλ νξηζκέλεο ώξεο ζηα ηζέρηθα γηα λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ηε γιώζζα.  

ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηα ειιεληθά ζρνιεία είραλ εληαρζεί ζηα 10/ηάμηα ζνβηεηηθά. Από ην 

ζρνιηθό έηνο 1951-1952, δηαηίζελην κόλνλ 5 ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ γιώζζα, ινγνηερλία, 

ηζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Διιάδαο, καζήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ειιεληθόηεηαο ζηα παηδηά. Από ην 1953, ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ δηαηίζελην 6 ώξεο 

ηε βδνκάδα θαη ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο, 4 ώξεο.
48

 ηελ Σαζθέλδε, ην 1973-74, ζπλέρηδαλ λα 

ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα γηα Διιελόπαηδεο ζε 40 ζρνιεία ηεο πόιεο θαη 8 ζε άιιεο πόιεηο, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ θαη έλα ζηε Μόζρα. ’ απηά θνηηνύζαλ εθείλε ηε ρξνληά, 2.544 Διιελόπνπια θαη 

ππεξεηνύζαλ 57 Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. ηελ Σαζθέλδε επίζεο, είραλ ηδξπζεί θαη λπρηεξηλά 

ζρνιεία γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο.  

Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε όια ηα ζρνιεία, όπνπ 

θνηηνύζαλ Διιελόπαηδεο, νη εθπαηδεπηηθνί νξγάλσλαλ παηδηθέο γηνξηέο, κε απαγγειίεο 

πνηεκάησλ θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή, κε ηελ επθαηξία ησλ εζληθώλ επεηείσλ, 

πξνθήξπζζαλ δηαγσληζκνύο ζπγγξαθήο ινγνηερληώλ έξγσλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. ε 

πνιιά ζρνιεία ππήξραλ ‘παηξησηηθέο γσληέο’ κε ράξηεο, θσηνγξαθίεο εξώσλ, ειιεληθά ηνπία θ. 

α.
49

 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Β.Ο.Π. θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, έθεξαλ νξαηά απνηειέζκαηα: Πόξηζκα 

Δδηθήο Δπηηξνπήο θαζεγεηώλ πνπ είρε ζπζηαζεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1950, από ηα Τπνπξγεία 

Παηδείαο θαη Τγηεηλήο ηεο Ρνπκαλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξό ηαπξό ηεο Ρνπκαλίαο, 

έδεημε όηη ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηνλ Ινύλην-Ινύιην ηνπ 1950, ηόζν ζηα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαλ ζηνπο Διιελόπαηδεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όζν θαη ζηε ξνπκαληθή, ηα παηδηά 

είραλ ζεκεηώζεη εμαηξεηηθή πξόνδν.
50

 πγθεθξηκέλα, ηε ρξνληά εθείλε, ν κέζνο όξνο ησλ 

καζεηώλ πνπ πξνβηβάζηεθαλ ήηαλ 95%, εθ ησλ νπνίσλ ην 10% είραλ πεξάζεη δπν ηάμεηο ηελ 

ίδηα ρξνληά.  

ύκθσλα κε απνινγηζκό ηνπ έξγνπ ηεο Δ.ΒΟ.Π., ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, ην θαινθαίξη ηνπ 

1961 ιεηηνπξγνύζαλ 350 ηάμεηο ‘Βαζηθνύ ζρνιείνπ’ θαη 120 λεπηαθέο ηάμεηο θαη είραλ εθδνζεί 

15 ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη, παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά πνπ 

παξνπζίαδαλ νη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Δ.ΒΟ.Π., ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ήηαλ κηα 

κεγάιε κάρε ηεο Δπηηξνπήο ηελ νπνία θέξδηζε γηα λα κελ αθνκνησζνύλ απηά από ην 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξέζεθαλ, θαη γηα λα θξαηήζνπλ ηζρπξή ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε, 

δηαςεύδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνύ ιόγνπ όηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηηο 

                                                           
47

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ.ζ. 29 θαη 34-35. 
48

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 42 θαη 44. 
49

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά 1949-1982, ό. π., ζ. 130. 

       
50

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ. 119.  
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θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ήηαλ ‘γεληηζαξηζηηθή’, κε απνηέιεζκα απηά λα ράζνπλ ηελ ειιεληθή ηνπο 

ηαπηόηεηα.
51

   

Η Δ.ΒΟ.Π. δηαιύζεθε ην 1955-1956, όηαλ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνύλ νη παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα 

παηδηά άξρηζαλ λα θνηηνύλ ζε Αλώηαηα θαη Αλώηεξα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη ζε Σερληθέο 

ρνιέο. ηε ζέζε ηεο ηελ ίδηα ρξνληά ηδξύζεθε ε «Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή», από 

πξόζθπγεο εθπαηδεπηηθνύο. 

