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ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ θαη  ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ  -  ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ  

 

 Ηζηνξηθό γεγνλόο έθηαζε πνιίηεπκα 

1821 Δ Π Α Ν Α  Σ Α  Ζ    

1830 Αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο   

1832 Ο ζσλ νξίδεηαη βαζηιηάο ηεο Διιάδαο... 
Πεινπφλλεζνο, ηεξεά 
Διιάδα, Κπθιάδεο 

απόιπηε κνλαξρία 

1843 Δπαλάζηαζε Γ΄ επηεκβξίνπ   

1844 Φήθηζε ηνπ Α΄ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο.  ζπληαγκαηηθή κνλαξρία. 

1862 ‘Δμσζε ηνπ ‘Οζσλα   

1863 Ο Γεψξγηνο βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ   

1864 χληαγκα 1864 Δπηάλεζα βαζηιεπνκέλε δεκνθξαηία 

1875 Σξηθνχπεο Αξρή Γεδεισκέλεο   

1881  Θεζζαιία, Άξηα  

1893 Πηψρεπζε   

1897 Αηπρήο ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο   

1898 Απηνλνκία Κξήηεο   

1905 Δπαλάζηαζε ζην Θέξηζν   

1906 Πξόζθπγεο απφ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη Ρνπκαλία   

1908 Κίλεκα Νενηνχξθσλ   

1909 Κίλεκα ζην Γνπδί   

1910 Ο Βεληδέινο πξσζππνπξγφο(1
ε
 θνξά)   

1911 χληαγκα (αλαζεψξεζε)   

1912 Βαιθαληθνί πόιεκνη   

1913 
Γνινθνλία ΓεσξγίνπΚσλζηαληίλνο βαζηιηάο 
Σέινο Βαιθαληθψλ πνιέκσλπλζήθε Βνπθνπξεζηίνπ 

Μαθεδνλία, Ν. Ήπεηξνο 
Νεζηά ΒΑ Αηγαίνπ 
Κξήηε 

 

1914 Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο, Οξγαληζκόο Θεζζαινλίθεο   

1916 Δζληθόο Γηραζκόο   

1917 

 Αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε 

 Ζ Διιάδα ζηνλ πφιεκν κε ηελ Αληάλη 

 Οθησβξηαλή επαλάζηαζε 

 Οη ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν 

 Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο 

  

1918 
Σέινο Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
Παιηλλόζηεζε, Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή 

  

1919 πλζήθε Νετγύ Γπηηθή Θξάθε   

1919 Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία   

1920 
πλζήθε εβξώλ 
Ήηηα Βεληδέινπ 

Αλαηνιηθή Θξάθε, 
Ίκβξνο, Σέλεδνο, 
πεξηνρή κύξλεο 

 

1922 
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 
Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ 

  

1923 
πλζήθε Λνδάλεο –ππνρξεσηηθή αληαιιαγή 
πιεζπζκώλ, Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο 

Γπηηθή Θξάθε 
ζύλνξν  Έβξνο 

 

1924 Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ  αβαζίιεπηε δεκνθξαηία 

1925 ύκβαζε ηεο Άγθπξαο   

1926 πκθσλία ησλ Αζελώλ   

1927 Σξάπεδα Διιάδνο   

1928 Ο Βεληδέινο πξσζππνπξγόο (2ε
  θνξά)   

1929 Οηθνλνκηθή θξίζε ΖΠΑ   

1930 Διιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε   

1932 Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα   

1935   
βαζηιεπνκέλε 
δεκνθξαηία 

1936 Γηθηαηνξία 4
εο

 Απγνχζηνπ/ Η. Μεηαμάο   

1939
-
1945 

Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο   

1947  Γσδεθάλεζα  
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Α.  ΠΡΟΦΤΓΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1914 -1922 

Από ηα Ειζαγωγικά ζημειώμαηα 

ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19
ν
 ΑΗΧΝΑ  (ζ.116) ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20

ν
  ΑΗΧΝΑ (ζ. 137): 

1. Να ζπγθξίλεηε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ πξνο ηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ1821 κ’ απηέο ησλ ηξηώλ πξώησλ δεθαεηηώλ ηνπ 20
νπ

 αη. 

2. Πνηα ε ζεκαζία ησλ πξνζθπγηθώλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821; 

3. Πνηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα Διιήλσλ πξνο ηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. θαη πξηλ από ην δησγκό ηνπ 

1914; Να αλαθέξεηε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ ηα πξνθάιεζαλ. 

 

 

 

1. Πνηνη ιόγνη πνιηηηθήο ζθνπηκόηεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ ηνπξθηθνύ θξάηνπο πξνθάιεζαλ ηηο δηώμεηο ησλ Διιήλσλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1914; 

2. Πνηα ηαθηηθή αθνινύζεζε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απέλαληη ζην ειιεληθό ζηνηρείν θαηά ην 1914 θαη πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθ. πνιέκνπ; 

3. Πνηα ε αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο απέλαληη ζηηο δηώμεηο ησλ Διιήλσλ ζηηο αξρέο ηνπ 1914; 

4. Πνηεο κνξθέο θαηαπίεζεο ππέζηεζαλ νη ΄Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά θαηά 

ην 1914; (κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ). Πνηεο νη ζπλέπεηεο; 

5. Οη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εμαλαγθάζηεθαλ ζε «εθνύζηα κεηαλάζηεπζε». α) Να εμεγήζεηε ηελ 

παξαπάλσ θξάζε. β) Να επηζεκάλεηε ηε δηαθνξά απηήο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπόκελα από 

ηελ ειιελνηνπξθηθή ζύκβαζε ηεο Λνδάλεο (1923). 

σζηό ή ιάζνο;  

1. Οη κεηαθηλήζεηο Διιήλσλ πξνο ηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 

εληάζζνληαλ ζ’ έλα γεληθόηεξν ζρέδην εθξίδσζεο ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ. 

2. Ζ επηρείξεζε εθθέλσζεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο από ηνπο ειιεληθνύο πιεζπζκνύο 

ην !914 έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Γεξκαλώλ, ζπκκάρσλ ησλ Σνύξθσλ. 

