
18 Μαΐου  Διεκνισ  Ημζρα Μουςείων  

Μουςείο Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ  Καβάλασ 

Ημζρα Μουςείων θ 18θ Μαΐου, και τα Μουςεία ανά τθν επικράτεια αλλά και το εξωτερικό 
προγραμματίηουν  ξεναγιςεισ και δράςεισ για να προςελκφςουν το ευρφ κοινό, που μια 
μερίδα του  ίςωσ τα αντιμετωπίηει με κάποια επιφφλαξθ ταυτίηοντασ ότι ανικει ςτο παρελκόν 
με το παρωχθμζνο, το άχρθςτο, το ςυντθρθτικό, το  ανίκανο να διαλεχκεί με το παρόν και το 
μζλλον. Επειδι όμωσ εμείσ δε ςυμμεριηόμαςτε αυτιν τθν άποψθ, επιλζξαμε να ςασ 
ξεναγιςουμε ςτο Μουςείο Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ τθσ πόλθσ μασ, για να γνωρίςουμε  όλοι  
τουσ κθςαυροφσ του και τθν προςπάκεια των ανκρϊπων του να μασ κάνουν κοινωνοφσ και 
ςυνεχιςτζσ αυτισ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 
Η πόλθ μασ θ Καβάλα, όπωσ είναι γνωςτό και από το ςχολικό εγχειρίδιο τθσ Ιςτορίασ 
Προςανατολιςμοφ τθσ Γϋ Λυκείου, μετά τθ μικραςιατικι Καταςτροφι του 1922 και τθ Συνκικθ 
Ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν το 1923, δζχτθκε το μεγαλφτερο αρικμό προςφφγων (70.000 
ψυχζσ)  αναλογικά με τον πλθκυςμό τθσ, μετά τθ Δράμα,  ςφμφωνα με τθν απογραφι του 
1928. Μια τυπωμζνθ προκιρυξθ με θμερομθνία 12 Μαΐου 1923 τθσ τοπικισ Επιτροπισ 
Περικάλψεωσ Προςφφγων "Προσ τουσ εν Καβάλλα διαμζνοντασ πρόςφυγασ", τθν οποία 
παρακζτει ο ιςτορικόσ κ. Κυριάκοσ Λυκουρίνοσ ςτο ιςτολόγιό του, επιςθμαίνει τθν ανάγκθ να 
μετακινθκοφν οι πρόςφυγεσ προσ τισ περιοχζσ του Νζςτου, των Ελευκερϊν  και του Παγγαίου 
ϊςτε να αποφευχκοφν οι επιδθμικζσ αςκζνειεσ λόγω του ςυνωςτιςμοφ τουσ ςτισ 
καπναποκικεσ.   
Άλλοι ςτθν πόλθ και άλλοι ςτα χωριά, τελικά κατάφεραν όλοι οι πρόςφυγεσ, Μικραςιάτεσ, 
Πόντιοι και Θρακιϊτεσ να ριηϊςουν  και να ςτεγάςουν τα ταπεινά τουσ όνειρα ςτον τόπο αυτό. 
Με το πζραςμα των χρόνων, δοφλεψαν, μορφϊκθκαν, αποκαταςτάκθκαν ποικιλοτρόπωσ, κι 
όταν λφκθκαν πια τα πιεςτικά βιοτικά προβλιματα, ιρκε θ ϊρα να ηωντανζψουν τθν 
απωκθμζνθ για πολλοφσ λόγουσ  Μνιμθ, που πεινά κι αυτι ςαν τισ ψυχζσ των πεκαμζνων που 
ηθτοφν ζνα πιάτο κόλλυβα. Ζτςι ξεκίνθςαν τθ δραςτθριοποίθςι τουσ οι προςφυγικοί Σφλλογοι 
ςτθν πόλθ μασ και ςτθν επαρχία, με χορευτικά, χορωδίεσ και κεατρικζσ ομάδεσ.  
Αποκορφφωμα αυτισ τθσ προςπάκειασ ςτάκθκε θ ίδρυςθ του Μουςείου Προςφυγικοφ 
Ελλθνιςμοφ  ςτθν Καβάλα από το Σφλλογο Μικραςιατϊν «Μνιμθ Μικράσ Αςίασ» το 2012, 
ενενιντα χρόνια μετά τθν Καταςτροφι. Και είναι προσ τιμιν του Συλλόγου το ενωτικό μινυμα 
που εξζπεμψε από τθν αρχι τθσ δράςθσ  του και υπθρετεί πιςτά ωσ ςιμερα, απευκυνόμενοσ 
ςε όλο τον προςφυγικό κόςμο. Αρχικά το Μουςείο ςτεγάςτθκε ςε ζνα διαμζριςμα που 
ευγενϊσ παραχωρικθκε, μζχρι να αποκτιςει τθν τωρινι μόνιμθ ςτζγθ του από το 2018, 
ακουμπϊντασ ς’ ζνα μνθμείο τθσ πόλθσ μασ, τισ Καμάρεσ, το μεςαιωνικό μασ υδραγωγείο. 
 



