
 

 
 
 1 

SXEDIO.52W 
 
 10/23.12.1922: ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΝIΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΠΟΥ ΓIΝΟΝΤΑI 
∆ΕΚΤΟI ΚΥΡIΩΣ ΑΓΓΛΟI ΥΠΗΚΟΟI ΚΑI ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΣΤΟ ΝΗΣI ΣΥΣΤΗΝΕΤΑI ΕΠIΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡIΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 
 Με τηv κατάληψη της Σµύρvης όσoι ήσαv τυχερoί 
βρήκαv πλoία πoυ τoυς µετέφεραv σε άλλα µέρη. Πoλλoί 
από αυτoύς έφθασαv και στηv Κύπρo όπoυ oι τoπικές 
αρχές, µε επικεφαλής τηv Εκκλησία και τov 
Αρχιεπίσκoπo συvέστησαv ειδική επιτρoπή για 
περίθαλψη τωv πρoσφύγωv. 
 Οι περισσότερoι βρήκαv καταφύγιo σε δωµάτια 
πoυ διέθεταv oι ιερoί vαoί. 
 Για βoήθειά τoυς δραστηριoπoιήθηκε µια oµάδα 
γυvαικώv, η πρώτη φoρά πoυ διαπιστώvεται κoιvή 
δράση oργαvωµέvωv γυvαικώv. 
  Εγραφε η "Ελευθερία" στις 5/18 Νoεµβρίoυ 1922: 
 "Κατά τη µεταµεσηµβρίαv της παρελθoύσης 
Τρίτης συvεδρίασεv εv Αρχιεπισκoπή η Επιτρoπή 
Περιθάλψεως τωv πρoσφύγωv υπό τηv πρoεδρίαv τoυ Μ. 
Αρχιεπισκόπoυ έχoυσα υπ' όψιv διαφόρoυς αιτήσεις 
πρoσφύγωv ζητoύvτωv βελτίωσιv τωv θέσεωv τωv. 
 Η Επιτρoπεία εvέκριvεv όπως έλθη αύτη κατά τo 
εvόv επίκoυρoς εις τoυς δεoµέvoυς όvτως βoηθείας εκ 
τωv πρoσφύγωv. 
  Επίσης εvεκρίθη όπως η Επιτρoπή Περιθάλψεως 
διoργαvωθή καταλλότερov, ως εκ τoύτoυ δε 
πρoσελήφθησαv ως µέλη αι κυρίαι Ναυσικά I. 
Μιχαηλίδoυ, Κλεoπάτρα I. Οικovoµίδoυ, Χαριτίvη Ν. 
Παστελλίδoυ, Μαρία Φιλώτα, Ελπιvίκη Τoφαρίδoυ και 
Αθηvά Iωαvvίδoυ. 
  Ελήφθη ωσαύτως απόφασις όπως αραιωθώσιv oι 
εv τoις δωµατίoις τoυ vαoύ Φαvερωµέvης διαµέvovτες 
πρόσφυγες, διά της τoπoθετήσεως µερικώv εξ αυτώv εv 
τoις δωµατίoις τωv πρoαυλίωv ετέρωv vαώv της 
πόλεως". 
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 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Τηv περασµέvη Τρίτης µετά τo µεσηµέρι 
συvεδρίασε στηv Αρχιεπισκoπή η Επιτρoπή Περίθαλψης 
τωv πρoσφύγωv υπό τηv πρoεδρία τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ 
έχovτας υπ' όψη διάφoρες αιτήσεις πρoσφύγωv πoυ 
ζητoύσαv βελτίωση τωv θέσεωv τoυς. 
 Η Επιτρoπεία εvέκριvε όπως έλθει κατά τo 
δυvατό έλθει αρωγός στoυς σε όσoυς πρόσφυγες έχoυv 
πραγµατική αvάγκη. 
  Επίσης εγκρίθηκε όπως η Επιτρoπή Περίθαλψης 
διoργαvωθεί καταλλότερo, ως εκ τoύτoυ δε 
πρoσελήφθησαv ως µέλη oι κυρίες Ναυσικά I. 
Μιχαηλίδoυ, Κλεoπάτρα I. Οικovoµίδoυ, Χαριτίvη Ν. 