3. Σν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα Διιήλσλ από ηε Ρσζία πξνο ηε Μαθεδνλία κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ 

αλαραηηίζηεθε κε επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

ΔΞΔΣΑΔΗ  

 Πνηεο κνξθέο πήξε θαη πνηεο ζπλέπεηεο είρε ε θαηαπίεζε ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ειιεληζκνύ ην 1914-1918;  (κνλ 14)  

 εκεξ επ  2003 

 Σάγκαηα εξγαζίαο: νξηζκόο    (κνλ. 4)                                                                                                            εκεξήζηα  2007 

 Με πνηνπο ηξόπνπο ππνθηλήζεθε θαη κεζνδεύηεθε ν πξώηνο δησγκόο ηνπ 1914 ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο;            (κνλ 15)                                                                                                εκεξήζηα  2008  

 Σάγκαηα εξγαζίαο νξηζκόο    (κνλ. 5)                                                                                                            εκεξήζηα  2011 

 

 

 

 

1. Πνηεο νη κεηαθηλήζεηο Διιήλσλ από ηε Βνπιγαξία πξνο ηελ Διιάδα κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ θαη 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Νετγύ (1919); 

2. Ση πξνέβιεπε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα; Πνην ην πεξηερόκελν ηνπ πκθώλνπ πεξί ακνηβαίαο 

κεηαλαζηεύζεσο κεηαμύ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο; 

3. Πνηεο νη κεηαθηλήζεηο Διιήλσλ από ηε Ρσζία πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1919-1921; πνύ νθείινληαλ; 

4. Από πνηεο άιιεο πεξηνρέο κεηαθηλήζεθαλ Έιιελεο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν; 

5. Πόζνη Έιιελεο θαηέθπγαλ σο πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1920;Πώο ήξζαλ; ε πνηεο πεξηνρέο 

εγθαηαζηάζεθαλ; 

 

 

 

 

 

 

1. Ο δησγκόο ηνπ 1914 (ν πξώηνο δησγκόο)  

2. Άιια πξνζθπγηθά ξεύκαηα  
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ΔΞΔΣΑΔΗ  

 ΟΡΗΜΟ:  «ύκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεύζεσο κεηαμύ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο» (1919).  

(κνλ 4) εκεξ  επ 2004  / εκεξ 2007  /    (κνλ 5 )  εκεξ  επ 2010 

 Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

από ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                                                                            εκεξ επαλ 2008 

 ΟΡΗΜΟ: «Τπεξεζία Αλνηθνδνκήζεσο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο»        (κνλ. 5)                                        εκεξ επαλ 2009  

 Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο 

αλαηνιηθήο Θξάθεο από ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                            εκεξ επαλ 2011 

 

 

 

 

1. Πνηνη θνξείο κεξίκλεζαλ γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθύγσλ θαηά ην δηάζηεκα 1914-1921; 

2. Ση πεξηειάκβαλε ε κέξηκλα γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη’ απηήλ ηελ πεξίνδν; 

3. Οξηζκνί: Οξγαληζκόο (1914). 

σζηό ή ιάζνο 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1917-1921 

δέρηεθαλ πεξίζαιςε θαηά δηαζηήκαηα πεξίπνπ 800.000 πξόζθπγεο. 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ:  

ΟΡΗΜΟ: Οξγαληζκόο (Θεζζαινλίθε 1914).   (κνλ. 5)                                                                                εκεξ επαλ  2007 

 

 

 

 

1. Πνηα ηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο παιηλλόζηεζεο; 

2. Πνηνη θνξείο κεξίκλεζαλ γηα ηελ παιηλλόζηεζε θαη πώο; 

3. Οξηζκνί: Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο. 

σζηό ή ιάζνο: Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μ. Αζία  θαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε. 

ΔΞΔΣΑΔΗ  

 Ζ “Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή” κεξίκλεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. (ζσζηό 

ή ιάζνο) (κνλ 2)                                                                                                                                                        εκεξ  2001 

 ΟΡΗΜΟ: Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή  (κνλ 3)   εκεξ  2004   /  ΟΡΗΜΟ: Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή. (κνλ 5)  /    εκεξ επαλ  

2007,   (κνλ 5)  εκεξ  2011 

 ΟΡΗΜΟ: Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο.(κνλ 4)              εκεξ  2005 

 Ζ Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή (1918) απνζθνπνύζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ εθηνπηζκέλσλ (ζσζηό ή 

ιάζνο) (κνλ 2)  εκεξ 2006 

 Με πνηνπο ηξόπνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παιηλλόζηεζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Θξάθε θαηά ηα έηε 1918-1920; Πνηεο ζπλζήθεο βξήθαλ νη πξόζθπγεο ζηελ παηξίδα ηνπο; (κνλ 14)    εκεξ επαλ 2006 

 Πώο πινπνηήζεθε ε παιηλλόζηεζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία (1918-1920) θαη πνηεο ζπλζήθεο 

αληηκεηώπηζαλ νη πξόζθπγεο θαηά ηελ άθημή ηνπο εθεί;            Μνλάδεο 13                                     εκεξ επαλ 2010 

 

 

 

 

3. Ζ πεξίζαιςε (1914-1921)  

4. Ζ παιηλλόζηεζε 
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Β .  Ζ  Μ Η Κ Ρ Α Η ΑΣ Η Κ Ζ  Κ ΑΣ Α Σ ΡΟ Φ Ζ  

 

 

1. Ζ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη νη εμειίμεηο κέρξη ην 1922 (πεξηιεπηηθά). 

2. Πνηα ε ηύρε ησλ Διιήλσλ ηεο Μ. Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαηά ην 1922 (πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή); 

3. Πόζνη Έιιελεο έθηαζαλ ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα ην θζηλόπσξν ηνπ 1922; Πόζνη παξέκεηλαλ ζε πεξηνρέο ηεο Μ. 

Αζίαο θαη κέρξη πόηε; 

4. Πνηεο νη κεηαθηλήζεηο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ  ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαηά ην δηάζηεκα 1914-1922; (επ. ζ. 

138, 143) 

5. Πίλαθαο 1,ζ.146: Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα: α) λα ζπζρεηίζεηε 

ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα κε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ πξνθάιεζαλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ειιεληθώλ 

πιεζπζκώλ.(γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ Πόληνπ,ζ.253-254).β) κε πνηα δηπισκαηηθά θείκελα ξπζκίζηεθαλ νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ πνπ δειώλνληαη ζηνλ πίλαθα; πνην ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ 

δηπισκαηηθώλ θεηκέλσλ; 

 σ ζ η ό  ή  ι ά ζ ν ο ;  

Οη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καιιίπνιεο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Ζ ζπλζήθε ησλ εβξώλ πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ 

θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο.(ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ 2)   ημερ 

επαν 2006 

 ηηο 10 Ηνπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξώλ πνπ απνηεινύζε ην νηθνλνκηθό ζύκθσλν 

κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο . (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)             ημερ επαν 2007 

 

 

 

1. Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηώπηζαλ νη πξόζθπγεο κε ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα;(ζρεηηθά παξαζέκαηα 

9,ζ. 147, 10, ζ.148, 11, ζ.149)  

2. Γηαηί θαηά ην πξώην δηάζηεκα νη πξόζθπγεο αλέρνληαλ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο;  

3. Πνηνη θνξείο αλέιαβαλ ηηο πξώηεο αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ; 

4. Πώο αληηκεησπίζηεθε ην πξόβιεκα ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ θαηά ην 1922;  

5. Πνην ην έξγν ηνπ Σακείνπ Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ;  

6. Πνην ην πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο απνγξαθέο ησλ πξνζθύγσλ θαη πνύ νθείιεηαη;  

σζηό ή ιάζνο; 

1. Οη πξώηεο απνγξαθέο ησλ πξνζθύγσλ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

2. Από ην πξώην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα νη πξόζθπγεο πξνζπάζεζαλ λα 

ελζσκαησζνύλ ζηε λέα παηξίδα.  

