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Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι 
πρόσφυγες έφθασαν στην Ελλάδα σε τραγική 

κατάσταση καθώς οι περισσότεροι είχαν 
εγκαταλείψει βιαστικά τα σπίτια τους, φέρνοντας 

μαζί τους ελάχιστα ή και τίποτα από τα κινητά 
αγαθά τους. Όμως, η οικονομική δυσπραγία, η 

ελλιπής κρατική οργάνωση και οι πολιτικές 
περιστάσεις καθιστούσαν φανερό ότι η ελληνική 
κυβέρνηση ήταν ανίσχυρη για να αντιμετωπίσει 
μόνη το τεράστιο έργο της αποκατάστασης των 

προσφύγων. Η Ελλάδα 
με τους πρόσφυγες ήταν μια νέα χώρα. Η 

παρουσία των προσφύγων οδηγεί σε σκληρό 
ανταγωνισμό με τους αυτόχθονες στην αγορά 

εργασίας, στην προσπάθεια απόκτησης γης αλλά 
και σε όλη την κλίμακα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.



Παρ΄ όλα αυτά, οι Μικρασιάτες, 
οι οποίοι χαρακτηρίζονταν για την επιχειρηματική 

εμπειρία και τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, 
συνέβαλαν σε πολλούς τομείς της χώρας. 

Συγκεκριμένα, αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό 
για την βιομηχανία και την βιοτεχνία ενώ 

ενίσχυσαν το εργατικό δυναμικό στην 
κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη 
μεταξουργία και την αλευροβιομηχανία.



Η εγκατάσταση των προσφύγων έγινε 
στη Μακεδονία, σε δεύτερη μοίρα 
στη Δυτική Θράκη και Κρήτη και σε 

τρίτη στην Θεσσαλία, Ήπειρο, 
Εύβοια και Αττική και των λιγότερων 

στις υπόλοιπες περιοχές της 
Ελλάδας. Συνολικά δημιουργήθηκαν 

2.000 περίπου οικισμοί και από 
αυτούς οι περισσότεροι στη 

Μακεδονία. 

Το κολοσσιαίο έργο της αποκατάστασης 
1.500.000 προσφύγων σε μια χώρα 

με 5.500.000 κατοίκους, ήταν 
τρομερά δύσκολο και ιδιαίτερα για 
ένα κράτος που είχε εξαντληθεί από 
τους πολέμους της δεκαετίας 1.912-

1.922.



Η Μικρασιατική καταστροφή που ήταν πρωτοφανής σε έκταση στην 
ελληνική ιστορία, εκτός από τα αρνητικά της είχε και τα θετικά της. Η 

εγκατάσταση τόσων προσφύγων στην Ελλάδα συνέβαλε στην 
οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Επίσης σημειώθηκε 

θεαματική ανάπτυξη στην αγροτική οικονομία. Σε Έλληνες αλλά και σε 
πρόσφυγες μοίρασαν με κλήρους την γη. Έτσι είναι πολύ φυσικό ότι θα 

έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ( π.χ. να φτιαχτούν 
καινούριοι δρόμοι) οι οποίες έπρεπε να γίνουν από εργάτες που δεν 

υπήρχαν και πολλοί. Παρόλα αυτά κατέβαλαν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες και τα κατάφεραν. Εργατικοί, δημιουργικοί και με 

απεριόριστες ικανότητες, οι πρόσφυγες αγρότες επιδόθηκαν με ζήλο 
στην καλλιέργεια του κλήρου τους, αρκετοί από αυτούς χωρίς τα 

απαραίτητα ζώα και με ελάχιστα εργαλεία. 



Παράλληλα ίδρυσαν αγροτικούς συνεταιρισμούς για την 
καλύτερη καλλιέργεια, εμπόριο και διακίνηση των προϊόντων 

τους και την προμήθεια των αναγκαίων γι‘ αυτούς 
εργαλείων, λιπασμάτων και σπόρων. Η ανάπτυξη της 

αγροτικής παραγωγής ήταν ραγδαία τα χρόνια εκείνα, 
ιδιαίτερα των λαχανικών, των οπωροφόρων δέντρων, του 

βαμβακιού, του καπνού, του σταριού, του καλαμποκιού και 
της σουλτανίνας. Μέσα σε λίγα χρόνια η παραγωγή του 
σταριού στην Μακεδονία και Θράκη διπλασιάστηκε, του 

καλαμποκιού ανέβηκε κατά 50%,του καπνού και βαμβακιού 
πενταπλασιάστηκε και της σουλτανίνας στην Κρήτη 

τριπλασιάστηκε.



