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Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι η περιγραφή των αποτελεσμάτων και του τρόπου διεξαγωγής της Απογραφής 

Προσφύγων του 1923 και της μετέπειτα καταμέτρησης των προσφύγων στην Απογραφή Πληθυσμού του 1928. Για 

την πληρέστερη αποτύπωση του πλαισίου στο οποίο διενεργήθηκαν οι Απογραφές αυτές, έχει προστεθεί μια βασική 

καταγραφή των κύριων ιστορικών γεγονότων της περιόδου, που κατά κανόνα συνδέονται με μεταβολές στον πληθυ-

σμό και τα χαρακτηριστικά του. Η παρουσίαση των ιστορικών αυτών γεγονότων δεν είναι πλήρης, αφού η παρούσα 

έκδοση δεν έχει δημιουργηθεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή ιστορικών πληροφοριών ή αναλύσεων.

Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και είναι διαθέσιμο

και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.statistics.gr
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Παρατηρώντας κανείς την γεωμορφολογία εκατέρωθεν του στενού της Μυκάλης, της στενότερης θαλάσσιας λω-

ρίδας που χωρίζει τη σημερινή Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, αντιλαμβάνεται εύκολα για ποιο λόγο η περιοχή αυτή 

αποτέλεσε, εδώ και χιλιετίες, επίκεντρο διεξαγωγής σημαντικών πολιτικών διεργασιών και λήψης καίριων αποφάσεων, 

συνεργειών στην καλλιέργεια της γης και της ανθρώπινης γνώσης, ανάπτυξης των πάσης φύσεως εμπορικών συναλ-

λαγών αλλά και θέατρο σφοδρών -θαλάσσιων και χερσαίων- πολεμικών συγκρούσεων, διωγμών και βίαιων εκτοπι-

σμών πληθυσμών.

Άλλοτε υπήρξε σύνορο που διαχωρίζει και άλλοτε θαλάσσια γέφυρα που συνενώνει έναν ευρύτερο χώρο που πέρα 

από την δεδομένη γεωφυσική του συνάφεια, για χιλιετίες υπήρξε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συνεκτικός, 

χαρακτηριζόμενος από την αδιάλειπτη παρουσία ακμάζοντος ελληνικού πληθυσμού. Όπως άλλωστε μας ενημερώνει 

ο Στράβων, απέναντι από τη Σάμο, στη βόρεια ακτογραμμή της χερσονήσου της Μυκάλης βρίσκεται το περίφημο 

Πανιώνιον, ιερός τόπος όπου κατά την αρχαιότητα, οι εκπρόσωποι των δώδεκα πόλεων της Ιωνίας, στις οποίες η Σά-

μος είχε εξέχουσα θέση, διευθετούσαν τις σπουδαιότερες πολιτικές και εμπορικές υποθέσεις της ομοσπονδίας τους. 

Πριν από έναν αιώνα, η περιοχή αυτή αποτέλεσε μία από τις σκηνές όπου έλαβαν χώρα οι τελευταίες πράξεις της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, η οποία σήμανε και το τέλος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στη Μικρά 

Ασία. Η Σάμος και τα άλλα μεγάλα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Λέσβος και η Χίος, λόγω γεωγραφικής εγ-

γύτητας στα μικρασιατικά παράλια, αποτέλεσαν τον φυσικό -προφανή- προορισμό πρώτης υποδοχής και περίθαλψης 

(και ενδεχόμενης προώθησής τους στην ηπειρωτική Ελλάδα) των προσφύγων. 

Η παρούσα έκδοση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που έχω την τιμή να προλογίζω, είναι το δημογραφικό στιγμιό-

τυπο αυτής της εξαιρετικά οδυνηρής και κρίσιμης για τον Ελληνισμό συγκυρίας. Είναι η Απογραφή Προσφύγων του 

Απριλίου του 1923 που αποτελεί το μοναδικό ποσοτικό εργαλείο που υπήρχε τότε διαθέσιμο σε ένα κράτος που έπρε-

πε ταυτόχρονα να διαχειριστεί τις καταστροφικές για τον ελληνισμό συνέπειες μιας ταπεινωτικής ήττας και την ίδια 

στιγμή, με καταρρακωμένο ηθικό και άδεια δημόσια ταμεία, να ανασυνταχθεί για να αντιμετωπίσει με ορθολογισμό 

μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. 