3. Σν Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ αλέιαβε ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ.  

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 α. Με πνηνπο ηξόπνπο αληηκεησπίζηεθαλ νη πξώηεο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ ακέζσο 

κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή; Μνλ 12  β. Πώο αληηκεησπίζηεθε εηδηθόηεξα ην πξόβιεκα ηεο 

πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ; Μνλ 18  ηελ απάληεζή ζαο λα ζπλδπάζεηε ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην αθόινπζν θείκελν .  

Θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο κ ηθξαζηαη ηθήο ηξαγσδίαο,  ε πξψηε δξαζηεξηνπνίεζε απφ πιεπξάο 

ειιεληθψλ αξρψλ ήηαλ ε ζπιινγή ηξνθίκσλ θα η ρξεκάησλ γηα λα πεξηζάιςνπλ ηα ξάθε* πνπ 

απνβηβάδνληαλ απφ ην «Θαξλάθ» θα η  ηε «Φξπγία», ηα δπν πξψηα μέλα αηκφπινηα πνπ θαηέπιεπζαλ 

ζηνλ Ξεηξαηά. πσο ήηαλ θπζηθφ,  εμίζνπ πξσηαξρηθή ελέξγεηα ππνδνρήο ήηαλ ε παξαρψξεζε, φπνπ 

ππήξραλ,  ησλ ππνζηέγσλ ηνπ Ξεηξα ηά,  ησλ πξνηεζηαληηθψλ εθθιεζηψλ ηεο πφιεο θα η  θάπνησλ 

α ηζνπζψλ ηνπ Ρδάλλεηνπ Λνζνθνκείνπ.  Θαη  πάξα πνιχ ζχληνκα, ζηηο εθεκεξίδεο ηεο 2αο Πεπηεκβξίνπ,  

[…] δ ηαβάδνπκε ζηα ςηιά γξάκκαηα φηη  ζην πνπξγείν Γηθα ηνζχλεο «κειεηάηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ελνηθ ηνζηαζίνπ», ζην ζεκείν πνπ αθνξά ζηελ ππελνηθ ίαζε ησλ δσκαηίσλ.  Αθφκε, ζην Διεχζεξνλ 

Βήκα παξνπζηάδεηαη  απφ η ηο πξψηεο θ ηφιαο κέξεο «πξνζθνξά δσκαηίνπ εληφο θαηνηθίαο»,  αιιά ππφ 

ηνλ εμήο φξν: ην δσκάηην πξνζθέξεηαη «γηα ελνηθ ίαζε απφ νηθφηξνθν πξνζθπγνπνχια». Ρα δείγκαηα 

απηά ε ίλαη  ν η  πξνάγγεινη,  θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ησλ επηθείκελσλ επηηάμεσλ, έζησ θαη  αλ γηα ηελ ψξα 

κάιινλ δε θαίλεηα η  λα ππάξρεη  ζαθήο αληίιεςε ζην θξάηνο θα η  ζηελ θνηλή γλψκε πεξί  ηεο εθηάζεσο 

ησλ γεγνλφησλ. Πην κεηαμχ νη  θαηαιήςεηο επεθηείλνληαη  ζε θάζε θελφ,  δεκφζην ρψξν.   ( Βίθα Γ. Γθηδειή, 

«Δπίηαμηο αθηλήησλ θαηνηθνπκέλσλ ή νπσζδήπνηε ρξεζηκνπνηνπκέλσλ» [ζηνλ ηφκν:] Ν μεξηδσκφο θαη ε άιιε παηξίδα. Δπηζηεκνληθφ 

1. Ζ έμνδνο 

2. Σν πξώην δηάζηεκα  
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ζπκπφζην, Δηαηξεία Ππνπδψλ Λενειιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Ξαηδείαο, Αζήλα 1997, ζζ. 71-72.)     * πάκη: εμαζιησκέλνη 

πξφζθπγεο, 

                                                                                           ημερ επαν  2008 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα 

πεξηγξάςεηε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ θαηά ην πξώην δηάζηεκα ηεο 

έιεπζήο ηνπο ζηελ Διιάδα.   (Κείκελν Μαξηπξίεο Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγωλ γηα ηελ άθημή ηνπο  ζηελ Διιάδα) (Μνλ. 20) 

«∆εθαπέληε κέξεο κείλακε ζηα βαπφξηα. Έπεηηα θηάζακε ζηνλ Ξεηξαηά. Απ’ηνλ Ξεηξαηά κφλν ηα 

ζχξκαηα μέξσ. Πηα ζχξκαηα είθνζη κέξεο καο θξαηήζαλε. Ακάλ, πνιχ καο ξεδηιέςαλε, πνιχ καο 

βαζαλίζαλε. [...] Καο γδχζαλε. ,ηη θνξνχζακε ζηνλ θιίβαλν, άληε, ηα βάιαλε. Ξαπνχηζηα δελ είρακε 

έπεηηα λα θνξέζνπκε. Καο δίλαλε λα θάκε. Δίρακε θαη καδί καο. κσο ζηελ θαξαληίλα κεγάιν ξεδηιίθη,  

κεγάιν ζεθηιίθη [=θαθνπάζεηα] ήηαλε. Δίθνζη κέξεο θξάηεζε. Απφ ηνλ Άη -Γηψξγε, απ’ ηνλ Ξεηξαηά, καο 

βάιαλε ζην βαπφξη, ζηε Θεζζαινλίθε καο θέξαλε. Καο βγάιαλε θαη καο αθήζαλε. Πηα ζνθάθηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο καο αθήζαλε. Πηα ζνθάθηα ηεο Θεζζαινλίθεο πεηακέλνη  ήκαζηε. [...] Ξεξλνχζε ν θφζκνο. 

Καο βιέπαλε απφ καθξηά. ∆ελ εξρφληαλε θνληά καο: -Ξξνζθπγηά! πξνζθπγηά! ιέγαλε θαη πεξλνχζαλε…  

».(Καξηπξία  Θαιιηζζέλεο Θαιιίδνπ  απφ  ην  ρσξηφ  Φεξηέθη ηεο Θαππαδνθίαο, θνληά ζηε Λίγδε).  Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 

Κηθξαζηαηηθψλ Ππνπδψλ).                                                                                                                   Δζπεξ 2009 

 Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηώπηζαλ νη πξόζθπγεο θαηά ην πξώην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή;        Μνλάδεο 12                                              εκεξ-εζπεξ επαλ 2011 

 

 

 

1. Πνην ην πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο ηεο Λνδάλεο;(δεο επίζεο παξάζεκα12,ζ.150 -151). 

