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Προσυυγικό κύμα και πριν εκατό χρόνια 

Η καηάζηαζη ηόηε ζηον νομό Κιλκίρ 

Γράθεη ο Χρήζηος Ίληος 

 πό ηελ θήξπμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πν-

ιέκνπ (Α’ Π.Π.) ην θαινθαίξη ηνπ 1914 κέρξη θαη 

ηε ιήμε ηνπ, ην θζηλόπσξν ηνπ 1918, κεηαθη-

λήζεθαλ εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ. Δπίζηξαηνη, εθηνπηζκέλνη, πξόζθπγεο 

πνιέκνπ, θαηαδησθόκελεο κεηνλόηεηεο. Οη κεηαθηλήζεηο ήηαλ πνηθίιεο θαη πξνο 

πνιιέο θαηεπζύλζεηο. Ήηαλ γεκάηεο αλζξώπηλν πόλν, θαθνπρίεο, ζηεξήζεηο, 

θαηαζηξνθέο, ζαλάηνπο, όπσο γίλεηαη ζε ηέηνηεο δύζθνιεο πεξηόδνπο. 

Σν 1914, ήξζαλ ζηνλ Ν. Κηιθίο πξόζθπγεο από ηνλ Καύθαζν θαη ηνλ 

Πόλην. Η ήηηα ησλ Σνύξθσλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1915 από ηνπο Ρώζνπο ήηαλ 

αηηία λέσλ δησγκώλ Διιήλσλ, ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα απνδόζεθαλ θαη ηα αίηηα 

ηεο ηνπξθηθήο ήηηαο. Οη δησγκνί ζπλερίζηεθαλ θαη ζηα κεηέπεηηα ρξόληα. 

Η είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ πόιεκν, ζην αληίζεην ζηξαηόπεδν από 

εθείλν ζην νπνίν εληάρζεθε ε Διιάδα, έδσζε αθνξκή γηα δηώμεηο ζηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ζηε Γπηηθή Μηθξά Αζία. Η ηαθηηθή απηή ζπλερίζηεθε σο ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ (1918), νπόηε πνιινί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο. 

Μνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί κεηαθηλήζεθαλ από ηε Βαιθαληθή πξνο ηελ 

Σνπξθία. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1915, κεηά ηελ απζηξννπγγξηθή θαη βνπιγαξηθή 

επίζεζε ελαληίνλ ηεο εξβίαο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο αληίζηαζήο ηεο, θύκα 

έξβσλ πξνζθύγσλ θαηεπζύλζεθε πξνο ηα λόηηα ηεο ρώξαο. 
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Έλα κέξνο πνξεύηεθε πξνο ηελ Κέξθπξα αθνινπζώληαο ηνλ θαζε-

καγκέλν ζηξαηό ηνπ (εξβηθόο Γνιγνζάο) θαη άιιν πξνο ηε Θεζζαινλίθε. Οη 

θαηαδησθόκελνη εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζηξαηόπεδα ηεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο. Μέξνο απηώλ βξήθε θαηαθύγηα ζε ρσξηά ηνπ Ν. Κηιθίο. Οη πεξη-

ζζόηεξνη κεηά ηνλ πόιεκν επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. 

Σν 1916 κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ είρακε θαη από ηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία, όηαλ θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή νη Βνύιγαξνη. Σν θύκα ησλ πξν-

ζθύγσλ θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Δπέζηεςε ζηα ζπίηηα ηνπ 

ζην ηέινο ηνπ 1918. 

ην εζσηεξηθό ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ζηε βόξεηα κεζόξηό ηεο ηελ 

πεξίνδν 1915-1918 νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκώλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ εκπόιεκε 

δώλε γηα ιόγνπο αζθάιεηαο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ρσξηά ηνπο. 

Μεηαθηλήζεθαλ ζε πιεζηέζηεξα θέληξα. 

Η Εηδοκέλε βοσιγαροθραηούκελε 

Σηο Νομό μαρ είσαμε μεηακινήζειρ καηοίκων ηων οπεινών όγκων 

Μπέλερ, Κποςζίων και Πάικος. Οι κάηοικοι ηων σωπιών Σκπα, Ειδομένηρ, 

Χαμηλού, Δογάνη και άλλων καηεςθύνθηκαν ππορ ηιρ κωμοπόλειρ και ηα 

σωπιά ηος κάμπος. Άλλοι έζηηζαν πποζωπινούρ καηαςλιζμούρ κονηά ζηα 

ελληνικά και ζςμμασικά ζηπαηόπεδα. Εκεί αιζθάνονηαν αζθαλείρ, 

μποπούζαν να επιβλέποςν ηην πεπιοςζία ηοςρ και να καλλιεπγούν ηα κηή-

μαηά ηοςρ. 
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Οη θάηνηθνη ηνπ Πνιπθάζηξνπ θαη ησλ βόξεησλ νηθηζκώλ κεηαθηλήζεθαλ 

λνηηόηεξα πξνο ηνλ Ληκλόηνπν, ηνλ Άζπξν θαη ην Αμηνρώξη. Πολλοί κάηοικοι 

ηηρ Ειδομένηρ, η οποία βπέθηκε ζηον ηομέα ηος βοςλγαπικού ζηπαηού, 

μεηαθέπθηκαν όμηποι και ππόζθςγερ ζηο εζωηεπικό ηηρ Βοςλγαπίαρ. 

