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Άνθρωποι καταβεβλημένοι σωματικά και ψυχικά, οι πρόσφυγες 

έφτασαν στην Ελλάδα στοιβαγμένοι κατά εκατοντάδες μέσα στα καράβια 
που τους μετέφεραν. Οι μολυσματικές ασθένειες τους θέριζαν, ενώ η 
σωματική ταλαιπωρία επιδείνωνε την κατάστασή τους. Όταν έφτασαν 
στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς παρουσίαζαν την εικόνα 
«μάλλον πτωμάτων κινουμένων ή ζώντων ατόμων». 

Πλειάδα παραγόντων επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη υγεία 
τους. Η διατροφή τους ήταν κάκιστη, πολύ κάτω από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τόσο όσον αφορά την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα 
της τροφής. Στα μέσα της δεκαετίας του ’20 επιτόπιες έρευνες σε 
καταυλισμούς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πολλοί θάνατοι προσφύγων 
οφείλονταν όχι απλώς στην κακή διατροφή τους αλλά στην πλήρη ασιτία. 
Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το πρόβλημα της ύδρευσης. Το διαθέσιμο νερό 
ήταν σχεδόν πάντοτε μολυσμένο και προκαλούσε την εκδήλωση και τη 
μετάδοση επιδημικών ασθενειών όπως ήσαν οι δυσεντερίες και ο τύφος. 
[…] Ας ληφθεί υπόψη ότι ο οργανισμός πολλών προσφύγων παρουσίασε 
δυσκολία να προσαρμοστεί σε κλιματολογικές συνθήκες, που τις 
περισσότερες φορές ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές στις οποίες 
είχαν συνηθίσει.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είχαν αποτέλεσμα την εκδήλωση 
επιδημιών και τη γρήγορη εξάπλωσή τους στους προσφυγικούς 
πληθυσμούς. Ο εξανθηματικός τύφος ήταν η πρώτη δοκιμασία στην οποία 
υποβλήθηκαν όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από το πλήθος των 
ασθενειών που ενδημούσαν στα μικρασιατικά παράλια και στα καράβια 
που τους μετέφεραν στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας θεώρησε 
τους προσφυγικούς καταυλισμούς των πόλεων πραγματικές εστίες 
μόλυνσης για τη δημόσια υγεία και διέταξε την παρακολούθησή τους από 
υγειονολόγους. Μέχρι τον Απρίλιο του 1923 είχαν εμβολιαστεί περίπου 
μισό εκατομμύριο πρόσφυγες, ενώ παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή 
εκτεταμένο πρόγραμμα αποφθειριάσεων στους προσφυγικούς 
καταυλισμούς.  

Στους αγροτικούς πληθυσμούς τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, με 
μεγαλύτερη πληγή εκεί την ελονοσία· το δεύτερο εξάμηνο του 1923, με 
βάση επίσημες στατιστικές, στους 100 θανάτους προσφύγων που 
διαπιστώθηκαν στη Μακεδονία, οι 70 οφείλονταν στην ασθένεια αυτή. 
Τον επόμενο χρόνο, οικισμοί προσφύγων στη Χαλκιδική, τις Σέρρες, τα 
Γιαννιτσά, την Πιερία και το Κιλκίς έχασαν περίπου το 20% του 
πληθυσμού τους από ελονοσία, τύφο και δυσεντερία που οφειλόταν 
κυρίως στην κατανάλωση μολυσμένου νερού. Το ισοζύγιο γεννήσεων και 
θανάτων αποτελούσε ένα στατιστικό σοκ για τους υγειονολόγους καθώς 
σε κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν τρεις θάνατοι προσφύγων. Η ουσιαστική 



παράμετρος που διαμόρφωνε αυτή την κατάσταση δεν ήταν μονάχα η 
αυξημένη θνησιμότητα των προσφύγων, αλλά και το γεγονός ότι οι 
κακουχίες και τα βάσανα, ιδίως του πρώτου καιρού, οδηγούσαν σε 
χιλιάδες πρόωρους τοκετούς και αποβολές. Μονάχα η εφαρμογή ενός 
συστήματος υγειονομικής φροντίδας στους προσφυγικούς πληθυσμούς 
επέτρεψε τη βαθμιαία αντιμετώπιση του προβλήματος της βρεφικής 
θνησιμότητας. Το 1929 η κατάσταση είχε αντιστραφεί πλήρως και σε κάθε 
θάνατο πρόσφυγα αντιστοιχούσαν πλέον τρεις νέες ζωές. 

[…] 
Ακόμα χειρότερες ήταν οι συνθήκες της στέγασης. Στις παρυφές των 

αστικών κέντρων χιλιάδες αυτοσχέδια σπίτια-τρώγλες, ανήλιαγα και 
χωρίς εξαερισμό, στέγαζαν προσφυγικές οικογένειες για δεκαετίες 
ολόκληρες. Σε αυτές τις συνοικίες με παράγκες η φυματίωση έβρισκε τις 
πιο κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Ασθένεια που εξαρτιόταν 
κυρίως από τις συνθήκες της στέγασης, η φυματίωση δεν είχε αποκληθεί 
αναίτια από τους υγειονολόγους «η νόσος της κατοικίας». Μονάχα το 
1933, με βάση επίσημες στατιστικές, περίπου 150.000 άνθρωποι ασθένησαν 
από τη φυματίωση, 8.070 άνθρωποι από αυτούς πέθαναν, ενώ ανεπίσημοι 
υπολογισμοί της εποχής κάνουν λόγο για υπερδιπλάσια θύματα της νόσου. 
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