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Εκτοπισμένοι και πρόσφυγες του Πολέμου (1940) 

Όταν στην Ελλάδα αναφερόμαστε σε πρόσφυγες, συνήθως εννοούμε τους Μικρασιάτες που 

έφτασαν πρώτα κατά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 υπό το φάσμα της σφαγής και 

στη συνέχεια σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών της Λοζάνης το 1923. 

Ωστόσο σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων όπου εκδηλώθηκαν 

εθνικιστικές ταραχές κατά το 19ο αιώνα υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι που εκδιώχθηκαν ή 

απομακρύνθηκαν εθελοντικά από τις πατρογονικές τους εστίες. 

Ανάλογα χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν ή πήραν το δρόμο της προσφυγιάς στην Ευρώπη 

και την Ασία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τα πρώτα χρόνια μετά τον 

τερματισμό του. Υπολογίζεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν και είτε 

εκτελέστηκαν με τις απάνθρωπες μεθόδους του ναζιστικού καθεστώτος είτε αναγκάστηκαν 

να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω του πολέμου ή των πολιτικών συνθηκών. Ο εκτοπισμός 

και η εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης αποτελεί το πιο γνωστό έγκλημα των ναζί στο 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπό δίωξη στη Γερμανία από το 1933, οι τελευταίοι αυτοί είδαν τη 

θέση τους βαθμιαία να επιδεινώνεται, ενόσω οι ναζί επεξέτειναν την κυριαρχία τους στην 

Ευρώπη - ιδιαίτερα την Ανατολική. Μάλιστα επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν εναντίον τους 

από τον Χίτλερ και τους συνεργάτες του εφιαλτικές πρακτικές, πρωτοφανέρωτες στην 

παγκόσμια ιστορία:  φυσική εξόντωση μετά από επώδυνη παραμονή σε γκέτο ή σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, μαζικές εκτελέσεις, χρήση δηλητηριωδών αερίων προκειμένου 

να προκληθεί μαζικά ο θάνατος. Σε εκατομμύρια αριθμούνται τα θύματα της πρωτοφανούς 

αυτής τραγωδίας - μόνο από την Ελλάδα πάνω από 70.000. Ολόκληρο το εβραϊκό στοιχείο 

της Θεσσαλονίκης εξοντώθηκε, όπως και της Κρήτης. Ακόμη και οι Έλληνες Εβραίοι που 

είχαν μεταναστεύσει στη νότια Γαλλία πριν τον πόλεμο εξοντώθηκαν. Σε αρκετές 

περιπτώσεις επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η φυγάδευση Ελλήνων Εβραίων με πλαστές 

ταυτότητες σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και την Αστυνομία. 

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι πως εκτός των Εβραίων εκτοπίστηκαν και 

εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκατομμύρια άνθρωποι κάθε εθνικότητας 

που ανήκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες: «εχθροί του καθεστώτος» στη Γερμανία, 

κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι, ανάπηροι, Τσιγγάνοι. Οι Ρομά υπέστησαν συστηματικές 

διώξεις ως άνθρωποι μίας κατώτερης φυλής. Οι Ρομά θεωρούνται ένας από τους 

παλαιότερους λαούς της Ευρώπης. Κατά την επικρατούσα άποψη, όπως μαρτυρούν και 

ρίζες της γλώσσας τους, των ρομανί, οι Ρομά έφτασαν στον ευρωπαϊκό χώρο από την Ινδία, 

στις αρχές του 11ου αιώνα. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ναζιστική Γερμανία, η 

Κροατία, η Ουγγαρία και οι σύμμαχοί τους προσπάθησαν συστηματικά να εξολοθρεύσουν 

όλους τους τσιγγάνους της Ευρώπης. «Πρόκειται για μια καταστροφή μεγαλύτερη από 

εκείνη των Εβραίων της Γερμανίας», σημειώνει η κορυφαία Καθηγήτρια Ιστορικός Ενριέτ 

Ασσέο. Κατά τη γενοκτονία των Ρομά χάθηκαν 250.000 έως 1.500.000 ψυχές. Στη Ρουμανία, 