Παραδόξως, τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, επιδημίες, βίαιοι εκτοπι-

σμοί, οικονομικές κρίσεις, αποτελούν αυτόματα μια μεγάλη πρόκληση για τις επίσημες στατιστικές: Εξ ορισμού πυ-

ροδοτούν δραματικές μεταβολές στην κατανομή πληθυσμών γεωχωρικά, χρονικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, 

διαστάσεων δηλαδή σύμφυτων με την ίδια την ταυτότητα της ζωής των ανθρώπων (και άρα κατεξοχήν αντικείμενα 

των επίσημων στατιστικών) και καλούν την στατιστική κοινότητα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες παροχής άμεσης και 

ακριβούς στατιστικής πληροφορίας. Κάθε τέτοιο δραματικό ιστορικό γεγονός γεννάει, εκ των πραγμάτων, και μια 

σειρά από δημογραφικά γεγονότα, που εκδηλώνονται τόσο σε στιγμιοτυπικό επίπεδο όσο και σε βάθος χρόνου.

Εκατό, σχεδόν, χρόνια μετά το δημογραφικό αυτό στιγμιότυπο του Απριλίου του 1923, οι απόγονοι των προσφύγων  

είναι αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης Ελλάδας. Από ένα χρονικό σημείο και μετά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει 

κανείς, χωρίς επί τούτου μελέτη, ποιοι κάτοικοι της Ελλάδας έχουν κάποιες προσφυγικές ρίζες και ποιοι όχι. Θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η πλήρης συγχώνευση του γηγενούς και του προσφυγικού πληθυσμού, σε βαθμό 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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που οι διακριτές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες του παρόντος πληθυσμού να μην είναι πλέον 

ανιχνεύσιμες ή έστω μερικώς ταυτοποιούμενες με εκείνες του προσφυγικού πληθυσμού, συνιστά και το μέτρο της 

πληρότητας της ενσωμάτωσης των προσφύγων. 

Εκατό, σχεδόν, χρόνια μετά, η Απογραφή του 2021 αποτελεί ορόσημο για τις επίσημες στατιστικές στην Ελλάδα. 

Είναι η πρώτη ψηφιακή Απογραφή αλλά και η πρώτη διασυνδεδεμένη με διοικητικά μητρώα «ζωντανή» Απογραφή που 

ξεφεύγει από το αδιέξοδο της στατικότητας μιας παραδοσιακής Απογραφής, η οποία μοιραία απαξιώνεται γρήγορα, 

καθώς απομακρυνόμαστε από το έτος αναφοράς της. 

Στο βαθμό που οι επίσημες στατιστικές έχουν ως αντικείμενο την καταγραφή του αποτυπώματος της ανθρώπινης 

δράσης διαχρονικά, η Απογραφή του 2021 όχι μόνο επιτρέπει την στιγμιαία αποτύπωση χαρακτηριστικών του πληθυ-

σμού αλλά και δίνει τη δυνατότητα, μέσω μοναδικών ταυτοποιητών, της παρακολούθησης στο μέλλον, ή αντίστροφα, 

της ιχνηλάτησης στο παρελθόν της δράσης και των διακριτών χαρακτηριστικών, επιλογών ή προτιμήσεων του υπό 

μελέτη πληθυσμού. 

Η δημιουργία ζωντανών, δυναμικά εξελισσόμενων, στατιστικών μητρώων πληθυσμού και οι δυνατότητες χρήσης αλ-

γορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στην ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων που προκύπτουν 

από αυτά τα μητρώα, όσο κι αν ενθουσιάζουν εμάς τους στατιστικούς, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μετριάσουν τον 

πόνο των ξεριζωθέντων από τους τόπους τους ούτε να συμβάλουν στην επούλωση των τραυμάτων τους. Μπορούν, 

ωστόσο, να αποτελέσουν μια ισχυρή γέφυρα πληροφορίας που θα συνενώνει τους διάφορους χώρους της κοινωνίας 

μας ενδογενεακά και διαγενεακά, διευκολύνοντας έτσι τη συνεννόηση, τη συνεργασία, τη σύνθεση και τη συλλογική 

πρόοδο.

Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος 
Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
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ΓΑΣΤΟΥΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Το Ορφανοτροφείο της Αμερικανικής περιθάλψεως Εγγύς Ανατολής, που σχηματίστηκε από 
τα Ορφανοτροφεία  Σεβαστείας, Μερζιφούντας και Αμισού (Πηγή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)
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Οι Απογραφές Πληθυσμού στην Ελλάδα

Η Απογραφή Πληθυσμού αποτελεί διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργα-

σία ενός Κράτους, ενώ τα αποτελέσματά της αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές, πολιτικές και κοινωνι-

κοοικονομικές συνθήκες της εποχής που διενεργείται. Σε αντίθεση με τις δειγματοληπτικές στατιστικές 

έρευνες στις οποίες, για λόγους εξοικονόμησης πόρων και ταχύτερης εξαγωγής αποτελεσμάτων, ερευ-

νάται ένα δείγμα του πληθυσμού, στις απογραφικές έρευνες ερευνώνται όλες οι μονάδες του πληθυσμού.

Μέσω της Απογραφής Πληθυσμού γίνεται η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού και, ταυτόχρονα, 

η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της Χώρας (δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής 

Ενότητας), από την οποία προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα που συνιστούν τη βάση για την πλήρη 

αντιπροσωπευτικότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις 

επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος). Τα αποτε-

λέσματα της Απογραφής αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής και κοινωνικής 

πολιτικής και καλύπτουν μια σειρά από διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

Η πρώτη Απογραφή Πληθυσμού που έγινε στην Ελλάδα, μετά την Επανάσταση, ήταν η Απογραφή του 

1828, όταν Κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Με την Απογραφή αυτήν έγινε η 

εξακρίβωση του πληθυσμού της νεοσύστατης Ελληνικής Πολιτείας (753.400 κάτοικοι) και ταυτόχρονα η 

αναδρομική εκτίμηση του πληθυσμού για το 1821 (938.765 κάτοικοι). Κατά την πιο πρόσφατη Απογραφή, 

το 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας ανερχόταν σε 10.432.481 άτομα (προσωρινά αποτελέσματα).

Πίνακας 1
Αποτελέσματα Απογραφών (1821-2021)

Έτος Πληθυσμός Έτος Πληθυσμός
1821* 938.765 1879 1.679.470

1828 753.400 1889 2.187.208

1838 752.077 1896 2.433.806

1839 823.773 1907 2.631.952

1840 850.246 1920 5.531.474

1841 861.019 1928 6.204.684

1842 853.005 1940 7.344.860

1843 915.059 1951 7.632.801

1844 930.295 1961 8.388.553

1845 960.236 1971 8.768.641

1848 986.731 1981 9.740.417

1853 1.035.527 1991 10.259.900

1856 1.062.627 2001 10.964.020

1861 1.096.810 2011 10.816.286

1870 1.457.894 2021** 10.432.481

* Αναδρομική Εκτίμηση από την Απογραφή του 1828
** Προσωρινά Αποτελέσματα (Ιούλιος 2022)
1821-2001: Πραγματικός Πληθυσμός
2011-2021: Μόνιμος Πληθυσμός
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Απόσπασμα πρωτοσέλιδου της πρωινής εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» (30 Ιουλίου 1920) 
(Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου)

Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώ-
που και την Προσφυγική Κρίση

Μετά το τέλος του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των χωρών της Εγκάρδιας Συνεννόησης (Entente 

Cordiale), εκχωρήθηκαν στην Ελλάδα η Δυτική Θράκη (Συνθήκη του Νεϊγύ, 1919) και η Ανατολική Θράκη 

(μέχρι την Τσατάλτζα), τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου (Συνθήκη 

των Σεβρών, 1920). Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα Αρμοστή και θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 

χρόνια με δημοψήφισμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών, ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, διέλυσε τη Βουλή και προκήρυξε εκλογές. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν για 

τις 25 Οκτωβρίου 1920, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους, όμως, πέθανε αιφνίδια ο βασιλιάς Αλέξαν-

δρος Α΄. Τελικά διεξήχθησαν την 1η Νοεμβρίου με ήττα του Βενιζέλου και νικήτρια παράταξη την Ηνωμένη 

Αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον Δημήτριο Γούναρη. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε, με πρωθυπουργό 

τον Δημήτριο Ράλλη, διενήργησε δημοψήφισμα, με το οποίο επανήλθε ως βασιλιάς ο Κωνσταντίνος Α΄.



