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Η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1912-1922 το 

έθεσε αντιµέτωπο µε το πρόβληµα της διοίκησης ενός συµπαγούς µουσουλµανικού 

πληθυσµού, πρόβληµα που ετίθετο για πρώτη φορά µε τέτοια ένταση, αφού η 

προηγούµενη εµπειρία της Θεσσαλίας δεν ήταν συγκρίσιµη από πλευράς 

πληθυσµιακών µεγεθών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσµού της 

Ελλάδας που πραγµατοποιήθηκε το 1920, οι µουσουλµάνοι υπήκοοι του ελληνικού 

βασιλείου ανέρχονταν σε περίπου 480.000, αν και στην πραγµατικότητα ήταν 

περισσότεροι, αφού η απογραφή απέτυχε σε πολλές περιοχές να αποδώσει ακριβή 

πληθυσµιακά δεδοµένα1. Από το σύνολο αυτό των µουσουλµάνων οι 316.300 

κατοικούσαν στη Μακεδονία, 26.100 στην Ήπειρο, 105.600 στη ∆υτική Θράκη, 

8.850 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 19.181 στην Κρήτη και 3.500 στη 

Θεσσαλία. Η πλειονότητά τους είχε µητρική γλώσσα την τουρκική, ωστόσο υπήρχαν 

σλαβόφωνοι, βουλγαρόφωνοι, ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι και βλαχόφωνοι 

µουσουλµάνοι, ενώ σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν οι µουσουλµάνοι Αθίγγανοι 

και οι Ντονµέδες, οι εξισλαµισµένοι, δηλαδή, Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µουσουλµάνων µπορεί να ήταν Σουνίτες, αλλά υπήρχαν και 

σηµαντικοί πληθυσµοί Μπεκτασήδων και Μεβλεβήδων2. 

Πώς αντιλαµβάνονταν οι φορείς της ελληνικής κεντρικής και τοπικής 

διοίκησης τη θέση των νέων αυτών µουσουλµάνων υπηκόων στην οικονοµική, 

πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας; Ποια εικόνα είχαν γι’ αυτούς; Ποιες πολιτικές 

πρακτικές θεωρούνταν κατάλληλες απέναντι στο µουσουλµανικό πληθυσµό της 

                                                 
1 Η απογραφή του 1920 περιλάµβανε στοιχεία για την εθνική συνείδηση, τη µητρική γλώσσα και τη 
θρησκεία των κατοίκων, τα οποία όµως δεν δηµοσιεύτηκαν ποτέ. Η αρχειακή έρευνα ωστόσο έφερε 
στο φως στατιστικά δεδοµένα της απογραφής τουλάχιστον για τον µουσουλµανικό πληθυσµό, βλ.  
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (στο εξής ΙΑΥΕ), Κεντρική Υπηρεσία (στο εξής Κ.Υ.), 
1923, φ. 6, υποφ. 7, Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ∆ιεύθυνση Στατιστικής, Αθήνα 12.4.1923, 
«αποστολή πίνακος µε τον αριθµό των µουσουλµάνων στην ελληνική επικράτεια κατά νοµούς και 
µητρική γλώσσα»  και Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ∆ιεύθυνση Στατιστικής, Πληθυσµός του 
Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 19ης ∆εκεµβρίου 1920, εν Αθήναις 1921, για τα 
δηµοσιευµένα στοιχεία της απογραφής.  
2 Αναλυτικά για τα στατιστικά δεδοµένα, τη γεωγραφική κατανοµή, τη µητρική γλώσσα και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των µουσουλµάνων της Ελλάδας βλ. Γ. Γκλαβίνας, Οι µουσουλµανικοί 
πληθυσµοί στην Ελλάδα (1912-1923): Αντιλήψεις και πρακτικές της ελληνικής διοίκησης – σχέσεις µε 
χριστιανούς γηγενείς και πρόσφυγες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης-Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 8-48.  



ελληνικής επικράτειας από τους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών; Σε ποιο βαθµό 

οι παραπάνω αντιλήψεις αναφορικά µε τη θέση των µουσουλµάνων στις δοµές του 

ελληνικού κράτους εφαρµόστηκαν τελικά στην πράξη; Οι απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήµατα αυτόµατα αποκαλύπτουν και τους βασικούς άξονες που ακολούθησαν οι 

ελληνικές αρχές στη διοίκηση επαρχιών οι οποίες κατοικούνταν από ένα µωσαϊκό 

µειονοτήτων, όπως ήταν και το µεγαλύτερο µέρος των περιοχών που ενσωµατώθηκαν 

στο ελληνικό κράτος µετά το 1912. 

 

1. Η εικόνα για τους νέους υπηκόους 

 

Όταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο το Νοέµβριο του 1913 διεξαγόταν η 

συζήτηση για την κύρωση της συνθήκης ειρήνης µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος διατύπωνε την άποψή του όσον αφορά τη σηµασία του 

µουσουλµανικού στοιχείου για το ελληνικό κράτος: «έχουµε συµφέρον υπέρτατον να 

συγκρατήσωµεν τον µουσουλµανικόν πληθυσµόν των ανακτηθεισών χωρών. Είναι 

άριστον στοιχείον, γεωργικόν στοιχείον πρώτης τάξεως, πολίται λαµπροί και 

υπάκοοι»3. Οι ιδιότητες των εργατικών, των φιλόπονων και των προσκολληµένων 

στη γη που καλλιεργούσαν αποδίδονταν στους µουσουλµάνους όχι µόνο από τον 

Βενιζέλο, αλλά και από πληθώρα εκπροσώπων της κεντρικής και τοπικής εξουσίας. 

Ο µουσουλµανικός αγροτικός πληθυσµός, ιδιαίτερα οι καπνοκαλλιεργητές της 

Ανατολικής Μακεδονίας, ήταν πολύτιµος για την αγροτική οικονοµία των Νέων 

Χωρών, γεγονός που δικαιολογούσε και την ανησυχία των ελληνικών αρχών από τις 

επιπτώσεις της συνεχούς µετανάστευσης των µουσουλµάνων. Στον Αλέξανδρο 

Πάλλη, για παράδειγµα, που το 1913 είχε διοριστεί οικονοµικός έφορος της Γενικής 

∆ιοίκησης Μακεδονίας, προξενούσε λύπη η σκέψη πως µε την αναχώρηση των 

µουσουλµάνων µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους η Μακεδονία έχανε ένα πολύτιµο 

γεωργικό στοιχείο, έναν πληθυσµό εργατικό, νοµιµόφρονα και αφοσιωµένο στη γη 

που καλλιεργούσε, απόψεις µε τις οποίες συµφωνούσε και ο µητροπολίτης Σµύρνης 

Χρυσόστοµος4.  

Αν και πρώην κατακτητές και υπαίτιοι «για τα σκοτεινά χρόνια της δουλείας 

του ελληνικού έθνους», η εικόνα που σχηµάτιζαν οι φορείς της ελληνικής διοίκησης, 
                                                 
3 Εθνικός Κήρυξ, Αι αγορεύσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου 1909 -1956, τ. Γ΄, Αθήναι 1957, σ. 46. 
4 Αλ. Πάλλης, Ξενητεµένοι Έλληνες. Αυτοβιογραφικό Χρονικό, Αθήνα 1954, σ. 200) και Α. 
Αλεξανδρής (επιµ.), Το αρχείον του εθνοµάρτυρος Σµύρνης Χρυσοστόµου όπως διεσώθη από τον 
Μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστοµο Τσίτερ, τ. 2, Αθήνα 2000, σσ. 46-48. 