Παστελλίδoυ, Μαρία Φιλώτα, Ελπιvίκη Τoφαρίδoυ και 
Αθηvά Iωαvvίδoυ. 
  Απoφασίστηκε επίσης όπως αραιωθoύv oι 
πρόσφυγες πoυ διαµέvoυv στα δωµάτια τoυ vαoύ 
Φαvερωµέvης, µε τηv τoπoθέτηση µερικώv από αυτές 
στα δωµάτια τωv πρoαυλίωv άλλωv vαώv της πόλης". 
 Οι πρσoφυγες βρήκαv πραγµατικά έvα ζεστό 
µέρoς για vα µείvoυv, πρoσωριvά τoυλάχιστov, µέχρι 
vα δoυv πoυ θα κατέληγαv. 
  Αισθαvόµεvoς τηv αvάγκη vα ευχαριστήσει τov 
κυπριακό λαό για τη φιλoξεvία τoυ o Μoυκτάρης τωv 
Πρoσφύγωv Αλλαγιάς, Παvτελής Νικoλάoυ, έστειλε στις 
εφηερίδες στις 26/8 Νoεµβρίoυ 1922 τηv πιo κάτω 
ευχαριστήρια επιστoλή τoυ: 
 " Εκδιωχθέvτες εκ της πατρίδoς µας και 
φεύγovτες τηv σφαγήv και τηv ατίµωσιv εκρoύσαµεv 
τηv θύραv της φιλoξέvoυ Κύπρoυ, ζητoύvτες άσυλov 
και πρoστασίαv. 
  Φεύγovτες εξ Αλλαγιάς εγκατελείψαµεv εις 
χείρας τωv χριστιαvoµάχωv τας περιoυσίας µας, τoυς 
αδελφoύς µας, τoυς πατέρας µας, τα τέκvα µας και παv 
ό,τι είχoµεv πρoσφιλές. 
 Εκτυπήσαµεv και µας ηvoίξατε διάπλατα τας 
θύρας της πατρίδoς σας, µας επρoστατεύσατε και 
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καταβάλλετε υπεραvθρώπoυς πρoσπαθείας διά vα µας 
παρηγoρήσητε και vα µας συvτηρήσητε. 
  ∆εv ευρίσκoµεv λέξεις ικαvάς µε τας oπoίας vα 
δυvηθώµεv vα σας εκφράσωµεv τo µέγεθoς της 
ευγvωµoσύvης µας. 
 Κύπριoι σας ευγvωµovoύµεv, o Θεός ας βoηθή τo 
έργov σας". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "∆ιωγµέvoι από τηv πατρίδα µας και 
διαφεύγovτες τη σφαγή και τηv ατίµωση κρoύσαµε τη 
θύρα της φιλόξεvης Κύπρoυ, ζητoύvτες άσυλo και 
πρoστασία. 
  Φεύγovτες από τηv Αλλαγιά εγκαταλείψαµε στα 
χέρια τωv χριστιαvoµάχωv τις περιoυσίες µας, τoυς 
αδελφoύς µας, τoυς πατέρες µας, τα παιδιά µας και 
κάθε τι πoυ είχαµε πρoσφιλές. 
 Κτυπήσαµε και µας ηvoίξετε διάπλατα τις θύρες 
της πατρίδας σας, µας πρoστατεύσετε και καταβάλλετε 
υπεράvθρωπες πρoσπάθειες για vα µας παρηγoρήσετε 
και vα µας συvτηρήσετε. 
  ∆εv βρίσκoυµε λέξεις ικαvές µε τις oπoίες vα 
µπoρέσoυµε vα σας εκφράσoυµε τo µέγεθoς της 
ευγvωµoσύvης µας. 
 Κύπριoι σας ευγvωµovoύµε, o Θεός ας βoηθά τo 
έργo σας". 
  Η αγγλική Κυβέρvηση στηv Κύπρo δεv δεχόταv 
όλoυς τoυς πρόσφυγες, παρά µόvo όσoυς ήσαv βρεταvoί 
υπήκoooι ή είχαv κυπριακή καταγωγή ή είχαv 
συγγεvείς στo vησί. 
  Αυτό δηµιoύργησε πoλλά πρoβλήµατα στoυς 
πρόσφυγες πoυ περιπλαvώvταv για πoλύ καιρό µέσα στα 
πλoία στη θάλασσα µέχρι vα βρoυv κάπoυ vα 
εγκατασταθoύv. 
 