11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο ελληνικός στρατός, που είχε ήδη αποβιβασθεί στη Σμύρνη από τον Μάιο του 1919 για την τήρηση 

της τάξης και την προστασία των μειονοτικών πληθυσμών, άρχισε την προέλασή του στην ενδοχώρα της 

Μικράς Ασίας. Την άνοιξη του 1921, ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να προελάσει προς την Άγκυρα 

και κατέλαβε καίρια στρατηγικά σημεία (Εσκί-Σεχίρ και Αφιόν-Καραχισάρ), χωρίς όμως να καταφέρει να 

εξαλείψει την τουρκική απειλή. Η προέλαση του ελληνικού στρατού τερματίστηκε με τη μάχη στον ποταμό 

Σαγγάριο τον Αύγουστο του 1921. Ακολούθησε στασιμότητα για περίπου έναν χρόνο, η οποία έφθειρε το 

ηθικό του στρατεύματος. Στις αρχές του 1922 οι οικονομικοί πόροι της Ελλάδας είχαν εξαντληθεί από τη 

συνεχιζόμενη μικρασιατική εκστρατεία. Την ίδια περίοδο, οι Τούρκοι, υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, μετά από 

μια σειρά διπλωματικών επαφών με Σοβιετική Ένωση, Ιταλία και Γαλλία, που με αφορμή την επιστροφή του 

βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ απομόνωσαν την Ελλάδα, είχαν την πρωτοβουλία των στρατιωτικών κινήσεων. 

Τον Αύγουστο του 1922, το μέτωπο της Μικράς Ασίας κατέρρευσε και ακολούθησε η άτακτη υποχώρηση 

του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Σμύρνης. Για την κατάπαυση των εχθροπραξιών την πρω-

τοβουλία πήραν οι Άγγλοι με την υπογραφή, τον Σεπτέμβριο του 1922, της ανακωχής των Μουδανιών. 

Με την ανακωχή αυτή, έγινε αποδεκτή η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία αλλά και 

από την Ανατολική Θράκη. Ήδη με την κατάρρευση του μετώπου, πολλοί Έλληνες που κατοικούσαν στα 

εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατέφυγαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες.

Χάρτης Ελλάδας 1923
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Τον Ιούλιο του 1923, υπογράφηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας η ομώνυμη Συνθήκη που ήταν και το επίση-

μο τέλος της Συνθήκης των Σεβρών. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με τη Συνθήκη 

αυτή, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε: η οριστική απόδοση στην Τουρκία της Ανατολικής Θράκης, της Ίμ-

βρου, της Τενέδου και των Στενών του Βοσπόρου (που ήταν σε καθεστώς διεθνούς ελέγχου), η παραχώ-

ρηση των Δωδεκανήσων στην Ιταλία και η οριστική παραχώρηση της Κύπρου στην Αγγλία. Ένα σημαντικό 

σημείο διαφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήταν η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ελ-

λάδα. Η Ελλάδα δήλωνε αδυναμία και τελικά η Τουρκία δέχθηκε, αντί για χρηματική αποζημίωση, να της 

αποδοθεί το τρίγωνο του Κάραγατς (Παλιάς Ορεστιάδας) δυτικά του ποταμού Έβρου στη Θράκη. 

Σε χωριστή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είχε υπογραφεί στις 30 Ιανουαρίου του 1923 και 

αποτέλεσε το άρθρο 142 της Συνθήκης της Λωζάννης προβλέφθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυ-

σμών, με εξαίρεση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, καθώς και των 

μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονταν τα πρόσωπα προς ανταλλαγή 

(οι «ανταλλάξιμοι»), η ιθαγένεια και οι περιουσίες τους, ενώ είχε αναδρομική ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου 

1912, μιας και αρκετοί είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους πολύ πριν την κατάρρευση του Μικρασιατικού 

Μετώπου. Ανατέθηκε, επίσης, σε μεικτή επιτροπή η εκτίμηση και εκκαθάριση των περιουσιών των ανταλ-

λάξιμων. Η εφαρμογή της σύμβασης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1923.

