
14 Σεπτεμβρίου  2020 Ημζρα μνιμθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ 

Ο  ερχομόσ των προςφφγων του 1922 ςτθν  Καβάλα 

Μετά  τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι ο ελλθνιςμόσ τθσ Ανατολίασ αναηιτθςε ςωτθρία  και 

αποκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα κι ζνα μεγάλο μζροσ του βρζκθκε ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ, και κυριότατα ςτουσ νομοφσ  Δράμασ και Καβάλασ. Οι δφο αυτοί νομοί 

καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ και δεφτερθ κζςθ ζχοντασ τθ μεγαλφτερθ αναλογία προςφφγων 

ςτο ςυνολικό πλθκυςμό τουσ το 1928, ςφμφωνα με το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ του κλάδου 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν για τθ Γϋ Λυκείου. Σε ποςοςτό  70,2%   του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 

ανζρχονται οι  πρόςφυγεσ ςτθ Δράμα, ενϊ ςε  56,9% ςτθν Καβάλα. Καταλαβαίνει κανείσ ότι 

εξαιτίασ τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ,  του λιμανιοφ, αλλά και τθσ οικονομικισ τθσ ευμάρειασ, το 

λιμάνι τθσ πόλθσ δζχκθκε τόςο πλικοσ προςφφγων που εξακτινϊκθκαν αργότερα ςτουσ γφρω 

νομοφσ. Η προτίμθςθ αυτι εξθγείται αν ςκεφτοφμε ότι θ πόλθ μασ ιταν διεκνζσ κζντρο εμπορίου 

καπνοφ ςχεδόν για ζναν αιϊνα  και οι πρόςφυγεσ, που πολλοί  γνϊριηαν τθν καλλιζργεια και τθν 

επεξεργαςία του καπνοφ από τισ πατρίδεσ τουσ, ιλπιηαν ότι εδϊ κα βρουν εφκολα εργαςία για 

τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων. Με τθν άφιξι τουσ βζβαια προζκυψε  αμζςωσ το ηιτθμα τθσ 

ςτζγαςισ τουσ που απαςχόλθςε τισ αρχζσ και υιοκετικθκε θ πρόχειρθ εγκατάςταςι τουσ ςε 

καπναποκικεσ, ςχολεία, εκκλθςίεσ, τηαμιά και ςτο  Ιμαρζτ, μζχρι να προχωριςει θ αςτικι 

αποκατάςταςθ με τουσ αςτικοφσ ςυνοικιςμοφσ των Χιλίων και των Πεντακοςίων, αλλά και θ 

αγροτικι αποκατάςταςθ ςτα γφρω χωριά. Φυςικά οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ιταν πολφ δφςκολεσ 

χωρίσ δυνατότθτα τιρθςθσ κανόνων υγιεινισ και το ίδιο ίςχυε και ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, τισ 

καπναποκικεσ. Ναι μεν προςφζρκθκε άφκονο και φκθνό εργατικό  δυναμικό, θ ιδθ όμωσ 

βεβαρθμζνθ υγεία των προςφφγων από τθν ταλαιπωρία, τθν ελλιπι διατροφι  και τθ φτϊχεια, 

ςε ςυνδυαςμό με τισ ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςυνζβαλαν ςτθν ζξαρςθ τθσ φυματίωςθσ 

ςτθν περιοχι μασ, που οδιγθςε κατόπιν ςτθν ίδρυςθ του Σανατορίου. Η ζνταξθ πάντωσ των 

προςφφγων ςτο εργατικό δυναμικό τθσ πόλθσ,  βοικθςε να ανδρωκεί ςτα επόμενα χρόνια το 

εργατικό κίνθμα και να πρωτοςτατιςει ςε αγϊνεσ και διεκδικιςεισ των καπνεργατϊν με 

αποκορφφωμα τθν εξζγερςθ του 1933. 