2. Να επηζεκάλεηε ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο ζύκβαζεο ηεο Λνδάλεο.  

3. ε ηη δηέθεξε ε ζύκβαζε ηεο Λνδάλεο από πξνεγνύκελεο ζπκθσλίεο; 

4. Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο: νξηζκόο.  

5. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ην παξάζεκα 13,ζ.151 -152 λα εμεγήζεηε ηε ζηάζε 

ησλ πξνζθύγσλ απέλαληη ζηε ζύκβαζε ηεο Λνδάλεο.  

 

ΠΑΡΑΘΔΜΑ: Ήηαλ θαηάξα Θενύ ε Αληαιιαγή.   Μαξηπξία Πνιπμέλεο Καηξαληδή, Αζήλα 

Γπν ρξφληα πξνηνχ λα γίλεη ε Αληαιιαγή, ήξζαλ ζην Γθέιβεξη Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ην Ληεληδιί θαη ην 

Λαδιί, θνληά ζηε Πκχξλε. Καο είπαλ πσο ηνπο εμφξηζαλ νη Ρνχξθνη θαη φηη αξγφηεξα ζα δηψμνπλ φινπο ηνπο 

Έιιελεο ηεο Αλαηνιήο. 

Ρν κήλα Κάε ηνπ 1924 ήξζαλ ζην ρσξηφ καο Ρνχξθνη πξφζθπγεο απφ ηελ Θαζηνξηά θαη ηελ Θνδάλε. Νη 

θαεκέλνη ππφθεξαλ πνιχ απφ ηηο θαθνπρίεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη θάζε κέξα πέζαηλαλ. Γελ ηνπο ζήθσζε ν ηφπνο. Ρνπο 

θησρνχο ηνπο θηινμελνχζακε ζπίηηα καο θαη ηνπο ηαΐδακε, γηαηί νη ληφπηνη Ρνχξθνη δελ ηνπο θνίηαδαλ. Αξγφηεξα, 

κεξηθέο ζπλνηθίεο δηθέο καο άδεηαζαλ νιφηεια -καο κεηέθεξαλ ζε άιια ζπίηηα- θη εθεί εγθαηαζηάζεθαλ νη 

πξφζθπγεο. 

Κηα κέξα ήξζε ζην Γθέιβεξη Δπηηξνπή, απφ ηελ Διιάδα, φπσο έιεγαλ. Ξήγαλ καδί ηνπο θαη δηθνί καο , γηα λα 

θνπβεληηάζνπλ γηα ηελ Αληαιιαγή. Ρελ άιιε κέξα, νη Ρνχξθνη πεηξνβφιεζαλ ην ζπίηη φπνπ έκελε ε Δπηηξνπή. Νη 

άλζξσπνη ηεο Δπηηξνπήο ήξζαλ θαη καο έγξαςαλ ηα νλφκαηα θαη ηηο πεξνπζίεο καο. Καο είπαλ πσο ζα γίλεη 

Αληαιιαγή, ζα πάκε ζηελ Διιάδα. Καο ζχζηεζαλ λα κε θνβφκαζηε. Λα πνπιήζνπκε φ,ηη κπνξνχκε απφ ηελ 

θηλεηή καο πεξηνπζία, θαη ηα ππφινηπα λα ηα πάξνπκε καδί καο. Καο είπαλ πσο, αλ ππάξρνπλ ζην ρσξηφ καο 

ηνπξθεκέλνη, κπνξνχλε, αλ ζέινπλ, : λα θχγνπλ θη απηνί γηα ηελ Διιάδα. ηαλ άθνπζα πσο ζα πάκε ζηελ Διιάδα, 

ε αιήζεηα ράξεθα, γηαηί νη Ρνχξθνη είραλ ζθνηψζεη ηνλ άληξα κνπ ζην Ηιίζνπ, γηα ρηεκαηηθέο δηαθνξέο. Ίζσο νη 

άιινη παηξηψηεο καο λα ιππήζεθαλ πνπ ζα έθεπγαλ. 

Θάλακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία. Βάιακε ζε θάζεο ην ιείςαλν ηνπ 

Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, ηηο εηθφλεο, ηνπο πνιπέιαηνπο θαη ηα θαληήιηα ησλ εθθιεζηψλ. ζα εηθνλίζκαηα ήηαλ παιηά 

ηα ζάςακε ζην λεθξνηαθείν. Ρα πξάγκαηα καο ηα θνξηψζακε ζε θακήιεο θαη ηα ζηείιακε (κε «θνκηζηφλ») ζηε 

Κεξζίλα. Αχγνπζηνο κήλαο ήηαλ φηαλ βγήθακε απφ ην ρσξηφ. Κπήθακε ζε αξακπάδεο θαη ηξαβήμακε θαηά ην 

Άθζεξατ. Νη Ρνχξθνη ηνπ Γθίιβεξη έθιαηγαλ θαη καο παξαθαινχζαλ λα κε θχγνπκε.  

Πην δξφκν, θαζψο πεγαίλακε ζην Άθζεξατ, βγήθαλ κπξνζηά ζηνλ αξακπά καο Ρνχξθνη απφ ηα ρσξηά 

Ξεξίζηξεκκα, Θνζηχθ θαη Θηδίιθαγηα θαη καο ζηακάηεζαλ. Ν άληξαο κνπ ηνπο πνπινχζε καληθαηνχξα βεξεζέ θαη 

καο ρξσζηνχζαλ ιεθηά. Όζηεξα απφ ηνλ αισληζκφ μεπιέξσλαλ ηα ρξέε ηνπο δίλνληαο θαξπφ. Ρη λα ην θάλνπκε 

φκσο ην ζηάξη αθνχ θεχγακε! Έβαιαλ νη Ρνχξθνη ζηα ζηφκαηα ησλ ηξηψλ παηδηψλ κνπ κπνπθηέο απφ πίηεο κε ηπξί 

θαη κέιη θαη ηα παξαθαινχζαλ: Φάηε θαη πέζηε ρειάι- λα ραξείηε, πέζηε ρειάι. Γε ζέιαλε λα έρνπλ βάξνο ζηε 

ζπλείδεζε ηνπο πσο έθαγαλ ην δίθην ησλ νξθαλψλ παηδηψλ κνπ. Νξκήλεςα ηα παηδηά κνπ λα θαλ ηηο κπνπθηέο  θαη 

λα πνπλ: «Σειφι νιζνχλ» (αο γίλεη ράξηζκα]. Παλ η' άθνπζαλ απηφ νη Ρνχξθνη, καο αγθάιηαδαλ θαη καο θηινχζαλ 

απ' ηε ραξά. 