ο φιλοναζιστής πρόεδρος της χώρας Ίον Αντονέσκου, διάλεξε έναν άλλο τρόπο για να 

εξολοθρεύσει τους τσιγγάνους. Τους μετέφερε στην παγωμένη Υπερδνειστερία και τους 

άφησε να πεθάνουν από το κρύο, τη πείνα και τις αρρώστιες. Στην Υπερδνειστερία χάθηκαν 



περίπου 11.000 άνθρωποι. Σπάνια, όμως, γίνεται λόγος για το Ολοκαύτωμα ή τη Γενοκτονία 

των Ρομά. 

Εκτός από τις εκτοπίσεις και τη συστηματική εξόντωση, αξιοσημείωτη είναι τα χρόνια του 

Β΄Παγκοσμίου πολέμου και η εθελοντική μετακίνηση πληθυσμών από τις κατακτημένες 

περιοχές του Ράιχ προς τη Γερμανία, όπου χρησιμοποιήθηκαν από τους Ναζί ως εργατικό 

δυναμικό και μάλιστα από το 1942 και έπειτα, οπότε και κλιμακώθηκε η παραγωγή όπλων.  

Ο αριθμός των ξένων εργαζομένων στο Ράιχ υπολογίζονται στα 3,5 εκατομμύρια, από τους 

οποίους το ένα τρίτο ήταν Πολωνοί και οι υπόλοιποι Δυτικοευρωπαίοι, που είχαν 

μεταναστεύσει εθελοντικά πεισμένοι από την προπαγάνδα των ναζί για τους υψηλούς 

μισθούς και την υγειονομική περίθαλψη. Άλλα 3,9 εκατομμύρια Σοβιετικοί αιχμάλωτοι 

χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες υπό άθλιες συνθήκες, από τους οποίους ένα χρόνο αργότερα 

είχε επιβιώσει μόλις το 1,1 εκατομμύριο.  

Στην ελληνική Μακεδονία τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιούνται 

αναγκαστικές εκτοπίσεις των ελληνικών πληθυσμών από τους Βούλγαρους κατακτητές.  Οι 

Βούλγαροι ακολούθησαν πολιτική εξόντωσης και απελάσεων του ελληνικού πληθυσμού της 

περιοχής, με στόχο τον εκβουλγαρισμό της και την οριστική προσάρτηση της από την 

Βουλγαρία. Στην προσπάθειά τους αυτή πραγματοποίησαν απελάσεις δημοσίων 

υπαλλήλων, κλείσιμο ελληνικών σχολείων και διωγμό εκπαιδευτικών, αντικατάσταση 

Ελλήνων κληρικών από Βούλγαρους ιερείς και πραγματοποίηση μετονομασιών. Με ένα 

σύστημα έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος κατέστησαν αδύνατη την άσκηση 

επαγγελμάτων από Έλληνες. Μέχρι τα τέλη του 1941 είχαν εκδιώξει περισσότερους από 

100.000 Έλληνες πραγματοποιώντας παράλληλα εποικισμούς με βουλγαρικούς 

πληθυσμούς. 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο μετά το τέλος του σημειώθηκαν 

επίσης αναγκαστικές εκτοπίσεις από το σοβιετικό καθεστώς. Τσετσένοι αρχικά και στη 

συνέχεια οι Έλληνες της Κριμαίας, οι Κούρδοι, οι Λαζοί, οι Τάταροι και οι Κούρδοι της ίδιας 

περιοχής εκτοπίζονταν από τα παράλια προς το εσωτερικό της ΕΣΣΔ και τη Σιβηρία.  