Όλα αυτά που με λεπτομζρειεσ  περιγράφουν θ επίςθμθ Ιςτορία και κάποιοι ςυμπολίτεσ μασ  

ιςτορικοί  ερευνθτζσ, παίρνουν ςάρκα οςτά και  αποτυπϊνονται με περιςςότερθ ηωντάνια ςτθ 

λογοτεχνία μασ. Ο Καβαλιϊτθσ, λοιπόν, λογοτζχνθσ Διαμαντισ Αξιϊτθσ ςτο μυκιςτόρθμά του 

«Πλωτζσ Γυναίκεσ» μιλά για τθν πόλθ μασ εκείνθ τθν περίοδο  και τθν προςφυγιά τθσ που τελικά 

μπολιάςτθκε ςτο κορμί τθσ:  

1920 

Ζνα υγρό πρωινό βρζκθκαν ςτον κόλπο τθσ Καβάλασ. 
-Φτιαγμζνθ από κάλαςςα! 



Μια αίςκθςθ Κωνςταντινοφπολθσ, μφρνθσ, Αλεξάνδρειασ αναδυόταν από δω κι από κει. Οι 
μιναρζδεσ των τηαμιϊν  που ανυψϊνονταν προκλθτικά δίπλα ςτθ γλυκφτθτα των τροφλων και τα 
καμπαναριά με τον ευδιάκριτο ςταυρό που προεξείχαν  από τα κεραμίδια των χαμθλϊν ςπιτιϊν, 
τθν αποπροςανατόλιηαν. 
-Με ςτραμμζνα τα νϊτα ςτον πιο όμορφο κόλπο τθσ Μεςογείου, απόρθςε ο Κωνςταντίνοσ. Η 
πίςω πλευρά των καπναποκθκϊν ςχθμάτιηε ζναν ωχρό τοίχο, τα κεμζλια του οποίου βρζχονταν 
από τθ κάλαςςα. 
 

 
 

-Εδϊ είναι θ Μζκκα του καπνοφ. Αυτι θ Πολιτεία, κα τον ενθμερϊςει αργότερα ο καπνζμποροσ 
Ευγζνιοσ  Ιορδάνου, με τον τρόπο που γίνεται το εμπόριο των καπνϊν, πρϊτα δζνει με τον ζξω 
κόςμο κι φςτερα με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Θα δεισ να κυκλοφοροφν ςτουσ δρόμουσ τθσ, όλο το 
χρόνο, ζμποροι από τθν Ευρϊπθ, τθν Αμερικι, τθν Αίγυπτο. Να κάνουν βίηιτεσ ςτα δουλεμζνα 
καπνά και να κλείνουν κοντράτα για να τα ςθκϊςουν το χειμϊνα. Πρόξενοι και υποπρόξενοι 
ξζνων κρατϊν, που αςχολοφνται παράλλθλα με το εμπόριο του καπνοφ, πρωτοςτατοφν ςτθ 
διαμόρφωςθ των τιμϊν, ανεβάηοντασ ι κατεβάηοντασ ανάλογα τθν τιμι τθσ λίρασ. Από το 
επτζμβριο αρχίηει το φόρτωμα  για τα λιμάνια του Λονδίνου, τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, τθσ 
Οδθςςοφ, τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ Γζνοβασ, τθσ Μαςςαλίασ. Κάκε τζτοια εποχι ς’ αυτιν τθ 
κάλαςςα δε κα δεισ καράβι ελλθνικό. Ζρχονται ξζνια ςκαριά, βουβά και κεόρατα, χιλιάδων 
τόνων, κλείνουν τον κόλπο και μζςα ςε μία αςταμάτθτθ και δαιμονικι κίνθςθ αρχίηουν να 
φορτϊνουν. Οι δρόμοι και θ προκυμαία δζρνονται από το πάνε ζλα τθσ ςυναλλαγισ. Δεκάδεσ 
κάρα και αυτοκίνθτα φορτωμζνα ωσ επάνω με τα ςτοιβαγμζνα δζματα  κατεβαίνουν γοργά από 
τισ αποκικεσ  να προφτάςουν τα βαπόρια που όλο βιάηονται να ςαλπάρουν. Και όταν φφγει θ 