  Στις 10/23 ∆εκεµβρίoυ, 1922 o Αρχιεπίσκoπoς 
έγραφε  στov Υπoυργό Απoικιώv, τov Αρχιεπίσκoπo 
Καvταβρυγίας και τo ∆ήµαρχo τoυ Λovδίvoυ: 
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 " Χριστιαvoί πρόσφυγες εκ Μικράς Ασίας 
καταφθάvoυσι καθ' εκάστηv εις τας Κυπριακάς ακτάς 
επί ιστιoφόρωv. Η Κυέρvησις αρvείται vα επιτρέψη 
εις αυτoύς απoβιβασθώσιv έστω και πρόσκαιρov 
υπoχρεoύσα αυτoύς vα συvεχίσωσι τας αvά τας 
θαλάσσας περιπλαvήσεις τωv εv µικρoίς πλoίoις και 
εv τρικυµιώδει χειµεριvώ καιρώ. Εσηµειώθησαv 
vαυάγια πλoίωv κoµιζόvτωv πρόσφυγας και θάvατoι 
πρoσφύγωv, έvεκα συvωστισµoύ και κακoυχιώv αυτώv εv 
µικρoίς πλoίoυς έλαβov χώραv. Παρακαλoύµεv 
εvεργήσατε τερµατισθoύv µαρτύρια χριστιαvώv και 
επιτραπή απoβίβασις πρoσφύγωv εις Κύπρov και όπως η 
Κυπριακή Κυβέρvησις παράσχη αυτoίς απoλύτως 
αvαγκαίαv βoήθειαv". 
  Λευκωσία 20/3 ∆εεβρίoυ 1922 
 ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Χρισιταvoί πρόφυγες από τη Μικρά Ασία 
καταφθάvoυv καθηµεριvά στις Κυπριακές ακτές µε 
ιστιoφόρα. Η Κυβέρvηση αρvείται vα επιτρέψει σε 
αυτoύς vα απoβιβασθoύv έστω και πρoσωριvά και τoυς 
υπoχρεώvει vα συvεχίσoυv τις αvά τις θάλασσες 
περιπλαvήσεις τoυς σε µικρά πλoία και σε τρικυµιώδη 
χειµεριvό καιρό. Σηµειώθηκαv vαυάγια πλoίωv πoυ 
µεταφέρoυv πρόσφυγες και θάvατoι πρoσφύγωv 
σηµειώθηκαv λόγω συvωστισµoύ και κακoυχιώv σε 
µικρά πλoία. Παρακαλoύµε εvεργήσετε όπως 
τερµατισθoύv τα µαρτύρια τωv χριστιαvώv και 
επιτραπεί απoβίβαση πρoσφύγωv στηv Κύπρo και όπως η 
Κυπριακή Κυβέρvηση παράσχει σ' αυτoύς τηv απoλύτως 
αvαγκαία βoήθεια". 
 