Λίγα χρόνια μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής, η Ελλάδα γνώρισε τον εμφύλιο 

σπαραγμό, έναν από τους πιο πολύνεκρους και βίαιους πολέμους του 20ού αιώνα και 

προανάκρουσμα του Ψυχρού Πολέμου. Ανάμεσα στις σοβαρές επιπτώσεις του Εμφυλίου 

ξεχωρίζει το δράμα των προσφύγων. Ο αριθμός των προσφύγων ήταν εξαιρετικά μεγάλος. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και χιλιάδες παιδιά, που είτε στάλθηκαν σε ανατολικές 

χώρες, είτε μετακινήθηκαν και εγκλείστηκαν προσωρινά σε "παιδοπόλεις". Κυρίως στη 

βόρεια Ελλάδα πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα χωριά 

τους, είτε για να μη βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών εθνικού στρατού-ανταρτών, είτε 

επειδή εξαναγκάστηκαν κατά τη διάρκεια των μεγάλων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του 

εθνικού στρατού, ώστε να αποκοπεί με οποιαδήποτε τρόπο ο εφοδιασμός έμψυχου υλικού 

των ανταρτικών τμημάτων, είτε πάλι λόγω της βίαιης προσαγωγής από τον ΔΣΕ 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα προσέλευσης μαχητών. 

Χαρακτηριστικό του αριθμού των προσφύγων είναι ότι σύμφωνα με το "Μνημόνιο για το 

ελληνικό προσφυγικό πρόβλημα", που εστάλη στις 8 Οκτωβρίου 1949 προς το αμερικανικό 

υπουργείο Εξωτερικών από την Ελληνική κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κ. Τσαλδάρης δήλωνε 



πως ο αριθμός των καταφυγόντων και φυγόντων του εμφυλίου πολέμου ανέρχονταν σε 

684.607 άτομα. Από αυτούς φαίνεται πως επαναπατρίστηκαν σχετικά νωρίς περίπου 

390.000. Ιδιαίτερα τα παιδιά στη βόρεια Ελλάδα αποτέλεσαν ειδική κατηγορία θυμάτων 

στον Εμφύλιο. Το 1948, στο αποκορύφωμα του ελληνικού Εμφυλίου, τριάντα οκτώ χιλιάδες 

παιδιά εντάχθηκαν σε προγράμματα εκκένωσης που τα απομάκρυναν από τα σπίτια τους 

στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. Το ΚΚΕ διοχέτευσε περίπου τα μισά σε ορφανοτροφεία 

στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ η εθνική κυβέρνηση έβαλε τα υπόλοιπα σε οικοτροφεία 

διάσπαρτα στη Ελλάδα. Αντικείμενο έριδας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το 

αμφιλεγόμενο αυτό επεισόδιο εξακολουθεί να τροφοδοτεί εντάσεις διεθνώς, αλλά και στο 

εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας.  

Από το 1947 μέχρι το τέλος του Εμφυλίου υπολογίζεται ότι πάνω από 75.000 πρόσφυγες 

κατέφυγαν στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ –εκτός αυτών που έφτασαν στη 

Γιουγκοσλαβία του Τίτο- όπου και παρέμειναν για πολλά χρόνια. Η παλιννόστηση για τους 

περισσότερους έγινε στη μεταπολίτευση και μάλιστα μετά την αναγνώριση της Εθνικής 

Αντίστασης το 1982. Υπολογίζεται ότι μέχρι τη δεκαετία του ’90 είχαν επιστρέψει περίπου 

45.000 πολιτικοί πρόσφυγες. 

Αυτή ήταν μια ενδεικτική καταγραφή των εκτοπίσεων κατά τη δεκαετία του 1940. Ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε η αφορμή για το μεγαλύτερο ρεύμα εκτοπίσεων και 

μετακινήσεων πληθυσμών κατά τον 20ό αιώνα. Γενικά εξάλλου οι πολεμικές συρράξεις 

αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη αιτία των αθρόων μετακινήσεων. Σήμερα, διανύοντας 

την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει προσφυγικά ρεύματα 

τόσο στο εσωτερικό της (Ουκρανία), όσο και από τη Μέση Ανατολή. Τα προσφυγικά ρεύματα 

έχουν ενταθεί από το 2015. Προφανώς δεν πρόκειται για εκτοπισμό και εξόντωση, όπως 