δουλεμζνθ ςοδειά του καπνοφ, ό,τι απομείνει ςτζλνεται ςτον Πειραιά, τθν Καλαμάτα, το Βόλο, 
ςτα εκεί καπνεργοςτάςια για να γίνει τςιγάρο ι να περιμζνει τθν τφχθ του τον άλλο χρόνο. 
Παράλλθλα με τθ ςοδειά που φεφγει ζρχονται απ’ τα καπνοχϊραφα  και μπαίνουν ςτισ αποκικεσ 
τα καινοφρια ξεραμζνα φφλλα. Άλλοσ μεγάλοσ κφκλοσ. Μελίςςια οι καπνομεςίτεσ εξορμοφν ςτα 
ορεινά χωριά, ανοίγουν τιμζσ, αγοράηουν, ηυγίηουν και φορτϊνουν ςτα φορτθγά. Χιλιάδεσ άνδρεσ 
και γυναίκεσ του Παγγαίου και τθσ Θάςου πιάνουν τισ ςιδερζνιεσ πορτάρεσ των μαγαηιϊν από τθ 
νφχτα μζχρι να κατζβουν ο ι γραμματικοί να ξεκλειδϊςουν και ν’ αρχίςουν να καλοφν. Θζλει 
μεγάλθ τφχθ να πιάςει κανείσ δουλειά από τθν πρϊτθ μζρα. Σα χζρια είναι πολλά, πιο πολλά απ’ 
όςα χρειάηονται, κι όςοι πιαςτοφν από τθν πρϊτθ ϊρα κα εξαςφαλίςουν μεροκάματο μζχρι το 
επτζμβριο. Από κει κι φςτερα τα καπνομάγαηα, άλλο μπροςτά και άλλο πίςω, κλείνουν και τα 
κτίρια γίγαντεσ, άδεια από εργάτεσ, βουβαίνονται. ’ αυτόν τον κφκλο περιςτρζφεται εδϊ και 
εκατό περίπου χρόνια θ καλι ηωι αυτοφ του τόπου. 
 
1922 
Οι τρεισ όροφοι τθσ αποκικθσ των Ιορδάνου ιταν πλθμμυριςμζνοι. Οι πρόςφυγεσ είχαν ιδθ 

ςχθματίςει τισ πολίχνεσ τουσ. Κουβζρτεσ και κουρελοφδεσ κάλυπταν τα μυςτικά κάκε οικογζνειασ 

από τα αδιάκριτα βλζμματα και προφφλαςςαν τα νεαρά κορίτςια και τα αγόρια από τουσ 

πειναςμζνουσ για άγουρθ ςάρκα. Εςοχζσ των τοίχων και βάςεισ δοκαριϊν δζχονταν τουσ 

ανιμπορουσ  και τισ αυτοςχζδιεσ κοφνιεσ των νθπίων. Μυρωδιζσ ςωμάτων, ανζχειασ, ιδρϊτα  και 

κάτουρου αναμειγνφονταν με το άρωμα του επεξεργαςμζνου καπνοφ που ιταν ποτιςμζνα τα 

ντουβάρια. Οι αποςτεωμζνοι κάκε θλικίασ παρζμεναν άγρυπνοι και βουβοί, ςαν να μθν είχαν 

ανάγκθ από τίποτε. Δεν άπλωναν το χζρι για ηθτιανιά… 

ε μια κόχθ, μια νζα γυναίκα είχε βγάλει από τθ μπλοφηα που φοροφςε  τον ζνα τθσ μαςτό και 

κιλαηε το βρζφοσ τθσ αγκαλιάσ τθσ. Εκείνο ζςφιγγε με τα χζρια του το βυηί, το ηάρωνε, δάγκωνε 

τθ ρϊγα και βφηαινε με βουλιμία.  