 
 

Στουσ χϊρουσ του φιλοξενοφνται περίπου 700 κειμιλια παντόσ είδουσ: εικόνεσ, κοςμιματα, 
κεντιματα, οικιακά ςκεφθ, διακοςμθτικά αντικείμενα, ενδυμαςίεσ, ζπιπλα, βιβλία, ζγγραφα, 
φωτογραφίεσ, κακετί  που οι ταλαιπωρθμζνοι εκείνοι πρόςφυγεσ  ζκριναν άξιο να ςωκεί και οι 
απόγονοί τουσ με αγάπθ διαφφλαξαν και εμπιςτεφτθκαν ςτο Μουςείο. Κι εδϊ οφείλουμε να 
εξάρουμε τθν υπευκυνότθτα των ανκρϊπων του Συλλόγου που ενζπνευςαν εμπιςτοςφνθ 
ςτουσ δωρθτζσ, γιατί καταλαβαίνουμε πωσ δεν είναι εφκολο να αποχωριςτοφμε  κυμθτάρια 
που ζχουν για μασ ςυναιςκθματικι αξία και λειτουργοφν ςαν εκείνθ τθν αόρατθ κλωςτι που 
μασ δζνει με τθ γενιά μασ, με όςουσ ζφυγαν και όςουσ κα ρκουν. Το νιϊκει αυτό καλφτερα ο 
επιςκζπτθσ του Μουςείου όταν  αντικρίηει ςτισ προκικεσ τα ςκουριαςμζνα πια κλειδιά 
πατρογονικϊν ςπιτιϊν που φυλάχτθκαν με τθν ελπίδα του γυριςμοφ ι όταν το βλζμμα του 
πζφτει ςτθν πλοφςια κοτςίδα τθσ προςφυγοποφλασ που ταπεινϊκθκε με το κοφρεμα ςτο 
λοιμοκακαρτιριο. 



 
 

Πζρα από τθ μόνιμθ Ζκκεςι του, το Μουςείο διοργάνωςε το Σεπτζμβριο 2015 ςτθ Δθμοτικι 
Καπναποκικθ τθσ πόλθσ μασ μία κεματικι ζκκεςθ με τον τίτλο «Προίκα, Αρραβϊνασ, 
Προικοςφμφωνο, Γάμοσ», που δζχτθκε μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν και απζςπαςε ευνοϊκζσ 
κριτικζσ από τα τοπικά και πανελλινια δθμοςιογραφικά ζντυπα. Με δεδομζνο  αυτό το 
επιτυχζσ προθγοφμενο, κα ιταν ευχισ ζργο ο Σφλλογοσ Μικραςιατϊν να διοργανϊνει 
περιοδικά και άλλεσ κεματικζσ εκκζςεισ, αφοφ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των κειμθλίων 



φυλάςςεται ςε χϊρουσ αποκικευςθσ. Είναι μια τακτικι που βλζπουμε να ακολουκείται και 
από τα μεγάλα μουςεία, και ςίγουρα αυξάνει τθν επιςκεψιμότθτά τουσ. 
 

 
 
Το Μουςείο Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ ςτθν πόλθ μασ είναι ζνασ φιλόξενοσ χϊροσ που τον 
ηωντανεφουν κυρίωσ οι άνκρωποι που τον υπθρετοφν, προςφζροντασ ζνα βιωματικό μάκθμα Ιςτορίασ. 
Αυτό μαρτυροφν  οι επιςκζπτεσ τουσ, ντόπιοι και ξζνοι, μακθτζσ και μεγαλφτεροι, προςφυγικισ ι μθ 
καταγωγισ,  και κα το νιϊςετε και ςεισ. Γι’αυτό, όταν βρεκείτε ςτθν Καβάλα, μθ διςτάςετε να 
ανθφορίςετε προσ τισ Καμάρεσ. Εκεί, ςτθν οδό Κολοκοτρϊνθ 2, ςασ περιμζνει ζνασ κόςμοσ γεμάτοσ 
αρχοντιά!  



 
 
Μζλθ του Γαλλικοφ Πολιτιςτικοφ Συλλόγου «Μεράκι» που απαρτίηουν Γάλλοι Φιλζλλθνεσ, κατά τθν 
επίςκεψι τουσ ςτισ 7-4-2019 με τον υπεφκυνο τθσ ξενάγθςισ τουσ, ιςτορικό κ. Κυριάκο Λυκουρίνο. 
 
 
 
 
 