γινόταν από τους ναζί, αλλά για προσπάθεια επιβίωσης με την απομάκρυνση από μια 

φλεγόμενη πατρίδα. Και σε αυτήν την περίπτωση οι μετακινήσεις είναι αποτέλεσμα 

πολέμων. Των πολέμων που υποδαυλίζουν οι ισχυροί στρατιωτικά – με την ανοχή και της 

Ευρώπης - συντηρώντας και εξοπλίζοντας πότε απολυταρχικά καθεστώτα και πότε 

εξτρεμιστικές θρησκευτικές οργανώσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά  τους 

οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα ή –προσφάτως- εισβάλοντας απροκάλυπτα σε πιο 

αδύναμες χώρες. Το βέβαιο είναι πως η Ευρώπη πληρώνει πλέον το τίμημα για αυτές τις 

πολιτικές και πως κρίνεται αναγκαίο να αναλάβει ενεργό ρόλο στην περίθαλψη των 

χιλιάδων ανθρώπων που συρρέουν στα σύνορά της. Ταυτόχρονα, αν επιθυμεί να δικαιώσει 

τον ιστορικό της ρόλο ως προστάτις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 

των λαών, να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του παραλογισμού των πολέμων. 

Το επίσης βέβαιο είναι πως αν οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης δεν απαιτήσουν από τις 

κυβερνήσεις τους και τα ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν άμεσα μέτρα, θα εξακολουθήσουν να 

πληρώνουν πολλαπλά το κόστος των πολέμων στην περιοχή, τόσο με την ανάγκη στήριξης 

των εκτοπισμένων όσο και με τη φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. 

 

 

 



Το μουσικό σχήμα «11 & κάτι» 

Στέλλα Ασκορδαλάκη (Α1): Φωνή 

Μάνος Τζορμπατζούδης (Α3): Κιθάρα, φωνή 

Μαργαρίτα Κοτσάκη (Α5): Βιολί, φωνή 

Ειρήνη Καλογιαννάκη (Β1): Φωνή 

Φωτεινή Καλογερίδη (Β2): Κιθάρα 

Ελευθερία Δεμέτζου (Β3): Πιάνο, φωνή 

Νικολό Νικολόπουλος (Β4): Φωνή 

Χρήστος Μανουσάκης (Β6): Κιθάρα, μπάσο 

Σοφία Χριστοδουλάκη (Β8): Πιάνο, φωνή 

Μενέλαος Ασκορδαλάκης (Γ1): Πιάνο, φωνή 

Άννα Παπαστεφανάκη (Γ5): Ηλεκτρική κιθάρα 

Φιλική συμμετοχή: Ανδρέας Τυμπακιανάκης: Μπουζούκι, φωνή 

Θεατρική Ομάδα 

Θεοδωρομανωλάκη  Ειρήνη 

Κοντογιάννη Μυρτώ 

Κωστάκης Μάνος 

Μαντιδάκης Γιάννης 

Νικολόπουλος Νικόλαος 

Σαρικαβάζη Δήμητρα 

Τζαγκαράκη Χριστίνα 

Τζαγκαράκης Μάνος 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ξένια Περακάκη, Μαρία Μαρκάκη, Άννα Ζωγραφιστού 

Ακούγονται τα τραγούδια: Της αγάπης αίματα (Ελύτης/Θεοδωράκης), Αυτά τα κόκκινα 

σημάδια (Ρίτσος/Λεοντής), Μη με ρωτάς (Λ.Παπαδόπουλος/Λοΐζος), Ederlezi 

(παραδοσιακό/G.Bregovic), Κείνοι που επράξαν το κακό (Ελύτης/Μαυρουδής), Μπήκαν στην 

πόλη οι οχτροί (Σκούρτης/Μαρκόπουλος), Μάνα μου Ελλάς (Γκάτσος/ Ξαρχάκος), Προσκυνώ 

τη χάρη σου, λαέ μου (Μ. Σταυρακάκης/Μαρκόπουλος), Τούτες τις μέρες (Ρίτσος/Λεοντής). 

Θεατρικό: «Himmelweg»  (Ο δρόμος για τον ουρανό)  του Χουάν Μαγιόρκα. 

Προσαρμογή: Μαρία Μαρκάκη 
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