για τους µουσουλµάνους υπηκόους του ελληνικού κράτους είχε αρκετές θετικές 

προσλήψεις. Σκιαγραφώντας την ιδιοσυγκρασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συµπεριφοράς των νέων αυτών υπηκόων αποδίδονταν στους µουσουλµάνους 

ιδιότητες όπως αυτές του τίµιου, του φιλήσυχου, του νοµοταγούς, του υπάκουου, του 

αθώου και του άκακου. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µαζί µε αυτό της 

εργατικότητας, µπορούσαν να τους καταστήσουν άριστους Έλληνες πολίτες. 

Επιπλέον, στην αντίληψη διαφόρων Ελλήνων πολιτικών παραγόντων η υπάκουη αυτή 

µάζα των µουσουλµάνων χωρικών σε Μακεδονία και Θράκη συνιστούσε σηµαντικό 

εµπόδιο για τον βουλγαρικό επεκτατισµό5. Οι ιδιότητες βέβαια του υπάκουου και του 

νοµοταγούς ταυτίζονταν από τους περισσότερους εκπροσώπους των ελληνικών 

αρχών µε τη µοιρολατρία των µουσουλµάνων. Έτσι, για τον γενικό διοικητή της 

∆υτικής Μακεδονίας οι µουσουλµάνοι «γνωρίζουν απλώς ούτοι, ότι από κατακτηταί 

έγιναν κατακτηθέντες και ότι οι κατακτηταί των έχουν το δικαίωµα να φέρωνται προς 

αυτούς ως και αυτοί έπραττον»6. Η τυφλή υπακοή στους φορείς της εξουσίας είχε 

αντίκτυπο και στην εκλογική συµπεριφορά των µουσουλµάνων, η οποία 

χαρακτηριζόταν από τον «ντοβλετισµό», δηλαδή την εκλογική υποστήριξη του 

κυβερνητικού κόµµατος, αφού, όπως ανέφερε στέλεχος του κόµµατος των 

Φιλελευθέρων, «παρ’αυτοίς µη υπαρχούσης δηµοσίας γνώµης η ψήφος των δίδεται 

πάντοτε εις την Κυβέρνησιν»7.       

Οι θετικές αναφορές για τους µουσουλµάνους έφτασαν στο αποκορύφωµά 

τους µετά το 1918, αφού η νέα εδαφική επέκταση και η ενσωµάτωση στην Ελλάδα 

νέων µουσουλµανικών µειονοτήτων προϋπέθεταν τη δηµιουργία συνεκτικών δεσµών 

µε το ελληνικό κράτος. Σε µια τέτοια περίοδο εθνικής ανάτασης και στο παραπάνω 

πλαίσιο, στο ελληνικό Κοινοβούλιο οι µουσουλµάνοι χαρακτηρίζονταν «αδελφοί εν 

πλήρει αλληλεγγύη και αγάπη», επισηµαίνονταν ακόµη η κοινή φυλετική καταγωγή µε 

τον ελληνικό πληθυσµό και το γεγονός ότι αποτελούσαν κοµµάτι του ελληνικού 

                                                 
5 B. Clark, Twice a stranger. How mass expulsion forged modern Greece and Turkey, Λονδίνο 2006, σ. 
8, 161. 
6 Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα-Κέντρο Έρευνας Μακεδονικού Αγώνα (στο εξής ΜΜΑ-ΚΕΜΑ), 
Αρχείο Παύλου Καλλιγά (στο εξής ΑΠΚ), Γενική ∆ιοίκηση Κοζάνης-Φλώρινας προς υπουργείο 
Στρατιωτικών, Κοζάνη 16/29.1.1918 και Γενικά Αρχεία του Κράτους (στο εξής ΓΑΚ), Κ.Υ., Αρχείο 
Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (στο εξής ΑΠΓΠ), φ. 95, κυβερνητικός αντιπρόσωπος Κοζάνης-
Φλώρινας προς πρόεδρο Υπουργικού Συµβουλίου, Κοζάνη 18/31.10.1917, αρ. 5359.  
7 Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (στο εξής ΙΑΜΜ), Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου (στο εξής 
ΑΕΒ), φ. 412, Καρβωνίδης προς  Ηλιάκη, Θεσ/νίκη 7/20.3.1915. 



έθνους, ιδιαίτερα για τους ελληνόφωνους µουσουλµάνους8. Μάλιστα σε µια 

προσπάθεια αµφισβήτησης της αριθµητικής υπεροχής των Τούρκων στη Μικρά Ασία 

ήρθαν στο προσκήνιο θεωρίες περί ελληνικής καταγωγής µουσουλµανικών 

πληθυσµιακών οµάδων, όπως Αλεβήδων, Τζερκέζων, Γιουρούκων κ.ά., θεωρίες 

ιδιαίτερα προσφιλείς στους κόλπους των αντιβενιζελικών «ανατολιστών»9. 

Παρόµοιους χαρακτηρισµούς και την ίδια αντίληψη για τη φυλετική καταγωγή των 

µουσουλµάνων διατύπωνε και ο Βενιζέλος ήδη από την πολιτική δράση του την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας υπογραµµίζοντας ότι «οι Μουσουλµάνοι συµπολίται 

µας παρά τας αντιθέσεις και τας θρησκευτικάς και τας εθνικάς είναι γνησιώτεροι 

αντιπρόσωποι της Ελληνικής φυλής από πολλούς εκ των κατοίκων της Στερεάς 

Ελλάδος και τινάς εκ των Νήσων»10. 

Στον αντίποδα των παραπάνω θετικών προσλήψεων, στο µουσουλµανικό 

στοιχείο αποδιδόταν µια σειρά αρνητικών ιδιοτήτων. ∆ιαδεδοµένη στους 

εκπροσώπους της ελληνικής διοίκησης ήταν η εικόνα του αγροίκου, αµόρφωτου, 

αγράµµατου και χαµηλής πολιτισµικής στάθµης µουσουλµάνου11. Παράλληλα, το 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο ταυτιζόταν µε το συντηρητισµό και την εχθρότητα 

απέναντι στον εκσυγχρονισµό και την πρόοδο. Ο συντηρητισµός, η αµάθεια και ο 

θρησκευτικός φανατισµός των µουσουλµάνων θεωρούνταν ότι τους έθεταν στο 

περιθώριο των προσπαθειών εκσυγχρονισµού του κράτους και της κοινωνικής 

οργάνωσης. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και ο συντηρητισµός, για παράδειγµα, των 

µουσουλµάνων του Νοµού Κοζάνης εµπόδισαν τη διεξαγωγή εµβολιασµού στα 

χωριά τους, ενώ, σύµφωνα µε τις αρχές, ευθύνονταν και για την πληθώρα των 

κρουσµάτων σύφιλης12.  