(Συνέχεια στη σελίδα 89)

Δημήτρης Λουκόπουλος 
(Πηγή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 12)

Η Απογραφή Προσφύγων του 1923

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 1923, με συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Οι-

κονομίας, Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, διενεργήθηκε Απογραφή των προσφύγων που ήρθαν στη 

Χώρα από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Η Απογραφή ήταν προαιρετική και διενεργήθηκε μετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή αλλά πριν την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης. Τα αποτελέσματά 

της (αριθμός απογραφόμενων προσφύγων κατά διοικητικές περιφέρειες και οικισμούς με διάκριση κατά 

φύλο) δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 22ας Οκτωβρίου 1923, χωρίς, όμως, τα 

υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά που είχαν ζητηθεί.

Το σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν ήταν 786.431, εκ των οποίων 351.313 άντρες και 435.118 

γυναίκες. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων απογράφηκε στη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης (162.418) 

και στο γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (158.076).

Πίνακας 2
Πρόσφυγες κατά Διαμερίσματα και Γενικές Διοικήσεις   

Απογραφή Προσφύγων 1923

Διαμερίσματα και 
Γενικές Διοικήσεις 

Αριθμός 
Προσφύγων

Άνδρες Γυναίκες

Ανατολική Μακεδονία 80.691 38.471 42.220

Δυτική Μακεδονία 12.164 5.661 6.503

Ήπειρος 11.982 5.060 6.922

Θεσσαλία και Άρτα 34.025 14.710 19.315

Θεσσαλονίκη 162.418 74.911 87.507

Θράκη 99.913 47.906 52.007

Ιόνια Νησιά 25.455 10.298 15.157

Κρήτη 28.821 12.611 16.210

Κυκλάδες 18.850 7.620 11.230

Λέσβος 57.508 26.114 31.394

Πελοπόννησος 46.841 20.322 26.519

Σάμος 21.375 9.194 12.181

Στερεά Ελλάδα  
και Εύβοια 158.076 66.120 91.956

Χίος 28.312 12.315 15.997

ΣΥΝΟΛΟ 786.431 351.313 435.118
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Η Απογραφή του 1928 και οι Πρόσφυγες

Πληρέστερα στοιχεία για τον αριθμό, την ένταξη και εγκατάσταση των Προσφύγων έχουμε με την Απογρα-

φή που διενεργήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 1928. Στο ενδιάμεσο, με το Ν.Δ. της 31ης Μαρτίου 1925 «Περί 

οργανώσεως Γ.Σ.Υ.Ε.», (ΦΕΚ 82/31.03.1925) ιδρύθηκε ως αυτοτελής Αρχή, αντί των διασκορπισμένων 

σε διάφορα Υπουργεία στατιστικών υπηρεσιών, η Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος που, μεταξύ 

άλλων, είχε την ευθύνη διεξαγωγής των Απογραφών στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία εντάχθηκε στο Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας και συγκέντρωσε όλες τις κρατικές στατιστικές, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση και 

αποτελεσματικότερη απόδοση του στατιστικού έργου, η ομοιομορφία στη μεθοδολογία και η εξειδίκευση 

του προσωπικού, η αποφυγή της εκτέλεσης των ίδιων στατιστικών εργασιών από διαφορετικές δημόσιες 

υπηρεσίες και η εξοικονόμηση δαπανών.

Συνεκτιμώντας την ολοκλήρωση της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα στοιχεία 

αναφορικά με τους πρόσφυγες είναι πιο αντιπροσωπευτικά και πλήρη σε σχέση με την Απογραφή Προ-

σφύγων του 1923. 