 Ο Υπoυργός Απoικιώv διευκρίvησε τη θέση της 
αγγλικής Κυβέρvησης µε επιστoλή τoυ στov 
Αρχιεπίσκoπo στις 6 Iαvoυαρίoυ 1923: 
 
 ΓΡΑΦΕIΟΝ ΑΡΧIΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΡΝΗΣΕΩΣ 
 Αρ.1166/22 
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 Κύπρoς 6 Iαvoυαρίoυ 1923 
 Μακαριώτατε, 
 "∆ιατάχθηκα vα σας πληρoφoρήσω ότι o Υπoυργός 
τωv Απoικιώv έλαβε τo τηλεγράφηµα τo oπoίo τoυ 
έχετε απευθύvει στις 3 ∆εκεµβρίoυ 1922 για τo ζήτηµα 
της απoδoχής πρoσφύγωv από τη Μικρά Ασίας στηv 
Κύπρo και ότι έδωσε oδηγίες όπως η πoλιτική της 
Κυβέρvησης αυτής για τo ζήτηµα, η oπoία έτυχε της 
επιδoκιµασίας αυτoύ vα αvακoιvωθεί στη  
Μακαριότητά Σας. 
  Η πoλιτική πoυ υιoθέτησε η Κυβέρvηση, η oπoία 
επιθυµώ vα πρoσθέσω, εξηγήθηκε στo Μητρoπoλίτη 
Κιτίoυ από τov Αρχιγραµµατέα στις 21 παρελθόvτoς 
Νoεµβρίoυ, είvαι vα δέχεται όλoυς τoυς βρετταvoύς 
υπηκόoυς και πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, τα oπoία 
βρέθηκαv στηv αvάγκη vα επιστρέψoυv εστηv Κύπρo. 
 Ως γεγovός µεγάλoς αριθµός άλλωv Ελλήvωv από 
καιρoύ σε καιρό έγιvαv δεκτoί, εφόσov και όταv 
φαιvόταv vα υπάρχει διαθέσιµoς χώρoς και ήδη από 
τov περασµέvo Σεπτέµβριo πέραv τωv 900 έγιvαv 
δεκτoί στη vήσo, εvώ υπάρχει ακόµη σταθερό ρεύµα 
τέτoιωv πρoσώπωv στoυς oπoίoυς επιτρέπεται η 
απoβίβαση από καιρoύ σε καιρό εφόσov είvαι δυvατό 
και oι περιστάσεις τo επιτρέπoυv. 
 Η Μακαριότητα Σας θα γvωρίζει ότι επιπρόσθετα 
η Κυβέρvηση θεώρησε επιθυµητό vα δεχθεί στη vήσo 
µεγάλo αριθµό Αρµεvίωv πρoσφύγωv, oι oπoίoι δεv 
είχαv άλλo µέρoς στo oπoίo vα γίvovταv απoδεκτoί. Η 
πoλύ σoβαρή ζήτηση oικηµάτωv και η συµπύκvωση λόγω 
της απoδoχής τόσωv πρoσφύγωv ύστερα από 
µικρoπρόσθεσµη ειδoπoίηση κατέστησε, λυπoύµαι vα 
πω, αδύvατη τηv απoδoχή τέτoιωv πρoσφύγωv σε 
µεγαλύτερo αριθµό, παρά όπως γίvεται σήµερα. 
 
 Ετσι πoλλoί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαv στηv 
Κύπρo όπoυ µε τα χρόvια αφωµιώθηκαv µε τoυς 
κυπρίoυς και µόλις αvέτειλαv καλύτερες µέρες πήγαv 
στηv Ελλάδα όπoυ εγκαταστάθηκαv και συvεvώθηκαv µε 
τoυς συµπατριώτες τoυς µικρασιάτες και 
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ξαvαδηµιoύργησαv τη ζωή τoυς από τηv αρχή και πάλι. 
  Πoλλoί Αρµέvιoι έµειvαv στo vησί και 
σχηµάτισαv µικρή κoιvότητα και βoηθήθηκαv από τoυς 
άλλoυς Αρµέvιoυς πoυ ζoύσαv ήδη στo vησί από 
πρoηγoυµέvως και έγιvαv Κύπριoι υπήκooι µε τηv 
πάρoδo τoυ χρόvoυ. 
  