«Μια γυναίκα μοναχι, κιλαηε τθν ελπίδα τθσ με το γάλα τθσ ςτζρθςθσ», κα περιγράψει θ Ζλλθ 

ςτο θμερολόγιό τθσ  τθν εικαςτικι ςφνκεςθ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κάκε πρωί, Μάιο μζχρι  επτζμβριο, ο δρόμοσ μπροςτά από το ςπίτι πλθμμφριηε από βαριζσ 

μυρωδιζσ και ποδοβολθτά. Κοπάδια εργατϊν και εργατριϊν κατζβαιναν με ηωθρζσ  ι ιρεμεσ 

φωνζσ να φτάςουν ςτα καπνομάγαηα πριν το τρίτο κουδοφνι. Μια παλίρροια από αδιευκρίνιςτο 

κόρυβο  και φςτερα πάλι θςυχία. Σα μεςθμζρια το ίδιο. Ο ανθφορικόσ δρόμοσ γζμιηε από 

βιαςτικά κιτρινιςμζνα πρόςωπα που ακολουκοφςαν αντίκετθ πορεία. Σο απόγευμα, μετά τθν 

τζταρτθ και τελευταία φορά που περνοφςαν με το ςχόλαςμα, θ μυρωδιά των ςωμάτων παρζμενε 

βαριά ςτθν ατμόςφαιρα. Κάποτε διαλυόταν. Ζμενε να αιωρείται θ πικράδα των καπνόφυλλων 

που, ζτςι κι αλλιϊσ, ςκζπαηε μονίμωσ τθν πόλθ. 



 

Ο υποςιτιςμόσ, το κρφο του χειμϊνα, θ ανυπόφορθ ηζςτθ του καλοκαιριοφ, θ ελονοςία και θ 

κορυφαία των δεινϊν φυματίωςθ ελλόχευαν ςτα ςχολεία, ςτα προαφλια των εκκλθςιϊν , ςτα 

καπνομάγαηα και ςτισ αποκικεσ όπου κατοικοφςαν οι άςτεγοι τθσ Ανατολίασ και τθσ Ρωςίασ.  Η 

μειωμζνθ ςε κερμίδεσ τροφι, το ςτοίβαγμα δφο ι τριϊν οικογενειϊν ςε ακατάλλθλα οικιματα  

και οι ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ προετοιμάηουν άριςτα  τθν ζλευςθ τθσ αρρϊςτιασ των 

φτωχϊν. Με τα παράκυρα των αποκθκϊν ερμθτικά κλειςτά ακόμθ και τουσ κερινοφσ μινεσ – για 

να μθν ξεραίνονται τα καπνόφυλλα- τθ νικοτίνθ και τθ ςκόνθ που κατά τθ διάρκεια τθσ 

επεξεργαςίασ ειςζπνεαν, θ διάβρωςθ των πνευμόνων ιταν βεβαία. Επιπλζον, τα γφρω από τθν 

πόλθ βουνά ιταν γυμνά και ο αζρασ που κατζβαηαν πνιγθρόσ. Ο πυρετόσ κζριηε και οι νεκροί 

ςτοιβάηονταν ςτα προαφλια των εκκλθςιϊν, ςτον κιπο των Ηρϊων, γφρω από το μνιμα τθσ 



Αιγυπτίασ. Εξαιτίασ αυτισ τθσ κατάςταςθσ  ιδρφκθκε ςτθν πόλθ τμιμα λοιμωδϊν νόςων που 

ςτεγάςκθκε ςτισ καπναποκικεσ του Κυπριανοφ Εμφιετηόγλου, ςτθν ακτι του Φαλιρου. 

Οι πρόςφυγεσ ζφταςαν ςτον τόπο μασ κυριολεκτικά με τθν ψυχι ςτο ςτόμα. Αυτι θ ψυχι τοφσ 

κράτθςε, τουσ ζδωςε κάρροσ κι ελπίδα να παλζψουν παλικαρίςια για τθ ηωι τουσ και τθ ηωι των 

παιδιϊν τουσ, δίνοντασ το παράδειγμα  και  ςε όλουσ εμάσ που μασ περικυκλϊνουν κάποιεσ 

φορζσ ποικίλα και δυςεπίλυτα  προβλιματα.  

 

 

 

«Μια γυναίκα μοναχι, κιλαηε τθν ελπίδα τθσ με το γάλα τθσ ςτζρθςθσ» 

 