Στον γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα 
πρώτα απ‘ όλα ολοκληρώθηκε η 

αναδιανομή  των εθνικών γαιών και 
έτσι στο διάστημα 1.922-1.931 οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις 
αυξήθηκαν περίπου κατά 50% και 

εξασφαλίστηκε επάρκεια στα 
σιτηρά. Επιπλέον, οι πρόσφυγες 

ήταν ειδικευμένοι σε ορισμένα είδη 
καλλιεργειών και είχαν εξαιρετικές 

γνώσεις που βοήθησαν στην 
επέκταση της καλλιέργειας καπνού, 
βαμβακιού και σταφίδας. Ακόμη, η 

κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία 
βελτιώθηκαν.



Μεγαλύτερη από την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ακόμα πιο 
εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οι Έλληνες που πρώτα 
εμπόδιζαν την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους τώρα είχαν βρει 
καταφύγια στη φτωχή τους πατρίδα ως πεδίο ανάπτυξης οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Πριν την καταστροφή ελληνικά κεφάλαια και πλούτος 
υπήρχαν και αναπτύσσονταν από την Ουκρανία ως το Σουδάν, από το 
Δούναβη κι τον Καύκασο και από τη Σμύρνη κι των Κιλικία. Τα ισχυρά 
πρόσωπα των ελληνικών εμπορικών οίκων με όλες τις γνώσεις τους στη 
βιομηχανία και το εμπόριο βρίσκονταν πλέον στην Ελλάδα. Στη 
δεκαετία λοιπόν, 1.922-1.932 διπλασιάστηκε ο αριθμός των 
βιομηχανικών μονάδων. Οι πρόσφυγες με την γνώση ξένων γλωσσών, 
τις επαφές που είχαν στην Ευρώπη και με την πείρα που διέθεταν, όταν 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα είτε οργάνωσαν δικές τους επιχειρήσεις 
είτε στελέχωσαν επιχειρήσεις άλλων. Παράλληλα, στην χώρα έφτασε 
νέο, ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό. Η κλωστοϋφαντουργία, 
η ταπητουργία, η μεταξουργία, η αλευροβιομηχανία και η παραγωγή 
οικοδομικών υλικών γνώρισαν άνθιση. Συγκεκριμένα, από 33.811 
μονάδες που υπήρχαν πριν το 1.922 το 1.932 συναντάμε 61.485 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες που απασχολούν 280.330 άτομα.



Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσίασαν και 
ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας, 

όπως η κλωστοϋφαντουργία, η 
ταπητουργία, η μεταλλουργία και η 

αλευροβιομηχανία. Στην 
προσπάθεια αυτή, συνέβαλαν 

αποφασιστικά αρκετοί πρόσφυγες 
μεγαλο-επιχειρηματίες, που 

ίδρυσαν μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες της ειδικότητάς τους, που 

εξελίχθηκαν με τον καιρό στις 
μεγαλύτερες της Ελλάδας. Για πρώτη 

φορά, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 
την εποχή εκείνη η ταπητουργία και 

μέσα σε λίγα χρόνια άρχισε να 
ανταγωνίζεται στη διεθνή αγορά την 

τούρκικη. 



Από μία στατιστική της 1ης Ιανουαρίου 1926, μαθαίνουμε πως 
στη Μακεδονία και στην Θράκη υπήρχαν 404 προσφυγικοί 
συνεταιρισμοί, 191 ντόπιοι και 43 μικτοί. Εκείνη την εποχή 

ιδρύθηκαν από πρόσφυγες επιχειρηματίες μεγάλοι εμπορικοί 
οίκοι, για την καλύτερη επεξεργασία του προϊόντος, τη διακίνηση 
και την εμπορία του σ' όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ιδιαίτερα 

την Αγγλία. 
Με την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα υπήρξε και ανάπτυξη στην 

Ελληνική βιομηχανία. Η Ελληνική Βιομηχανία έγινε ο κύριος 
προμηθευτής των μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων, που 

συγκεντρώθηκαν σε όλη την έκταση της Βόρειας Ελλάδας. 
Στην περίοδο αυτή, πολλά από τα παλιά εργοστάσια 

εκσυγχρονίστηκαν, άλλα επεκτάθηκαν και ανηγέρθηκαν
καινούργια. 

Αρκετοί πρόσφυγες μεγαλοεπιχειρηματίες, ίδρυσαν μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες της ειδικότητας τους που εξελίχθηκαν με 

τον καιρό στις μεγαλύτερες της Ελλάδας. 
Τέλος η οικονομία της χώρας επηρεάστηκε από την απότομη 

αύξηση του πληθυσμού της.



Σας ευχαριστούμε πολύ !!!!! 



ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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