                                                 
8 Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρία 21ης Μαρτίου 1916,  26ης Ιανουαρίου και 8ης 
Απριλίου 1921.    
9  Μ. Κοκολάκης, «Έλληνες Εθνικιστές και Τούρκοι Αλεβήδες», ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, 15 (2008), 373-435. 
10 Ν. Ανδριώτης, «Η στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στους Μουσουλµάνους επί Κρητικής 
Πολιτείας», 90 χρόνια από την ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα, Συµπόσιο, Ιστορική και 
Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνου-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
Ρέθυµνο 2007, σσ.157-158.       
11 Ενδεικτικά για την ταύτιση αυτή: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (στο εξής ΙΑΜ), Αρχείο Γενικής 
∆ιοίκησης Μακεδονίας (στο εξής ΑΓ∆Μ), φ. 13, έκθεση διοικητικού αντιπροσώπου Μαγιαδάγ, 
Μαγιαδάγ (Φανός Γουµένισσας) 10/23.12.1914. Στο ίδιο αρχείο, φ. 14,  έκθεση υποδιοικητή Κιλκίς, 
Κιλκίς 14/27.12.1914 και φ. 16, έκθεση  επάρχου Λαγκαδά προς  νοµάρχη Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς 
12/25.1.1914. 
12 ΓΑΚ Νοµού Κοζάνης, Αρχείο Νοµαρχίας Κοζάνης, φ. 1206, νοµάρχης Κοζάνης προς υποδιοικητή 
Σιάτιστας, Κοζάνη 12/25.10.1921, αρ. 7461 και προς ∆ιοίκηση Χωροφυλακής, Κοζάνη 21.6/2.7.1921, 
αρ. 4778. 



Η χαµηλή πολιτισµική στάθµη δεν αποδιδόταν µόνο στους µουσουλµάνους 

κατοίκους, αλλά και στα µνηµεία του οθωµανικού παρελθόντος. Τζαµιά, 

νεκροταφεία, µουσουλµανικές γειτονιές και αγορές ήταν ταυτόσηµα της 

οπισθοδροµικότητας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και εµπόδιζαν τις πόλεις των 

Νέων Χωρών να αποκτήσουν σύγχρονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η πυρκαγιά της 

Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 και η συνακόλουθη ριζική αλλαγή της µορφής 

του πολεοδοµικού ιστού έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση των Φιλελευθέρων να 

απαλλαγεί από µια πόλη που δεν συµβάδιζε µε το όραµα της µετατροπής της Ελλάδας 

σε ένα σύγχρονο κράτος13. Στην Κρήτη, από την άλλη, ο γενικός διοικητής θεωρούσε 

απαραίτητη την απαλλοτρίωση των οθωµανικών νεκροταφείων σε Χανιά, Ηράκλειο 

και Ρέθυµνο «ίνα εξαλειφθή τριών πόλεων Κρήτης ρυπαρότης και ασχήµια»14.  

Το στοιχείο όµως εκείνο της συµπεριφοράς των µουσουλµάνων που 

στηλιτευόταν ιδιαίτερα από τους φορείς της ελληνικής διοίκησης ήταν η τυφλή 

υπακοή στην ηγετική τους τάξη: µουφτήδες, ιµάµηδες, τσιφλικάδες και άλλοι 

µουσουλµάνοι µε οικονοµική δύναµη ή ανώτερο µορφωτικό επίπεδο. Η τυφλή 

υπακοή της µουσουλµανικής µάζας στα κελεύσµατα της ηγετικής τάξης της σε 

συνδυασµό µε το θρησκευτικό φανατισµό και την αµάθεια µετέτρεπαν το φιλήσυχο 

και υπάκουο πληθυσµό σε επικίνδυνο στοιχείο για την ελληνική διοίκηση και σε 

ρυθµιστή των εκλογικών αποτελεσµάτων στις Νέες Χώρες15.  Η ηγετική τάξη του 

µουσουλµανικού πληθυσµού ήταν εκείνη που συγκέντρωνε πληθώρα αρνητικών 

χαρακτηρισµών. Η ενεργός ανάµειξή της στη νεοτουρκική ή κεµαλική προπαγάνδα 

και η συνακόλουθη δράση της που στρεφόταν εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας 

καθώς και τα προσκόµµατα που έθετε στην προσπάθεια ενσωµάτωσης του 

µουσουλµανικού στοιχείο στις δοµές του ελληνικού κράτους, την καθιστούσαν 

ανεπιθύµητη από τους φορείς της κεντρικής και τοπικής εξουσίας. 

 

2. Μουσουλµάνοι υπήκοοι και ενδεδειγµένες πολιτικές πρακτικές 
                                                 
13 Μ. Mazower, Salonica city of ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, Λονδίνο 2004, σσ. 
324, 329, 351-355 και Β. Χαστάογλου – Αλ. Καραδήµου-Γερόλυµπου, «Θεσσαλονίκη 1900-1940: από 
τις αντιφάσεις του κοσµοπολιτισµού στην οµοιογένεια της νεοελληνικής πόλης», Η Θεσσαλονίκη µετά 
το 1912, Συµπόσιο, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 456-469.   
14 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 232, γενικός διοικητής Κρήτης προς πρωθυπουργό, Χανία 27.2/12.3.1918, 
αρ. 384.   
15 Ενδεικτικά: ΙΑΜ, ΑΓ∆Μ, φ. 13, έκθεση διοικητικού αντιπροσώπου Μαγιαδάγ, Μαγιαδάγ 
10/23.12.1914. ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Β/150, Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας προς υπουργείο 
Εσωτερικών, Θεσ/νίκη 6/19.3.1914, αρ. 1260. ΙΑΜΜ, ΑΕΒ, φ. 27, Σαχτούρης προς Βενιζέλο, 
Αδριανούπολη 9/22.8.1920, αρ. 99 και Κ.∆.Κ., «Το µέλλον του µουσουλµανικού τιµαριωτισµού εν 
Μακεδονία», Πολιτική Επιθεώρηση, 29 (1920), 477-479.       



 

Τα νέα πληθυσµιακά δεδοµένα που προέκυψαν από την εδαφική επέκταση της 

Ελλάδας µετά το 1912 ανάγκαζαν την ελληνική διοίκηση να υιοθετήσει τέτοιες 

πολιτικές πρακτικές, ένα νέο σύστηµα διοίκησης, αλλά και µια νέα πολιτική θεωρία 

που θα συνυπολόγιζαν την εθνική, θρησκευτική και γλωσσική πανσπερµία της 

διευρυµένης εδαφικά Ελλάδας και θα προωθούσαν την ενσωµάτωση και τελικά 

αφοµοίωση των µειονοτήτων στις δοµές του ελληνικού κράτους. Έπρεπε, συνεπώς, 

να δηµιουργηθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο που θα ερµήνευε τη συνύπαρξη των µη 

ελληνικών πληθυσµών εντός της επικράτειας του ελληνικού κράτους και παράλληλα 

θα οικοδοµούσε αµφίδροµους συνεκτικούς δεσµούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι 

παραδόσεις του βυζαντινού οικουµενισµού και η κληρονοµιά του ανώτερου 

ελληνικού πολιτισµού, του θεµελιωµένου στις αρχές της δηµοκρατίας, της ελευθερίας 

και της ισοπολιτείας, δηµιουργούσαν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και 

κυριαρχούσαν στον πολιτικό λόγο της εποχής. Εποµένως, οι µουσουλµάνοι γίνονταν 

υπήκοοι ενός κράτους που πιστό στην κληρονοµιά του θα σεβόταν τα δικαιώµατα, τις 

ελευθερίες και τις θρησκευτικές παραδόσεις τους και θα ασκούσε µια διοίκηση 

ισονοµίας χωρίς να διακρίνει τους πολίτες βάσει των θρησκευτικών πιστεύω τους, της 

εθνικής ταυτότητάς τους ή της µητρικής τους γλώσσας. Συµπυκνώνοντας τα 

παραπάνω ο δήµαρχος Σερβίων απευθυνόµενος στους µουσουλµάνους δηµότες του 

επ’ ευκαιρία των εορτών για την κατάληψη της Σµύρνης από τον ελληνικό στρατό 

έκανε λόγο για απελευθέρωση των µουσουλµάνων από ένα απολυταρχικό καθεστώς 

και για «την αγκαλιά µιας πολιτείας δίκαιης, προοδευτικής, πεπολιτισµένης στην οποία 

θέλουν να ευδοκιµήσουν όλα τα υγιή στοιχεία ανεξαρτήτως φυλής και 

θρησκεύµατος»16. 