Βίωζαν ηον δικό ηοςρ Γολγοθά. Όζοι επιβίωζαν, μεηά ηην καηάππεςζη ηος 

Μεηώπος ηο 1918, αξιώθηκαν να ξαναγςπίζοςν. 

Σηε Γοσκέληζζα, όηαλ νξγαλώζεθε ην Μέησπν ζηηο βόξεηεο πιαγηέο ηνπ 

Πάηθνπ από ηνπο Γάιινπο θαη ηηο Μεξαξρίεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο, θαηέθσγαλ, 

δήηεζαλ προζηαζία θαη εγθαηαζηάζεθαλ οη Μοσζοσικάλοη θάηοηθοη ηωλ τωρηώλ 

Φαλού θαη Πιαγίωλ. Γσλαηθόπαηδα θαηέθισζαλ ηελ θεληρηθή πιαηεία ηες 

θωκόποιες θαη ζηραηοπέδεσζαλ εθεί. 

ηαδηαθά θηινμελήζεθαλ ζε ζπίηηα γλσζηώλ ηνπο ρξηζηηαλώλ κε ηνπο 

νπνίνπο είραλ ζπκβηώζεη ζηελ πεξηνρή. Η Γπηηθή Θξάθε κε ηε πλζήθε ηνπ 

Νετγύ (1919) παξαρσξήζεθε από ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ύκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπόκελε από ηελ ίδηα πλζήθε ακνηβαία κεηαλάζηεπζε πιεζπζκώλ 

κεηαμύ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο 50.000 Βνύιγαξνη έθπγαλ από ηελ Διιάδα θαη 

από ηε Βνπιγαξία 30.000 Έιιελεο. 

Οη Έιιελεο πνπ είραλ κεηαλαζηεύζεη από ηε Βνπιγαξία πξνο ηελ Διιάδα 

πξηλ ην 1919 αλέξρνληαλ ζε 20.000.Σελ πεξίνδν, 1900-1920, είρακε κε-

ηαλαζηεύζεηο Διιήλσλ από ηα ηηαινθξαηνύκελα Γσδεθάλεζα, ηε Βόξεην Ή-

πεηξν (1914), ηε Ρσζία, ιόγσ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1917, ηελ θαηάιεςε ξσ-

ζηθώλ πεξηνρώλ από ηελ Σνπξθία, ηε Ρνπκαλία (1919) θαη ηε Μηθξά Αζία. 

ην ζύλνιό ηνπ ν αξηζκόο ηνπο πξνζέγγηζε ηηο 800.000. Οη πεξηζζόηεξνη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πόιεηο, Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε θαη άιινη ζε 

πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. 

Κάπνηνη, όπσο πξναλαθέξζεθε, επέζηξεςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο ηδηαίηεξα 

ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ (1918) θαη 

κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε ηνλ Μάην ηνπ 1919. Ο 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Μαθεδνλία ηελ 

πεξίνδν 1913-1918 αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε 147.258 άηνκα πνπ αληηζηνηρνύζαλ 

ζε 36.411 νηθνγέλεηεο. 

Οη αλαγθαζηηθέο θαη βίαηεο κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ ηελ πεξίνδν εθείλε 

ήηαλ ζπρλέο θαη επίπνλεο. ηήζεθαλ απηνζρέδηνη θαηαπιηζκνί ζε ρσξάθηα, 

δίπια ζε νηθηζκνύο, ζε δάζε. 

Σν δξάκα ησλ αλζξώπσλ ήηαλ ηεξάζηην. Δίραλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε  θαη γεληθόηεξα ζηελ επηβίσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληώλ. 
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Όπσο ηώξα κε ηνπο πξόζθπγεο ζηνλ Ννκό καο έηζη θαη ηόηε ήηαλ ην 

πξόβιεκα νμύ. Οη εθηνπηζκέλνη αλαδεηνύληαλ ιύζεηο. Γελ ππήξρε ζρεδόλ 

θακηά δηεζλήο ή θξαηηθή κέξηκλα. 

Οη πνλεκέλνη ήηαλ αθεκέλνη ζην έιενο ηνπ Θενύ πεξηκέλνληαο λα 

ζηγήζνπλ ηα όπια. Γηα ιίγν θξάηεζε ε εξεκία. Αθνινύζεζε ε ηξαγσδία ηνπ 

1922. Σνύηνο ν ηόπνο γλώξηζε πνιιά δξάκαηα εθηνπηζκέλσλ αλζξώπσλ. 
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