Οη ιέζρεο ήηαλ θέληξα ζπλάληεζεο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ, όπσο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, 

ζην Ραληεκπόηι, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ ηα παηδηά θαη νη ιίγνη ειηθησκέλνη πνπ είραλ 

εγθαηαζηαζεί εθεί θαη γηόξηαδαλ ηηο εζληθέο γηνξηέο.
52

 Λέζρεο ιεηηνπξγνύζαλ, γεληθά, ζε όιεο 

ζρεδόλ ηηο πόιεηο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ θαη ζ’ απηέο νη λένη κάζαηλαλ ειιεληθή κνπζηθή 

θαη ρνξνύο, δαλείδνληαλ βηβιία θαη ζπκκεηείραλ ζε θηινινγηθέο βξαδηέο θαη ζε εθδξνκέο-

πξνζθπλήκαηα ζε ηζηνξηθνύο ηόπνπο, όπσο ην Ιάζην, ην Γξαγαηζάλη.
53

 Σα ζπκβνύιηα ησλ 

ιεζρώλ δηνξγάλσλαλ πεξηπάηνπο, δεκηνπξγνύζαλ θαιιηηερληθέο νκάδεο ρνξνύ, δσγξαθηθήο, 

ρνξσδίαο, ζεάηξνπ. Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα θεζηηβάι δηαγσλίδνληαλ ζηνπο δεκνηηθνύο 

ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα, ζηηο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ζην ζέαηξν. Σέηνηα θεζηηβάι 

είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γαιάηζη, ην 1963, κε απνθνξύθσκά ηνπ ηελ παξέιαζε κε εζληθέο 

ζηνιέο θαη ηνπο ρνξνύο από όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο
54

 θαη ζηε όθηα ην 1966 ην πξώην 

Καιιηηερληθό παηδηθό Φεζηηβάι Βνπιγαξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γηα ηξεηο κέξεο «ην 

θέληξν ηεο όθηαο είρε ειιεληθό ρξώκα».
55

 

Οη πνιιαπιέο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ειιεληθώλ ιεζρώλ 

θαηέζηεζαλ θνξείο ζεκαληηθήο ειιεληθήο παξνπζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ειιεληθόηεηαο ησλ 

πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ θη απνκάθξπλζεο ηνπ θηλδύλνπ αθνκνίσζεο ηεο ειιεληθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο.  

Οη εζληθέο επέηεηνη ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1821 θαη ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ 1940, ηα Υξηζηνύγελλα, ε 

Πξσηνρξνληά, ήηαλ επθαηξίεο γηα λα ζπλαληηνύληαη νη εθπαηξηζκέλνη ζε ιέζρεο ή ζε ζπίηηα νη 

πξόζθπγεο θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ αλάγθε ηνπο λα δηαηεξνύλ ηνπο δεζκνύο κε ηνπο 

ζπκπαηξηώηεο ηνπο.
56

 

Με ηα κέζα απηά, νη εθπαηξηζκέλνη Έιιελεο θξάηεζαλ αθέξαηε ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο θαη 

άζβεζην ηνλ πόζν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ παηξίδα.
57

 ύκθσλα κε ην  Γεκήηξε Υαηδή: «Με 

όια ηα κέζα πνπ δηαζέηακε, πξνζπαζήζακε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ειιεληθόηεηά καο. ηα 

ζρνιεία καο δηδάμακε ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα παηδηά καο».
58

      

                                                           
51

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο 

ρώξεο, ό. π., ζ. 35. 
52

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 43. 
53

 Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Π.Δ.Δ.Π.Π., ό. π., ζ. 62. 
54

 Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζην ίδην, ζ. 63, 
55

 Γηώξγνο Γθαγθνύιηαο, Ζ αζέαηε πιεπξά ηνπ Δκθπιίνπ, Σα ηξαγηθά γεγνλόηα ηεο 7
εο

 Μεξαξρίαο ηνπ Γ..Δ,. Ισιθόο, 

Αζήλα 2002, ζ. 150-151. 
56

 Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ. 237 
57

 Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σν δξάκα κηαο θαθόηπρεο γεληάο, Ναζαλαήι, Αζήλα 1987, ζ. 7. 
58

 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ (1946-1949) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν 
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Έηζη, αλ ε γεληά ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ είρε ππνθέξεη από ηηο κάρεο 

παξαηάμεσλ, ε λέα γεληά απνθηνύζε κηα δηπιή θνπιηνύξα. Παξόηη δελ είρε παξά 

απνζπαζκαηηθέο αλακλήζεηο από ηελ Διιάδα, ελ ηνύηνηο αληηζηεθόηαλ ζηελ πνιηηηζκηθή 

αιινηξίσζε κέζα από κηα ςπρνινγηθή άξλεζε λα αθνκνησζεί από ηνλ ληόπην πιεζπζκό.  

Η δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ εληζρύζεθε θαη από ηε 

δηαηήξεζε έληνλσλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, πνπ επέηξεπε ηε δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, παξά ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ.
59

 Καηόξζσζαλ έηζη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο πξνζθπγηάο ηνπο θαη κέζα από ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ "ειιεληθόηεηα" ηνπο, θαζώο είραλ πάληα ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηελ παηξίδα 

Διιάδα.  

Σν 1979, ν ζηξαηεγόο θαη ηόηε βνπιεπηήο, πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπαλαπαηξηζκνύ Πνιηηηθώλ 

Πξνζθύγσλ, Γεκήηξηνο Υνλδξνθνύθεο, κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη ζεκείσλε: 

«ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ηξαγνύδεζαλ ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη 

ρόξεςαλ ειιεληθνύο ρνξνύο. Απηά δελ αθήλνπλ άιια πεξηζώξηα, από ην λα πσ όηη νη άλζξσπνη 

απηνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα».
60

  

      Σα θξάηε θαηαζθεπάδνπλ ηελ εηθόλα ηνπο γηα ην παξειζόλ έηζη ώζηε λα ζηεξίδνπλ ζ’ απηό ηηο 

θηινδνμίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηε ιήμε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ θαη ηε 

κεηαβνιή ηεο δηεζλνύο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ε Διιεληθή Πνιηηεία κεηέβαιε ζηάζε απέλαληη 

ζηνπο γείηνλέο ηεο αιιά θαη απέλαληη ζηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο επηηξέπνληαο ην 

1982, κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 106841, ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ «Διιήλσλ ην γέλνο 

πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ» θαη θιείλνληαο έηζη κηα κεγάιε πιεγή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.  
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