Ένθερµος υποστηρικτής αυτών των αντιλήψεων ήταν ο Βενιζέλος, που την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας θεωρούσε ότι «η Ελλάς είναι προωρισµένην ηµέραν 

τινά να καταστή δύναµις Μουσουλµανική εν η οι µουσουλµάνοι να ζώσι τελείως 

ευχαριστηµένοι, παρέχοντες εις αυτούς πλήρη ισοπολιτείαν και προστασίαν»17. Οι 

παραπάνω αντιλήψεις εντάσσονταν άλλωστε στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας 

του βενιζελισµού που πρέσβευε τη δηµιουργία ενός σύγχρονου, φιλελεύθερου 

αστικού κράτους. Για το βενιζελισµό της ανόρθωσης στόχος ήταν η οικοδόµηση µιας 

σύγχρονης διοίκησης που θα λειτουργούσε µε αµεροληψία και ισονοµία έναντι όλων 
                                                 
16 Εφηµ. Ηχώ της Μακεδονίας, 12.5.1919. 
17 Ν. Ανδριώτης, ό.π., σσ. 151-161.   



των Ελλήνων πολιτών, καλλιεργώντας έτσι συνεκτικούς δεσµούς και µία ενιαία 

ταυτότητα του Έλληνα πολίτη18. Ο Βενιζέλος, µάλιστα, συνέδεε άµεσα την 

εκπλήρωση των εθνικών πόθων και τη διατήρηση των εδαφικών κεκτηµένων µε τον 

τρόπο που θα αντιµετώπιζαν οι ελληνικές αρχές το µουσουλµανικό στοιχείο. 

Πληροφορούµενος, λοιπόν, το 1914 ότι Έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν βίαια 

σε σπίτια µουσουλµάνων της Θεσσαλονίκης προειδοποιούσε ότι «αν το ελληνικόν 

κράτος απεδεικνύετο ως µη ιστάµενον εις ανωτέραν βαθµίδα πολιτισµού από το 

τουρκικόν, τούτο θα ήτο ολέθριο για το µέλλον µας»19, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, µε 

αφορµή παρόµοιο περιστατικό, υπογράµµιζε ότι «είναι αδύνατον να βαδίση προς τα 

εµπρός η Ελλάς εάν τα δικαιώµατα των διαφόρων στοιχείων πληθυσµού και προ 

πάντων των αλλογενών δεν παραµείνουν σεβαστά και αν τα στοιχεία ταύτα δεν 

πεισθούν εκ των πραγµάτων περί του σεβασµού ηµών τούτου»20. 

Τις αντιλήψεις του Βενιζέλου για τη θέση των µουσουλµάνων στις δοµές του 

ελληνικού κράτους επικροτούσαν και αρκετοί άλλοι εκπρόσωποι της ελληνικής 

διοίκησης. Ο Ιωάννης Ηλιάκης –κυβερνητικός αντιπρόσωπος της Προσωρινής 

Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης στη ∆υτική Μακεδονία και αργότερα γενικός διοικητής 

στην ίδια περιοχή– θεωρούσε ότι η πολιτική προστασίας της ελευθερίας και των 

δικαιωµάτων των µη ελληνικών πληθυσµών της Μακεδονίας ήταν το πρώτο βήµα 

µετατροπής τους σε πιστούς Έλληνες υπηκόους και µακροπρόθεσµα της αφοµοίωσής 

τους. Ο Ηλιάκης είχε παράδειγµα, όσον αφορά τη συνύπαρξη πληθυσµών µε 

διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές καταβολές, τις ΗΠΑ και πίστευε ότι 

και στην Ελλάδα θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν ανάλογοι δεσµοί ανάµεσα στο 

ελληνικό κράτος και τις µειονότητες, εφόσον οι διοικητικές αρχές ακολουθούσαν την 

προαναφερθείσα πολιτική. Ειδικότερα για τους µουσουλµάνους θεωρούσε ότι οι 

ελληνικές αρχές θα µπορούσαν πολύ εύκολα να τους µετατρέψουν σε ευπειθείς 

υπηκόους εάν προστάτευαν τη ζωή, την τιµή και την περιουσία τους, εάν επιδείκνυαν 

τον απαραίτητο σεβασµό στις θρησκευτικές παραδόσεις τους, δεν τους αντιµετώπιζαν 

ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αν χορηγούσαν µια σχετική αυτονοµία στη 

διαχείριση των κοινοτικών δικαιωµάτων τους21.  

                                                 
18 Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι φόβοι ενός αιώνα, Αθήνα 2008, σσ. 196-201, 235-239. 
19 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Α/19δ, Βενιζέλος προς Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας, Αθήνα 6/19.5.1914. 
20 ΙΑΜΜ, ΑΕΒ, φ. 101, Βενιζέλος προς γενικό διοικητή Ανατολικής Μακεδονίας, Αθήνα 
19.1/1.2.1920, αρ. 436. 
21 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, Γενική ∆ιοίκηση Κοζάνης-Φλώρινας προς Πρόεδρο Υπουργικού Συµβουλίου, 
Κοζάνη 19.10/1.11.1918, αρ. 7861 και ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 228, γενικός διοικητής Κοζάνης-
Φλώρινας προς Πρόεδρο  Κυβερνήσεως, Κοζάνη 24.2/9.3.1918, αρ. 819. 



Ανάλογες απόψεις διατυπώνονταν και από στελέχη της αντιβενιζελικής 

παράταξης. Ο Γεώργιος Μπούσιος, για παράδειγµα, επαναλάµβανε, από το βήµα της 

Βουλής, την άποψη του Βενιζέλου ότι η Ελλάδα προοριζόταν να γίνει 

µουσουλµανική δύναµη µε την εδαφική της επέκταση προς Ανατολάς και κατά 

συνέπεια θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ζητήµατα που αφορούσαν τους 

µουσουλµάνους. Αλλά και οι ∆ηµήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, ∆ηµήτριος 

Ράλλης και άλλοι αντιβενιζελικοί βουλευτές επιβεβαίωναν µε κάθε ευκαιρία ότι το 

ελληνικό κράτος ακολουθούσε και επιβαλλόταν να ακολουθεί πολιτική ισονοµίας, 

ισοπολιτείας και σεβασµού των δικαιωµάτων του µουσουλµανικού πληθυσµού22. 