Πίνακας 3
Πρόσφυγες κατά Διαμέρισμα

Απογραφή 1928

Διαμερίσματα  Πραγματικός 
Πληθυσμός 

1928

Απογραφή 
Προσφύγων 

1923

Πρόσφυγες 
από την 

Απογραφή 
1928

Ποσοστό
(%)

Προσφύ-
γων

Στερεά Ελλάδα 
και Εύβοια 1.592.842 158.076 283.710 17,8

Θεσσαλία 493.213 31.023 26.421 5,4

Ιόνια Νησιά 213.157 25.455 3.031 1,4

Κυκλάδες 129.702 18.850 4.498 3,5

Πελοπόννησος 1.053.327 46.841 25.319 2,4

Μακεδονία 1.412.477 255.273 538.595 38,1

Ήπειρος 312.634 14.984 7.583 2,4

Νησιά Αιγαίου 307.734 107.195 51.865 16,9

Κρήτη 386.427 28.821 32.671 8,5

Δυτική Θράκη 303.171 99.913 96.264 31,8

ΣΥΝΟΛΟ 6.204.684 786.431 1.069.957 17,2
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Το σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν ήταν 1.069.957 και αποτελούσαν το 17,2% του πλη-

θυσμού της Χώρας. Οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Μακεδονίας 

(538.595) και στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (283.710), ενώ, ως ποσοστό επί του πληθυσμού, η Μα-

κεδονία ήταν πάλι πρώτη με το 38,1% και η Δυτική Θράκη δεύτερη με 31,8% των κατοίκων τους να 

είναι πρόσφυγες.

Ταυτόχρονα, στην Απογραφή του 1928, ήταν δυνατός ο εντοπισμός των Προσφύγων που εγκαταστάθη-

καν στην Ελλάδα πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και οι περιοχές προέλευσής τους.

Πίνακας 4
Προέλευση Προσφύγων

Προέλευση 
Προσφύγων

Πριν την 
Μικρασιατική 
Καταστροφή

Μετά την
Μικρασιατική 
Καταστροφή

Σύνολο

Μικρά Ασία 37.728 589.226 626.954

Ανατολική Θράκη 27.057 229.578 256.635

Πόντος 17.528 164.641 182.169

Βουλγαρία 20.977 28.050 49.027

Καύκασος 32.421 14.670 47.091

Κωνσταντινούπολη 4.109 34.349 38.458

Ρωσία 5.214 6.221 11.435

Σερβία 4.611 1.446 6.057

Αλβανία 1.600 898 2.498

Δωδεκάνησα 355 383 738

Ρουμανία 266 456 722

Κύπρος 25 32 57

Αίγυπτος 1 7 8

ΣΥΝΟΛΟ 151.892 1.069.957 1.221.849
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Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τόπος γέννησης του πληθυσμού της Ελλάδας, μιας και το 19% πε-

ρίπου των κατοίκων της δεν είχε γεννηθεί εντός των συνόρων της το 1928.

Πίνακας 5
Τόπος Γέννησης κατά την Απογραφή 1928

Τόπος 
Γέννησης

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Στην Ελλάδα 5.045.373 2.516.213 2.529.160

Ανατολική Θράκη 216.753 104.658 112.095

Βουλγαρία 52.840 27.144 25.696

Κωνσταντινούπολη 49.625 26.304 23.321

Καύκασος 33.690 17.197 16.493

Μικρά Ασία 560.556 259.589 300.967

Πόντος 159.945 77.766 82.179

Λοιποί τόποι 85.902 47.364 38.538

ΣΥΝΟΛΟ 6.204.684 3.076.235 3.128.449
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Ομάδα Πόντιων προσφύγων στην Κέρκυρα (20/1/1923) (Πηγή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)
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Απογραφέας
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων της Απογραφής, μέσω διεξαγωγής συνέντευξης με τον 

απογραφόμενο ή/και για την παροχή διευκρινίσεων στον απογραφόμενο στην περίπτωση αυτοαπογραφής.

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών
Απογραφική έρευνα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά του πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους.

Απογραφικά δελτία
Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων της Απογραφής. Στις Απογραφές 
Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών τα απογραφικά δελτία ποικίλλουν ανάλογα με την απογραφόμενη μονάδα (άτομο, 
νοικοκυριό, κατοικία, κτίριο, συλλογικό κατάλυμα).

Απογραφική έρευνα
Έρευνα στην οποία ερευνώνται όλες οι μονάδες ενός πληθυσμού, σε αντίθεση με τη δειγματοληπτική έρευνα, στην 
οποία ερευνάται ένα δείγμα του πληθυσμού για λόγους εξοικονόμησης πόρων και ταχύτερης εξαγωγής 

αποτελεσμάτων.