3. Ζ ύκβαζε ηεο Λνδάλεο θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ   
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Δξσηήζεηο:   

1. ε πνην ηζηνξηθό γεγνλόο αλαθέξεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; 

2. Πνηνπ δηπισκαηηθνύ θεηκέλνπ ζπλέπεηα είλαη όζα αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν; 

3. Πνηα είλαη ε Δπηηξνπή πνπ αλαθέξεηαη ζην θείκελν;                                                 

Δ Ξ Δ Σ Α  Δ Η   

Με βάζε ην παξαθάησ ςήθηζκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα αλαθέξεηε ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο.  

Ψήθηζκα πνπ εγθξίζεθε από ηνπο πξόζθπγεο ηεο Αζήλαο ζηελ Οκόλνηα, ζην πάλδεκν ζπιιαιεηήξην 

ηεο 21-1-1923 πνπ νξγαλώζεθε γηα λα εθθξαζηεί ε αληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεωηηθή αληαιιαγή .  "Οη 

πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ... ζεσξνχλ φηη ε Αληαιιαγή 

ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο απέλαληη ζε 

ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο ... πιήηηεη θαίξηα ηελ  παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ 

παγθφζκηα εζηθή ... φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηδηνθηεζίαο
. 
φηη ην ζχζηεκα ηεο Αληαιιαγήο απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ 

θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε 

ζέιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο 

ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα  θαη απαξάγξαπηα, 

δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο 

ζθαγήο ... Οη αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο απνθαζίδνπλ 

θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ 

νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε ... ε 

αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κία πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θαηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ." (Μνλ 25)                                                                      εζπεξ   2001 

 Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο: νξηζκόο    (κνλ.5)                                                                      εζπεξ  2002 

 Ση πξνέβιεπε ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ ηεο 30ήο Ηαλνπαξίνπ 1923 θαη 

ζε ηη δηέθεξε από πξνεγνύκελεο αλάινγεο ζπκθσλίεο;     (κνλ  13)                                                 εζπεξ  2002 

 Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο (1923): νξηζκόο   (κνλ.4)                                                  εκ επ  2003  /   εζπ  2004 

 Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ (1923) εμέιηπε ε θπξηόηεξε πεγή πξνζηξηβώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη 

Σνπξθίαο.(ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ. 2)                                                                                              εζπ επ  2003 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ζην θαζέλα από απηά ηνλ αξηζκό 

ηεο πξόηαζεο από ηε ηήιε Β πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά .  (κνλ. 8)                                                 εκεξ 2003  

ηήιε Α  ηήιε Β  

α. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ 

(ΔΑΠ, 1923)  

β. Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή (1918)  

γ. Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ (1922)  

δ. Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο (1923)  

1. Ηδξύζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο ύκβαζεο ηεο Λνδάλεο .  

2. Αλήγεηξε μύιηλα παξαπήγκαηα γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε 

ησλ πξνζθύγσλ.  

3. Ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ΚΣΔ.  

4. Ηδξύζεθε κε βάζε ηε πκθσλία ηεο Άγθπξαο.  

5. Δίρε ζθνπό λα νξγαλώζεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ 

εθηνπηζκέλσλ.  

 

 Οη πξόζθπγεο δέρηεθαλ κε ηθαλνπνίεζε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηεο Λνδάλεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκώλ. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2)                                                                                                                   εζπ 2005 

 Από ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ Διιάδαο-Σνπξθίαο (1923) εμαηξέζεθαλ κόλνλ νη Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο.(ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                  εζπεξ επ   2005 

 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα απαληήζεηε 

ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: α. Ση πξνέβιεπε ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε ηεο 30
ήο 

Ηαλνπαξίνπ 1923 γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο;  Μνλ. 8   β. Ση πξνέβιεπαλ νη όξνη ηεο παξαπάλσ ύκβαζεο ζε 

ό,ηη αθνξά ηνπο αληαιιάμηκνπο;  Μνλάδεο 8   γ. Πώο αληέδξαζαλ νη πξόζθπγεο, όηαλ έγηλαλ γλσζηνί νη όξνη ηεο 

ύκβαζεο, θαη πνηα επηρεηξήκαηα επηθαιέζηεθαλ;    Μνλάδεο 10  

Πηγή Α΄ «ΣΥΜΒΑΣΙΣ  Αθοπώζα ηην ανηαλλαγήν ηων Δλληνοηοςπκικών πληθςζμών και Ππωηόκολλον, 

ςπογπαθένηα ηην 30ην Ιανοςαπίος 1923. Ζ Θπβέξλεζηο ηεο Κεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Ρνπξθίαο θαη ε Διιεληθή 

Θπβέξλεζηο ζπλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ φξσλ. Άξζξνλ 1: Απφ ηεο 1 Καΐνπ 1923, ζέιεη δηελεξγεζή ε ππνρξεσηηθή 

αληαιιαγή ησλ Ρνχξθσλ ππεθφσλ Διιεληθνχ Νξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, θαη 

ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ Κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ εδαθψλ. Ρα πξφζσπα ηαχηα 

δελ ζα δχλαληαη λα έιζσζηλ ίλα εγθαηαζηαζψζηλ εθ λένπ ελ Ρνπξθία ή αληηζηνίρσο ελ Διιάδη, άλεπ ηεο αδείαο ηεο Ρνπξθηθήο 

Θπβεξλήζεσο ή αληηζηνίρσο ηεο Διιεληθήο Θπβεξλήζεσο».  
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Πηγή Β΄ «Νη πξφζθπγεο ηεο Κηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ … ζεσξνχλ φηη ε Αληαιιαγή 

ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Ρνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο … πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα εζηθή … φηη είλαη 

αληίζεηε πξνο ηα ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο· φηη ην ζχζηεκα ηεο Αληαιιαγήο 

απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ θαλέλα θξάηνο δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Κηθξαζίαο, 

απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη 

αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο 

αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο … Νη αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο 

απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ 

νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε … Πε αληίζεηε πεξίπησζε 

θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κηα πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 
ηνπ πνιηηηζκνχ». (Ψήθιζμα πος εγκπίθηκε από ηοςρ ππόζθςγερ ηηρ Αθήναρ ζηην Ομόνοια ζηο πάνδημο ζςλλαληηήπιο 

πος οπγανώθηκε για να εκθπαζηεί η ανηίθεζή ηοςρ ζηην ςποσπεωηική ανηαλλαγή).                                       εζπεξ 2006 
 Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο. (κνλ.5)                                                                                                            εζπεξ επαλ 2006 