Βέβαια οι θετικές αναφορές των αντιβενιζελικών για τους µουσουλµάνους δεν είχαν 

τα ιδεολογικά ερείσµατα των Φιλελευθέρων, αλλά σχετίζονταν περισσότερο µε την 

προσπάθεια να µη δυσαρεστηθεί µια σηµαντική δεξαµενή ψηφοφόρων. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πρακτικής απέναντι στο µουσουλµανικό 

στοιχείο ιδιαίτερη µέριµνα έπρεπε να ληφθεί από την ελληνική διοίκηση ώστε να 

αποδεσµευτεί η µεγάλη µάζα του µουσουλµανικού πληθυσµού από την επιζήµια 

επιρροή της ηγετικής της τάξης. Για κάποιους ο παραπάνω στόχος θα µπορούσε να 

επιτευχθεί ευνοώντας τη συµµετοχή όλων των µουσουλµάνων στη διαδικασία 

εκλογής των θρησκευτικών ηγετών τους θεσπίζοντας µε νόµο τόσο την εκλογή των 

µουφτήδων µε καθολική ψηφοφορία όσο και τη δηµοκρατική οργάνωση των 

µουσουλµανικών κοινοτήτων. Έτσι, θα καλλιεργούνταν η ατοµική πρωτοβουλία των 

µουσουλµάνων και θα προσαρµόζονταν στο συνταγµατικό ρόλο τους ως Ελλήνων 

πολιτών χειραφετούµενοι, παράλληλα, από την τυφλή υπακοή στην ηγεσία τους23. 

Ωστόσο για να ευδοκιµήσει η παραπάνω πολιτική ήταν πολλοί εκείνοι που 

πίστευαν ότι στις Νέες Χώρες θα έπρεπε να εφαρµοστεί ένα διοικητικό σύστηµα 

εντελώς διαφορετικό από εκείνο της Παλαιάς Ελλάδας προσαρµοζόµενο στις 

ιδιαίτερες συνθήκες που δηµιουργούσε η ύπαρξη ποικίλων µειονοτικών πληθυσµών.  

Αµέσως µετά την απελευθέρωση προκρίθηκε ένα αποκεντρωτικό διοικητικό σύστηµα 

µε την εισαγωγή του θεσµού των γενικών διοικήσεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τον 

                                                 
22 Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρία 21ης Μαρτίου 1916, 26ης Ιανουαρίου, 8ης  Απριλίου 
και  20ής Μαΐου 1921.     
23 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1914, φ. Β/150, Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας προς Κεντρική Υπηρεσία, Θεσ/νίκη 
6/19.3.1914, αρ. 1260 και Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης προς υπουργείο Εσωτερικών, Χανιά 
27.2/12.3.1914, αρ. 1053. 



υπουργό Εσωτερικών Εµµ. Ρέπουλη δηµιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την 

ενσωµάτωση των αλλογενών πληθυσµών24.  

Παράλληλα, από πολλές πλευρές διατυπωνόταν η άποψη ότι για να ενταχθούν 

οι µουσουλµάνοι και οι υπόλοιπες µειονότητες στις δοµές του ελληνικού κράτους και 

να αφοµοιώσουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του 

Έλληνα πολίτη θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν ως προσωπικό από την ελληνική 

διοίκηση. Ο Βενιζέλος τόνιζε το πολιτικό συµφέρον της διατήρησης στις θέσεις τους 

των µουσουλµάνων υπαλλήλων και δηµοτικών συµβούλων της ∆υτικής Θράκης25. 

Αλλά και στη Μακεδονία, στελέχη των Φιλελευθέρων επισήµαιναν την ανάγκη της 

χρησιµοποίησης των µουσουλµάνων σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες ή στη 

Χωροφυλακή26. Το ίδιο ίσχυε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ελληνικές αρχές 

έπρεπε να εµπιστευτούν τη διοίκηση των κοινοτήτων στο ντόπιο µουσουλµανικό 

στοιχείο σε όσα χωριά αυτό αποτελούσε την πλειονότητα. Ο Ηλιάκης, για 

παράδειγµα, παρά τις έντονες επιφυλάξεις του, προτιµούσε την αυτοδιοίκηση των 

κοινοτήτων από τον ντόπιο σλαβόφωνο ή µουσουλµανικό πληθυσµό, παρά την 

επιβολή Ελλήνων κοινοταρχών οι οποίοι µε την τυραννική συµπεριφορά τους 

αναιρούσαν κάθε προσπάθεια αφοµοίωσης των µειονοτήτων27. 

Υπήρχαν όµως και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη θέση των 

µουσουλµάνων στον ελληνικό διοικητικό µηχανισµό και τις αρχές που έπρεπε να 

διέπουν τη συµπεριφορά των κρατικών αρχών απέναντι όχι µόνο στη 

µουσουλµανική, αλλά και στις υπόλοιπες µειονότητες των Νέων Χωρών. Το δίληµµα 

που ετίθετο ήταν µέχρι ποιο σηµείο µπορούσαν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώµατα και 

οι ελευθερίες των µειονοτικών πληθυσµών, ώστε να µην απειληθούν η εθνική 

ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί 

αυτή η ισορροπία συγκρατούνταν οι προθέσεις ίσης αντιµετώπισης των µειονοτικών 

πληθυσµών και όσο προβαλλόταν το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας –για το οποίο 

η κάθε αρχή ή υπάλληλος δεν είχε µια ενιαία διαµορφωµένη αντίληψη– οι 

                                                 
24 G. Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. 2, Αθήνα 2004, σ. 811. 
25 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1920, φ. 153.2, Βενιζέλος προς Βαµβακά, Παρίσι 26.5.1920, αρ. 6296. 
26 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1919, φ. Α/5(10β), σηµείωµα Βαµβακά «περί µουσουλµάνων Μακεδονίας» προς  
∆ιοµήδη, Θεσ/νίκη 21.7/3.8.1919 και  ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 316, γενικός επιθεωρητής 10ης 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και Ανατολικής Μακεδονίας προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Θεσ/νίκη 
24.7/6.8.1919, αρ. 825. 
27 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, Γενική ∆ιοίκηση Κοζάνης-Φλώρινας προς υπουργείο Εσωτερικών, Κοζάνη 
13/26.5.1919 και 16/29.7.1919.  



παραχωρήσεις δικαιωµάτων που αφορούσαν τις µειονότητες ήταν ολοένα και πιο 

φειδωλές.  

Αναζητώντας αυτή την ισορροπία, ο γενικός διοικητής Κοζάνης-Φλώρινας 

θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωµα ψήφου οι µουσουλµάνοι, ώστε µη 

µπορώντας να εκφράσουν την άποψή τους για την πολιτική κατάσταση της χώρας να 

κατανοήσουν την επιβολή του κράτος και να πάψουν να χρησιµοποιούν το δικαίωµα 

αυτό εναντίον των  εθνικών συµφερόντων28. Η επίτευξη της παραπάνω ισορροπίας 

επέβαλλε ενίοτε, κατά την αντίληψη φορέων της διοίκησης, και την επίδειξη στους 

µειονοτικούς πληθυσµούς της πυγµής του κράτους. Η Πολιτική ∆ιοίκηση Θράκης 

λοιπόν σε εγκύκλιό της προς τους µουφτήδες ξεκαθάριζε ότι µπορεί το ελληνικό 

κράτος να διέπεται υπό απεριορίστου πνεύµατος ισοπολιτείας και ανεξιθρησκείας 

ωστόσο δεν είναι δυνατόν στο  όνοµα αυτού του πνεύµατος να καταλογισθή 

εγκληµατική αδιαφορία και αδυναµία επιβολής και διοικήσεως»29. 