Δημογραφία
Η μελέτη ανθρώπινων πληθυσμών, όσον αφορά στο μέγεθος, τη δομή και τη δυναμική τους, με στατιστικές μεθόδους.

Δημογραφικές στατιστικές
Στατιστικές που αφορούν στα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με τη ζωή και τον θάνατο ανθρώπινων όντων.

Επεξεργασία δεδομένων
Ο χειρισμός δεδομένων, σύμφωνα με ένα δεδομένο σύνολο κανόνων, με σκοπό την παραγωγή νέας πληροφορίας.

Ερευνώμενος
Ένα άτομο που απαντά στα ερωτήματα ενός ερωτηματολογίου.

Ερωτηματολόγιο
Ένας κατάλογος ερωτημάτων που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων από άτομα, νοικοκυριά ή επιχειρήσεις.

Εσωτερική μετανάστευση
Η αλλαγή του τόπου μόνιμης κατοικίας κάποιου ατόμου από μια περιοχή σε άλλη περιοχή εντός της Χώρας.

Ημερομηνία αναφοράς
Το χρονικό σημείο (ημερομηνία) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγονται από τους απογραφομένους.

Μεταβλητή
Το (ποσοτικό ή ποιοτικό) χαρακτηριστικό που μετράται ή παρατηρείται κατά την εκτέλεση ενός πειράματος ή την 
πραγματοποίηση μιας παρατήρησης.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Μόνιμος πληθυσμός
Το σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε 
κάθε περιοχή εντός της Χώρας.  

Νοικοκυριό
Το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μία κατοικία, είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι.

Πραγματικός (de facto) πληθυσμός
Το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων στη Χώρα ατόμων κατά την ημέρα αναφοράς της Απογραφής, είτε 
αυτά διαμένουν μονίμως στη Xώρα είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινά ή τυχαία.

Στατιστική
Η επιστήμη συλλογής, εμφάνισης και ανάλυσης δεδομένων.

Στατιστική έρευνα
Μια διερεύνηση (είτε απογραφικά είτε δειγματοληπτικά) των χαρακτηριστικών ενός δεδομένου πληθυσμού, μέσω της 
συλλογής δεδομένων και εκτίμησης των χαρακτηριστικών του με συστηματική χρήση στατιστικής μεθοδολογίας.

Στατιστικό απόρρητο
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της απογραφικής διαδικασίας, σε επίπεδο απογραφόμενης μονάδας (ατό-
μου ή νοικοκυριού), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς (κατάρτιση στατιστικών χρονοσειρών, 
συγκεντρωτικών πινάκων και δεικτών). Τα στοιχεία του κάθε ατόμου και νοικοκυριού δε χρησιμοποιούνται για κανέναν 
άλλον σκοπό και είναι απολύτως εμπιστευτικά. Το στατιστικό απόρρητο ισχύει απαρέγκλιτα σε όλες τις έρευνες (δειγ-
ματοληπτικές ή απογραφικές) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συνήθης διαμονή
Ο τόπος στον οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή 
απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης 
ή θρησκευτικού προσκυνήματος. Ως συνήθως διαμένοντες στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή θεωρούνται μόνο τα 
άτομα τα οποία: 
i) έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την ημερο-
μηνία αναφοράς ή 
ii) έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αναφοράς, με την πρό-
θεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στα σημεία i) και ii), 

ως «τόπος συνήθους διαμονής» θεωρείται ο τόπος της δηλωθείσας κατοικίας.

Συστηματική τυχαία δειγματοληψία
Ένας τύπος τυχαίας δειγματοληψίας, όπου οι μονάδες του δείγματος επιλέγονται από τον πληθυσμό σύμφωνα με 
ένα τυχαίο σημείο εκκίνησης αλλά με ένα σταθερό, περιοδικό, διάστημα (διάστημα δειγματοληψίας), το οποίο υπο-
λογίζεται διαιρώντας το μέγεθος του πληθυσμού με το επιθυμητό μέγεθος δείγματος. Η συστηματική δειγματοληψία 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι μονάδες ενός πληθυσμού (π.χ. κατοικίες) περιλαμβάνονται σε κατάλογο - πλαί-

σιο με αύξουσα αρίθμηση.
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