Περιφρουρώντας τα εδαφικά κέρδη που αποκτήθηκαν µετά το 1912, τα οποία 

επιβουλεύονταν διάφοροι µνηστήρες, στελέχη των ελληνικών αρχών ήταν ιδιαίτερα 

δύσπιστα όσον αφορά την ελεύθερη αυτοδιοίκηση κοινοτήτων όπου επικρατούσαν οι 

µη ελληνικοί πληθυσµοί. Ο Πέτρος Λεκκός –στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών–  

σε έκθεσή του προς τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας αναγνώριζε τα προτερήµατα 

ενός αποκεντρωτικού συστήµατος αυτοδιοίκησης, αλλά στην περίπτωση της 

Μακεδονίας αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση εκλαµβάνονταν από τους µειονοτικούς 

πληθυσµούς ως εθνική χειραφέτηση. Εποµένως, εφόσον στις Νέες Χώρες το 

ζητούµενο ήταν η διαφύλαξη των κεκτηµένων, επιβαλλόταν η υιοθέτηση ενός 

µοντέλου διοίκησης που θα εξασφάλιζε την έντονη παρουσία του κράτους µέσω µιας 

διοικητικής ιεραρχίας άµεσα εξαρτώµενης από το κέντρο30. 

 

3. Εφαρµόζοντας τις αντιλήψεις:  µουσουλµάνοι και ελληνική διοίκηση στην πράξη 

 

 Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι στους σχεδιασµούς 

της εκάστοτε ηγεσίας της κεντρικής εξουσίας δεν τέθηκε ζήτηµα οργανωµένης 

                                                 
28 ΜΜΑ-ΚΕΜΑ, ΑΠΚ, κυβερνητικός αντιπρόσωπος Κοζάνης-Φλώρινας προς Προσωρινή Κυβέρνηση 
Θεσσαλονίκης, Κοζάνη 11/24.11.1916. 
29 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1922, φ. 91, Πολιτική ∆ιοίκηση Θράκης, ∆ιεύθυνση Υποθέσεων Ετεροδόξων, 
Αδριανούπολη 12/25.2.1922, αρ. 47. 
30 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 737, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού προς υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα 
28.4.1923, αρ. 105 όπου συνηµµένη έκθεση του Λεκκού προς τον γενικό διοικητή Μακεδονίας, 
Θεσ/νίκη 31.3.1923.  



πολιτικής αποµάκρυνσης ή αφοµοίωσης µε βίαια µέσα του µουσουλµανικού 

πληθυσµού της Ελλάδας. Αντίθετα, οι απόψεις για τη σύσταση ενός διοικητικού 

µηχανισµού που θα λειτουργούσε βασιζόµενος στη δικαιοσύνη, την ισονοµία και το 

σεβασµό των δικαιωµάτων των µειονοτήτων έγινε προσπάθεια να εφαρµοστούν στην 

πράξη. 

 Ωστόσο, οι µουσουλµάνοι και οι άλλες µειονότητες αντιλαµβάνονταν τις 

προθέσεις και τις πρακτικές της ελληνικής διοίκησης αξιολογώντας τη συµπεριφορά 

των µοναδικών εκπροσώπων των ελληνικών αρχών στα χωριά τους, οι οποίοι δεν 

ήταν άλλοι από τους τηρητές της δηµόσιας ασφάλειας (χωροφύλακες, αγροφύλακες 

και πολιτοφύλακες), τους κοινοτάρχες, τους δασκάλους, τους κατώτερους 

υπαλλήλους και τα διερχόµενα στρατιωτικά αποσπάσµατα. Λαµβάνοντας για την 

ελληνική διοίκηση ως µέτρο αξιολόγησης τη συµπεριφορά των παραπάνω 

υπαλλήλων, το χάσµα µεταξύ των αντιλήψεων της κεντρικής διοίκησης και των 

πρακτικών που ακολουθούσαν τα κατώτερα όργανα της διοικητικής ιεραρχίας 

αποδεικνυόταν τεράστιο και αγεφύρωτο. Για τον µουσουλµάνο ή τον σλαβόφωνο δεν 

είχε και ιδιαίτερη σηµασία ποια ήταν η αντίληψη του Βενιζέλου για την πολιτική που 

έπρεπε να ακολουθηθεί απέναντι στις µειονότητες, αφού η βίαιη συµπεριφορά του 

χωροφύλακα του χωριού του αναιρούσε τις όποιες καλές προθέσεις της κεντρικής 

εξουσίας και ήταν αυτή τελικά που επηρέαζε άµεσα την καθηµερινότητά του.  

Τα κείµενα της εποχής σκιαγραφούσαν µια εικόνα καθηµερινών βιαιοτήτων, 

πιέσεων και προσβολών από τα κατώτερα όργανα του διοικητικού µηχανισµού εις 

βάρος των µειονοτικών πληθυσµών, γεγονός που υποδεικνυόταν ως η βασική αιτία 

αποτυχίας του προγράµµατος ένταξης των πληθυσµών αυτών στις δοµές του 

ελληνικού κράτους. Ο Ρέπουλης λοιπόν απέδιδε τα πενιχρά αποτελέσµατα του 

αφοµοιωτικού έργου στη Μακεδονία στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του κράτους 

απείχαν παρασάγγας από το να θεωρούνται προσηνείς και πρόθυµοι να 

εξυπηρετήσουν τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκευτικών πιστεύω, εθνικής 

συνείδησης ή µητρικής γλώσσας, ενώ πολύ συχνά καταγγέλλονταν ότι επιδείκνυαν 

νοοτροπία αποικιοκρατών, δηµιουργώντας έτσι ένα διοικητικό µηχανισµό όπου 

κυριαρχούσε η αυθαιρεσία31. 

                                                 
31 Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φ. 7, γενικός διοικητής 
Μακεδονίας προς Βενιζέλο, Θεσ/νίκη 1914. Π. Αργυρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, τ. Α΄, Αθήναι 1970, 
σ. 132 και εφηµ. Νέα Αλήθεια, 28.3.1915.     



 Στις παλινωδίες της πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στο 

µουσουλµανικό στοιχείο δεν συνέβαλαν µόνο ενέργειες µεµονωµένων υπαλλήλων, 

αλλά και οι αντικρουόµενες πρακτικές διαφόρων υπηρεσιών του κρατικού 

µηχανισµού. Κυρίως οι στρατιωτικές και αστυνοµικές αρχές των Νέων Χωρών είχαν 

µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ενδεδειγµένη πολιτική απέναντι στο 

µουσουλµανικό πληθυσµό. Οι στρατιωτικοί, επιφορτισµένοι µε την περιφρούρηση 

της ασφάλειας του κράτους, σε µια δεκαετία στο µεγαλύτερο µέρος της οποίας η 

Ελλάδα βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση, αντιµετώπιζαν τους µουσουλµάνους και 

τις άλλες µειονότητες ως συνεργάτες του εχθρού και ως απειλή για την εθνική 

ασφάλεια, έχοντας βέβαια και σχετικές ενδείξεις. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος που 

συνεπαγόταν η έντονη παρουσία των µειονοτήτων σε ελληνικό έδαφος επιβαλλόταν η 

λήψη σκληρών µέτρων, όπως απελάσεις, φυλακίσεις, τροµοκράτηση µέσω 

επιχειρήσεων στρατιωτικών αποσπασµάτων κ.λπ. Τα µέτρα αυτά συχνά έβρισκαν 

αντίθετες τις διοικητικές αρχές, οι οποίες εξέφραζαν έντονα παράπονα για τις 

ενέργειες των στρατιωτικών που αναιρούσαν τις εξαγγελίες για φιλελεύθερη και 

φιλοδίκαιη πολιτική. Για παράδειγµα, ο ύπατος αρµοστής Θράκης Σαχτούρης έµεινε 

εκτεθειµένος, αφού, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα διώκονταν οι µουσουλµάνοι 

χωρικοί που στρατολογήθηκαν βίαια από το κίνηµα του Τζαφέρ Ταγιάρ, η Στρατιά 

Θράκης  προχωρούσε σε αθρόες συλλήψεις και απελάσεις στην Κρήτη32. 

 ∆ιαφορετικές απόψεις γύρω από τη µειονοτική πολιτική του ελληνικού 

κράτους δεν είχαν µόνο οι στρατιωτικές ή οι αστυνοµικές αρχές, αλλά ανάλογα 

φαινόµενα χαρακτήριζαν και τη συνεργασία διαφορετικών φορέων του διοικητικού 

µηχανισµού των Νέων Χωρών. Οι αλληλοσυγκρουόµενες ενέργειες διοικητικών 

αρχών ή εκπροσώπων της ίδιας υπηρεσίας προδίδουν την απουσία σχεδιασµού από 

την κεντρική εξουσία µιας οργανωµένης πολιτικής απέναντι στις µειονότητες µε 

προκαθορισµένους τους στόχους και τα µέσα επίτευξής τους. Ακόµη και ο ίδιος ο 

Βενιζέλος δεν µπορούσε να επιβάλει τον πολιτικό του σχεδιασµό όσον αφορά τους 

µουσουλµάνους της ελληνικής επικράτειας, αντιµετωπίζοντας την αδιαφορία ή τον 

κακώς νοούµενο πατριωτισµό των εκπροσώπων του κρατικού µηχανισµού και την 

αδυναµία τους να αντιληφθούν τη σχέση των επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής 

µε την καλή συµπεριφορά τους απέναντι στο µουσουλµανικό στοιχείο. Η διαταγή 

λοιπόν του Βενιζέλου για επιστροφή των κτηµάτων των µουσουλµάνων της 
                                                 
32 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1920, φ. 152.2., Ύπατη Αρµοστεία Θράκης προς Κεντρική Υπηρεσία και υπουργείο 
Στρατιωτικών, Αδριανούπολη 30.8/12.9.1920, αρ. 359. 



Ανατολικής Μακεδονίας το 1919 στην οποία προσέδιδε µέγιστη σηµασία για την 

πραγµατοποίηση των εθνικών βλέψεων στη Θράκη εφαρµοζόταν µετ’ εµποδίων από 

τις κατά τόπους αρµόδιες αρχές, αναγκάζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό να κάνει 

λόγο για «αθεράπευτον τύφλωσιν της ελληνικής διοικήσεως»33. 

 Οι καλές προθέσεις των φορέων της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο 

µουσουλµανικό στοιχείο προσέκρουαν και στην αδυναµία ή αδιαφορία του ελληνικού 

κράτους να υλοποιήσει τις εξαγγελίες για ανάπτυξη των περιοχών όπου 

συγκεντρωνόταν ο µειονοτικός πληθυσµός µε την κατασκευή έργων υποδοµής ή µε 

τη στελέχωση του διοικητικού µηχανισµού µε επαρκές και ικανό προσωπικό στο 

οποίο θα συµπεριλαµβάνονταν υπάλληλοι από τις τάξεις των µουσουλµάνων και των 

άλλων µειονοτήτων. Και ενώ όλα τα υψηλόβαθµα στελέχη της ελληνικής διοίκησης 

συµφωνούσαν ότι η αφοµοίωση των µειονοτικών πληθυσµών συνεπαγόταν το 

ενδιαφέρον του κράτους για την ανάπτυξη των περιοχών τους, ελάχιστα έγιναν προς 

αυτή την κατεύθυνση κατά τα έτη 1912-1922, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται ότι τη 

χρονική αυτή περίοδο η Ελλάδα δοκιµαζόταν από πολεµικές συγκρούσεις, 

µετακινήσεις πληθυσµών και το νοσηρό πολιτικό κλίµα του Εθνικού ∆ιχασµού. Ο 

Κωνσταντίνος Καραβίδας, για παράδειγµα, θεωρούσε ότι τα ερείσµατα των 

θιασωτών της αυτονοµίας της Μακεδονίας τα προσέφερε η ελληνική διοίκηση µε την 

αδιαφορία της, την έλλειψη σχεδιασµού και υλοποίησης ενός οργανωµένου 

προγράµµατος διοίκησης καθώς και µε την αδυναµία εξουδετέρωσης του 

οικονοµικού ζυγού που επέβαλαν οι τσιφλικάδες στον αγροτικό πληθυσµό34. 

 Παράλληλα, το ελληνικό κράτος, παρά τις παραινέσεις, δεν εµπιστεύτηκε 

δηµόσιες θέσεις σε µουσουλµάνους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας. Η 

µοναδική εξαίρεση ήταν ο Τουρκοκρητικός Αλή Ναΐπ Ζαδέ που διορίστηκε νοµάρχης 

∆ράµας από την κυβέρνηση Φιλελευθέρων35 . Στη Θράκη οι προτροπές του Βενιζέλου 

και η αναγκαιότητα της έξωθεν καλής µαρτυρίας συνέβαλαν ώστε να στελεχωθεί σε 

µεγαλύτερο βαθµό η ελληνική διοίκηση µε µουσουλµάνους υπαλλήλους από ό,τι στη 
                                                 
33 ΙΑΥΕ, Κ.Υ., 1919, φ. Α/5(10α), Βενιζέλος προς Κεντρική Υπηρεσία, Παρίσι 13/26.8.1919, αρ. 
8459. 
34 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αρχείο Φίλιππου ∆ραγούµη, φ. 6, 
Κ. Καραβίδας, «υπόµνηµα περί των αιτιών και πιθανοτήτων ενδεχοµένου αυτονοµιστικού 
Μακεδονικού κινήµατος», Αδριανούπολη Νοέµβριος 1921. 
35 Ο Αλή Ναΐπ Ζαδέ ήταν προσωπικός φίλος του Βενιζέλου και παρέµεινε στην Ελλάδα µετά την 
Ανταλλαγή Πληθυσµών. Συµµετείχε στην οργάνωση της διοίκησης της Ύπατης Αρµοστείας Σµύρνης 
αναλαµβάνοντας το Τµήµα Μουσουλµανικών Υποθέσεων, λίγο αργότερα διορίστηκε νοµάρχης 
Αδριανούπολης και το 1923 νοµάρχης Λασιθίου. Βλ. ∆. Νησιώτης, «Ο πρώτος νοµάρχης Καβάλας της 
ελληνικής διοικήσεως ήταν Τούρκος», Έρευνα, 9 (1952), 19 και Μ. Llewellyn Smith, Το όραµα της 
Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία 1919-1922, Αθήνα 2004, σ. 183. 



Μακεδονία. Ο Αλή Ναΐπ Ζαδέ διορίστηκε αυτή τη φορά νοµάρχης Αδριανούπολης36. 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση µε βάση το νόµο του 1913 «περί διοικήσεως των 

στρατιωτικώς κατεχοµένων χωρών» διατηρήθηκαν οι µουσουλµάνοι δήµαρχοι και 

δηµοτικοί σύµβουλοι σε αρκετές πόλεις των Νέων Χωρών, όπως ο Ντονµές 

δήµαρχος της Θεσσαλονίκης Οσµάν Σαΐντ Μπέης. Ωστόσο, το δικαίωµα της 

ελεύθερης εκλογής τοπικών αρχόντων από τους µουσουλµάνους και τις άλλες 

µειονότητες δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Οι ελληνικές αρχές θεωρούσαν εθνικά 

επικίνδυνη την ύπαρξη µειονοτικών προέδρων κοινοτήτων και για να αποφευχθεί ο 

παραπάνω κίνδυνος ανέβαλλαν συνεχώς τις κοινοτικές εκλογές και διόριζαν 

απευθείας κοινοτικούς άρχοντες πρόσωπα εµπιστοσύνης37. 

Οι προθέσεις λοιπόν των φορέων της κεντρικής εξουσίας για την εφαρµογή 

µιας πολιτικής απέναντι στους µουσουλµάνους µε γνώµονα το σεβασµό των 

δικαιωµάτων τους και την ισότιµη αντιµετώπισή τους απέτυχαν να υλοποιηθούν στην 

πράξη. Τίθεται όµως το ερώτηµα κατά πόσο µπορούσε να εφαρµοστεί η παραπάνω 

πολιτική στις συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί την περίοδο 1912-1923. Η εδαφική 

επέκταση της Ελλάδας µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους και η πληθυσµιακή 

πανσπερµία των Νέων Χωρών καθιστούσαν δύσκολο το έργο της διοίκησής τους και 

της ενσωµάτωσής τους στις δοµές της κρατικής οργάνωσης του ελληνικού βασιλείου, 

έργο που γινόταν δυσκολότερο εξαιτίας των πολεµικών περιπετειών της περιόδου, 

της πολιτικής αστάθειας και των συνεχών πληθυσµιακών µετακινήσεων. Στις 

ιδιαίτερες αυτές συνθήκες φαίνεται ότι δεν ανταποκρίθηκε ένα τµήµα του ελληνικού 

διοικητικού µηχανισµού, µη έχοντας άλλωστε προηγούµενη εµπειρία στη διοίκηση 

εδαφών µε συµπαγείς µειονοτικούς πληθυσµούς. Παράλληλα, η διατήρηση των 

εδαφικών κεκτηµένων δεν ήταν δεδοµένη. Μπροστά στην απειλή της εδαφικής 

ακεραιότητας αυξανόταν και η καχυποψία των ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα των 

στρατιωτικών και των αστυνοµικών, απέναντι στο µειονοτικό πληθυσµό και κρινόταν 

απαραίτητη η λήψη σκληρών µέτρων τα οποία θα υπογράµµιζαν την 

αποφασιστικότητα του ελληνικού κράτους να επιβάλει την κυριαρχία του. Τα µέτρα 

                                                 
36 Α. Σακτούρης, Αναµνήσεις εκ του διπλωµατικού µου σταδίου (1897-1933), εν Καΐρω 1951, σ. 173. Κ. 
Γέραγας, Αναµνήσεις εκ Θράκης 1920-1922, εν Αθήναις 1925, σσ. 124-126 και  Αχ. Μάντζαρης, 
Σελίδες για την Ιστορία. Από τα πενήντα χρόνια της υπηρεσίας µου στην ελληνική κρατική διοίκηση και 
στην ελληνική καπνική οικονοµία, Αθήνα 1959, σσ. 63, 73-74. 
37 ΓΑΚ, Κ.Υ., ΑΠΓΠ, φ. 316,  γενικός επιθεωρητής 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και  Ανατολικής 
Μακεδονίας προς Πρόεδρο Κυβερνήσεως, Θεσ/νίκη 24.7/6.8.1919, αρ. 825 και Βλ. Βλασίδης, Η 
Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και η δράση της στην ελληνική Μακεδονία στον 
Μεσοπόλεµο 1919-1928, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 190-191. 



αυτά µπορεί συνήθως να βασίζονταν σε πληροφορίες που δεν αντικατόπτριζαν τις 

πραγµατικές διαστάσεις της απειλής ή ακόµη να επιβάλλονταν επί δικαίους και 

αδίκους, αφορούσαν όµως µια υπαρκτή απειλή38. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τη 

συµπεριφορά αυτή των ελληνικών αρχών απέναντι στους µειονοτικούς πληθυσµούς ο 

Βρετανός πρόξενος Θεσσαλονίκης την απέδιδε «στο γεγονός ότι η Ελλάδα, µια µικρή 

χώρα, κατέλαβε µια τεράστια περιοχή και τείνει να καταστείλει κάθε απόπειρα 

αµφισβήτησης της εξουσίας της. Η απειρία της δικαιολογεί σε ένα βαθµό την αλαζονεία 

και το σοβινισµό της»39. 

Το οριστικό πλήγµα στα σχέδια φορέων της κεντρικής διοίκησης να 

ενσωµατώσουν τους µουσουλµάνους και τις άλλες µειονότητες ως ισότιµα µέλη στις 

δοµές του ελληνικού κράτους αποτέλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή. Το µέγεθος 

της ήττας, το επισφαλές µέλλον Θράκης και Μακεδονίας, η ανάληψη της εξουσίας 

από τους στρατιωτικούς δικαιολογούσαν την υπερβολική καχυποψία και τη 

σκληρότητα των µέτρων εναντίον των µειονοτήτων. Η Μικρασιατική Καταστροφή 

θα αλλάξει άρδην τις αντιλήψεις των φορέων της ελληνικής διοίκησης απέναντι στο 

µουσουλµανικό στοιχείο. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενός κράτους που θα 

στηριζόταν στις αρχές της ισονοµίας, της ισοπολιτείας και του σεβασµού των 

δικαιωµάτων αλλοεθνών και αλλοθρήσκων απέτυχε παταγωδώς. Η εθνική 

οµοιογένεια ήταν αυτή που εξασφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα και την ευηµερία 

της χώρας και αυτή ακριβώς η αντίληψη καθιστούσε αναγκαία την απόφαση για την 

Ανταλλαγή των Πληθυσµών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 ΙΑΜ, ΑΓ∆Μ, φ. 78Α, µηνιαίες εκθέσεις  Νοµαρχίας Κοζάνης (Ιούνιος-Αύγουστος 1914) προς 
Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας σχετικά µε τη δηµόσια ασφάλεια, όπου αναφορές σε συλλήψεις και 
εκτοπίσεις µουσουλµάνων οι οποίοι κατηγορούνταν για αντεθνικές ενέργειες, συνωµοσία εναντίον του 
καθεστώτος και ύποπτες κινήσεις. 
39 Τhe National Archives, Foreign Office, 371/1997b, προξενείο Μ. Βρετανίας προς πρεσβεία 
Κωνσταντινούπολης, Θεσ/νίκη 20.6.1914, αρ. 30299. 
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