 ύκθσλα κε ηε ύκβαζε ηεο Λνδάλεο (30 Ηαλνπαξίνπ 1923) νη αληαιιάμηκνη πξόζθπγεο δελ είραλ δηθαίσκα λα 

κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο.       (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                                                              εζπεξ 2007 

 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο Α (γεγνλόηα) αληηζηνηρίδνληάο ηνπο κε ηηο ρξνλνινγίεο ηεο 

ηήιεο Β (πεξηζζεύνπλ δύν ρξνλνινγίεο).          κνλ 10                                                                                      εκεξ 2008 

ηήιε Α: ΓΔΓΟΝΟΣΑ  ηήιε Β: ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΔ 

1. Απόβαζε ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε  

2. Δκθάληζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ Ηαπώλσλ  

3. Ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  

4. πκθσλία ηεο Άγθπξαο  

5. ύκβαζε ηεο Λνδάλεο  

1927  

1923  

1920  

1919  

1906 , 1908 , 1930  

 Ζ ύκβαζε ηεο Λνδάλεο (30 Ηαλνπαξίνπ 1923) θαζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ θαη 

είρε ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                                                                             εκεξ επαλ  2008 

 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα ηεο 

ηήιεο Β, ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε.                                                           ( κνλ 8 )              εζπεξ 2008 

ηήιε Α  ηήιε Β  

1. 1875  α. πλζήθε ηεο Λνδάλεο.  

2. 1920  β. Αξρή ηεο Γεδεισκέλεο.  

3. 1923  γ. πκθσλία ηεο Άγθπξαο.  

4. 1930  δ. πλζήθε ησλ εβξώλ.  

 Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο.  νξηζκόο    (κνλ.5)                                                                                           εζπεξ επ  2008 

 Ση πξνέβιεπε ε ύκβαζε ηεο Λσδάλεο (30 Ηαλνπαξίνπ 1923) γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη 

Σνπξθίαο              Μνλάδεο 12                                                                                                                             εκεξ επαλ2009 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα 

παξνπζηάζεηε ηελ αληίδξαζε ησλ πξνζθύγσλ, όπσο απηή εθδειώζεθε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ειιελνηνπξθηθήο 

ύκβαζεο ηεο Λνδάλεο ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923, θαη λα εθζέζεηε ηα επηρεηξήκαηα πνπ απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο.        Μνλ. 25                                                                                                       Δζπεξ επ 2009 

Τήθηζκα πνπ εγθξίζεθε απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Αζήλαο ζηελ Νκφλνηα, ζην πάλδεκν ζπιιαιεηήξην ηεο 21-1-1923 πνπ 

νξγαλψζεθε γηα λα εθθξαζηεί ε αληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή. «Νη πξφζθπγεο ηεο Κηθξάο Αζίαο, ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ ζεσξνχλ φηη ε Αληαιιαγή ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Ρνπξθίαο πνπ 

αλέξρνληαη ζ’έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο  ρηιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο πιήηηεη θαίξηα 

ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα εζηθή φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο· φηη ην ζχζηεκα ηεο Αληαιιαγήο απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ 

θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ 

πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Κηθξαζίαο, απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη 

πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά 

εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο. Νη αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδψ θαη ζε άιιεο 

πφιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ ζηηο 

παηξίδεο ηνπο θάησ απφ νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε  Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κία πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.» ∆εκνζηεχηεθε ζην Διεχζεξν Βήκα, ∆επηέξα, 9/22-1-1923,                      

 Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο (1923) νξηζκφο  (κνλ.5)                                                                εκεξ – εζπεξ 2011 

 Μία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Αληαιιαγήο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ησλ αληαιιαμίκσλ. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                                                                                             Δζπεξ επαλ 2011 
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Γ. Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ  

 

 

 

1. ΔΑΠ: Οξηζκόο (+ζ. 155, ζ. 163) 

2. Πνηα κέζα παξείρε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ ΔΑΠ  γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο; 

3. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2, ζ.155, λα επηζεκάλεηε ηα θξηηήξηα 

βάζεη ησλ νπνίσλ  ε Πνιηηεία θαηέλεηκε ηνπο πξόζθπγεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

4. Γηα πνηνπο ιόγνπο δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ: α) ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο β) ζηε Β. 

Διιάδα; 

5. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ηα παξαζέκαηα 9, ζ.147 θαη 14, ζ.154-155, λα εμεγήζεηε πνύ 

νθείιεηαη ε κεγάιε θηλεηηθόηεηα ησλ πξνζθύγσλ θπξίσο ηα πξώηα ρξόληα κεηά ην 1922. 

6. Πνηνη άιινη θνξείο εθηόο από ηελ ΔΑΠ  αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ  

 ΔΑΠ : νξηζκόο   (κνλ. 5)                                                                                                                                           εζπεξ  2001 

 Απνζηνιή ηεο Δ.Α.Π. ήηαλ λα εμαζθαιίζεη παξαγσγηθή απαζρόιεζε ζηνπο πξόζθπγεο (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2) 

 εκεξ επ 2003 

 Με πνηα κέζα πξνζπάζεζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο Επιηροπής Αποκαηαζηάζεως 

Προζθύγων (Δ.Α.Π.); (κνλ. 12)                                                                                                                                   εζπεξ 2003 

 Ζ ΔΑΠ έδσζε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε.(ζσζηό ή 

ιάζνο) (κνλ.2).                                                                                                                                                            εζπεξ  2004 

 Βαζηθή απνζηνιή ηεο ΔΑΠ ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο κόλνλ παξαγσγηθή απαζρόιεζε. (ζσζηό ή 

ιάζνο) (κνλ. 2)                                                                                                                                                            εζπ επ 2004 

 Πνηα κέζα δηέζεζε ζηελ Δ.Α.Π. (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθύγσλ) ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; (κνλ.12)                                                                                                                εκεξ  2005 

 Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ): νξηζκόο  (κνλ.5)                      εζπεξ επ   2005   /   (κνλ.4)      εκεξ 2006 

 α. Υξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξαθάησ θείκελν θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, 

λα αλαθέξεηε: ε πνηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; Πνηνη 

ήηαλ νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηήλ ηελ επηινγή; Μνλάδεο 10 «Κε ηελ ηζηνξηθή αληαιιαγή ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

πιεζπζκψλ ελάκηζπ πεξίπνπ εθαηνκκχξην Διιήλσλ πξνζθχγσλ θαηαθιχδεη ηελ Διιάδα.(...). Νη πεξηζζφηεξνη 

Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηε Βνπιγαξία, νη νπνίνη σο ηφηε θαηνηθνχζαλ ηηο αθηέο ηνπ Δπμείλνπ Ξφληνπ, ζηηο 

αξραίεο παηξίδεο ηνπο, ζηε Πσδφπνιε, ζηνλ Ξχξγν, ζηελ Αγρίαιν, Κεζεκβξία θιπ., ή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

ζηε Φηιηππνχπνιε, Πηελίκαρν θιπ., θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Ρνπξθίαο (Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο θαη Κηθξάο Αζίαο) εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο νηθηζκνχο ησλ Βνπιγάξσλ θαη ησλ Ρνχξθσλ ηεο ειιεληθήο 

Καθεδνλίαο, ελψ απηνί ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπξθίαο». Απ. Βαθαιόπνπινο, Νέα Διιεληθή 

Ιζηνξία, 1204-1985, Θεζζαινλίθε 1991: εθδ. Βάληαο, ζ. 381.  

β. Υξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξαθάησ θείκελν θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, 

λα αλαθέξεηε: Γηα πνηνπο ιόγνπο ε ΔΑΠ επηδίσμε, ώζηε νη πξόζθπγεο, πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην νηθηζκό ή 

έζησ ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ, λα εγθαηαζηαζνύλ καδί ζην ειιεληθό έδαθνο;   Μνλάδεο 15   «Ρν έξγν ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ αξρηθά είρε αλαιάβεη ην Ρακείν Ξεξηζάιςεσο Ξξνζθχγσλ, ζπλέρηζε ε 

δηεζλήο Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Ξξνζθχγσλ, ε γλσζηή σο ΔΑΞ, πνπ, ζχκθσλα κε ην Ξξσηφθνιιν ηεο 

Γελεχεο, έξγν ηεο ήηαλ ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ εμαζθαιηδφηαλ, εθηφο απφ ηε 

ζηέγε, δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ ΔΑΞ εμαξρήο βξήθε ηε ιχζε ηεο ηαπεηνπξγίαο σο 

«παλάθεηα» θαη ζε θάζε πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ ρξεκαηνδνηνχζε ηελ αλέγεξζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κεγάισλ 

νηθνδνκεκάησλ, ψζηε ε νηθηαθή ελαζρφιεζε ησλ πξνζθχγσλ λα κεηαηξαπεί ζε ζχγρξνλε βηνκεραληθή 

δηαδηθαζία». (ιγα Βνγηαηδφγινπ, «Ζ βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Λέα Ησλία - Ξαξάκεηξνο ηεο αζηηθήο 

εγθαηάζηαζεο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν «Ν Μεξηδσκφο θαη ε άιιε Ξαηξίδα», Αζήλα 1999, ζ. 149)                           εζπεξ 2007 

 Δ.Α.Π. (Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ): νξηζκόο (κνλ. 5)                                                          εζπεξ επαλ 2007 

 Αθνύ αμηνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο από ην αθόινπζν θείκελν θαη ηηο ζπλδπάζεηε κε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα 

αλαθέξεηε: α. Γηαηί δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε; 

Μνλάδεο 10   β. Πνηα κέηξα πήξε ε ΔΑΠ γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ;    Μνλάδεο 15  

Νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο εγθαζηζηνχλ ηνπο πξφζθπγεο θπξίσο ζηηο πην εχθνξεο ειιεληθέο ρψξεο, ζηε Καθεδνλία 

θαη ηε Γπηηθή Θξάθε, είηε αγξνηηθά είηε αζηηθά. Δπηδηψρζεθε πξψηα λ’ απνθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνπζίεο πνπ είραλ 

εγθαηαιείςεη νη Ρνχξθνη, αιιά, επεηδή νη νηθηζκνί ήηαλ ζπγθξηηηθά ιίγνη θηίζηεθαλ εθαηνληάδεο λένη ζπλνηθηζκνί, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα εμειίρζεθαλ ζε αμηφινγα νηθνλνκηθά θέληξα. Νη θπβεξλήζεηο ηνχο δίλνπλ 

γαίεο θαη ηα πξψηα κέζα θαη δψα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Πηηο ρψξεο απηέο ηδίσο πξνβαίλνπλ αθφκε ζηελ 

εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ πνιηηηζκνχ, αλνίγνπλ δξφκνπο, θαηαζθεπάδνπλ γέθπξεο, εθηεινχλ κεγάια ιηκεληθά 

1. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο ησλ Πξνζθύγσλ  
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έξγα· επίζεο εθηεινχλ κεγάια εγγεηνβειηησηηθά θαη αξδεπηηθά έξγα, θπξίσο ζε ηξεηο πεξηνρέο, ζηηο πεδηάδεο ησλ 

Πεξξψλ, ηεο Γξάκαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο: δηεπζεηνχλ πξνο φθεινο ηεο γεσξγίαο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαη κεγάισλ 

πνηακψλ, φπσο ηνπ Αμηνχ, ηνπ Πηξπκφλα θιπ., πνπ κε ηηο πιεκκχξεο ηνπο λέθξσλαλ ηηο παξφρζηεο γαίεο ζε 

κεγάιν βάζνο, απνμεξαίλνπλ ιίκλεο [...] θαη ηηο γαίεο ηηο παξαδίδνπλ ζε αθηήκνλεο πξφζθπγεο θαη γεγελείο. 

Έπξεπε αθφκε λα γίλνπλ εμπγηαληηθά έξγα, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη ειψδεηο ππξεηνί, ν ηχθνο, ε θπκαηίσζε, λα 

ηδξπζνχλ ηαηξηθνί ζηαζκνί, θαξκαθεία θιπ. Ρα κεγάια αξδεπηηθά έξγα κεηαβάιινπλ ηελ αλάγιπθε φςε ηεο 

Καθεδνλίαο θαη πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ.  Απ. Βαθαιφπνπινο, Λέα Διιεληθή Ηζηνξία, ζζ. 383-385  

                                                                                                                                                     εκεξ 2008 

 Πνηα κέζα δηέζεζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ ΔΑΠ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; (κνλ.12)        εζπεξ 2008 

 Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ).    (κνλ.5)                                                                             εκεξ.επαλ.2009  

 Ζ θηλεηηθόηεηα ησλ πξνζθύγσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα, ππήξμε 

κεγάιε. .(ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2).                                                                                                               εκεξ – εζπεξ. 2011 

 Ζ ΔΑΠ (Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ) ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930  .(ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2).  

εκεξ επαλ 2011 

 

 

 Αγξνηηθή απνθαηάζηαζε: α) πνύ εγθαηαζηάζεθαλ νη πξόζθπγεο(νηθηζκνί); β)κέγεζνο θιήξνπ – θξηηήξηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ γηλόηαλ ε παξαρώξεζε ησλ θιήξσλ – πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαλνκή. γ) ζηέγαζε (νη δύν ηξόπνη) δ)πώο νη 

πξόζθπγεο ζα απνθηνύζαλ πιήξε θπξηόηεηα; 

 σ ζ η ό  ή  ι ά ζ ν ο ;  

 Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ απνθιεηζηηθά έξγν ηεο ΔΑΠ.  

 Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο δελ απνηεινχζε ζπλήζσο εληαία έθηαζε.  

 Ζ δηαλνκή ηνπ θιήξνπ απφ ηηο ππεξεζίεο επνηθηζκνχ ήηαλ απφ ηελ αξρή νξηζηηθή.  

 Σν 1930 ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη ε Δζληθή Σξάπεδα.  

 

Δ Ξ Δ Σ Α  Δ Η   

 Με πνηνπο ηξόπνπο θαη κε πνηα κέζα πινπνηήζεθε ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ; 

(κνλ. 13)                                                                                                                                           εζπ επ 2003   //   εζπεξ 2006 

 Μεηά ηε δηάιπζε ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ), ην 1930, ηα ρξέε ησλ αγξνηώλ 

πξνζθύγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη ε Δζληθή Σξάπεδα.    σζηό ή ιάζνο  κνλ.2                          εκεξ επαλ    2009 

 

 

 

 Πνηα ε ζπκβνιή ηεο ΔΑΠ  όζνλ αθνξά ηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; 

 Πνύ νθείινληαλ ηα εκπόδηα πνπ ζπλάληεζε ε αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ; 

 Πνηνη είλαη νη παιαηόηεξνη αζηηθνί ζπλνηθηζκνί; 

 Με πνηνπο ηξόπνπο πινπνηήζεθε  ε αζηηθή απνθαηάζηαζε;(ζπλνηθηζκνί – θαηνηθίεο – έξγα ππνδνκήο – νηθνδνκηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί). 

 Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο  ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ηα παξαζέκαηα 16 θαη 17, ζ. 158-159, λα εμεγήζεηε πώο 

αληηκεησπίζηεθε ην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ ζηα αζηηθά θέληξα. 

σζηό ή ιάζνο;  

1. Ζ ΔΑΠ ζπλέβαιε ελ κέξεη ζηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ.  

2. Ζ νηθνδφκεζε  ησλ πξνζθπγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζπλδπαδφηαλ πάληνηε κε έξγα ππνδνκήο . 

 

Δ Ξ Δ Σ Α  Δ Η   

 ε ζύγθξηζε κε ηελ αζηηθή, ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ήηαλ ηαρύηεξε θαη απαηηνύζε κηθξόηεξεο 

δαπάλεο.(ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)                                                                                                                     εκεξ επαλ 2006 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα αλαθέξεηε ηα 

εκπόδηα πνπ ζπλάληεζε ε αζηηθή ζηέγαζε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ.          Μνλάδεο 25  

Ξεγή Α΄ [...] «Πηε Σίν έκεηλα έλα ρξφλν. Κεηά πήγα Ξάηξα, Θφξηλζν θαη ηειηθά ζην Βέιν. Δθεί έθαλα κεξηθά ρξφληα, 

έρσ θαη ζπίηη. Απφ ην Βέιν ήξζα ζηελ Αζήλα θαη κεηά πήγα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηελ αδειθή κνπ, θη άλνημα 

εζηηαηφξην. Πε ιίγν κνπ θάεθε ην καγαδί θη άλνημα άιιν εμνρηθφ. Δλησκεηαμχ αξξψζηεζα θαη μαλαγχξηζα ζην Βέιν. 

Δθεί θαιιηεξγνχζα πεξηβφιηα. Έθπγα φκσο πάιη θη ήξζα ζηελ Αζήλα γηα θαιχηεξα». (Καξηπξία Ληθνιάνπ Ξαπαληθνιάνπ 

απφ ην ρσξηφ Παδάθη ζηε ρεξζφλεζν ηεο Δξπζξαίαο, απέλαληη απφ ηε Σίν).  Ζ Έμνδνο         

Ξεγή Β΄ «Ρελ άιιε κέξα ηνπ Φσηφο, Ηαλνπάξην ηνπ 1923, πξσηνβγήθακε ζηελ Διιάδα. Κφιηο βγήθακε, 

πεξηκέλαλε θπξίεο θαη καο κνηξάζαλε ςσκηά θαη ηπξηά. Ρελ ίδηα κέξα καο βάιαλε ζην ηξαίλν θαη καο πήγαλε ζηελ 

Ρξίπνιε. Ρηο δχν πξψηεο βξαδηέο κείλακε κέζα ζηελ Ρξίπνιε. ... Θη εγψ έξεκε ήκνπλα θαη είρα θαη ηξία παηδηά καδί 

κνπ. ... Ν γηφο κνπ ήξζε ζηελ Ρξίπνιε γηα λα καο πάξεη λα κείλνπκε φινη ζηελ Αζήλα. ... Άκα βγήθακε ζηνλ 

2 .  Ζ  α γ ξ ν η η θ ή  α π ν θ α η ά ζ η α ζ ε   

3 .  Ζ  α ζ η η θ ή  α π ν θ α η ά ζ η α ζ ε  
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Ξεηξαηά, δελ είρακε πνχ λα κείλνπκε. Γχν λχρηεο θνηκεζήθακε ζην ζηαζκφ, ζην χπαηζξν. Ρξέμακε, πήγακε ζηα 

πνπξγεία θαη ηφηε καο πήξαλε θαη καο βάιαλε ζην εξγνζηάζην ηνπ Πηξίγγνπ, ζε θάηη απνζήθεο κέζα, ζηνλ Ξεηξαηά. 

Δθεί ήηαλε θαη άιινη πξφζθπγεο, απφ ηεο Πκχξλεο ηα κέξε φινη...». (Καξηπξία Καξηάλζεο Θαξακνπζά απφ ην ρσξηφ 

Κπαγάξαζη θνληά ζηα Πψθηα).  Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κηθξαζηαηηθψλ Ππνπδψλ), ηφκ. Α΄, ζζ. 76-77, 193-195.           εζπ επαλ 2006 

 Αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο από ηα παξαθάησ θείκελα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν μεθίλεζε ε αζηηθή ζηέγαζε ησλ πξνζθύγσλ –εύπνξσλ θαη άπνξσλ– κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλνηθηζκώλ 

θαη νηθηζκώλ. κνλ. 25  

Θείκελν Α  Υο ην ηέινο ηνπ 1929 ε Δ.Α.Ξ. είρε ρηίζεη 27.000 πεξίπνπ θαηνηθίεο ζε 125 λένπο ζπλνηθηζκνχο θαη ην 

θξάηνο 25.000 θαηνηθίεο, ρσξίο λα έρεη ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο άζιηαο δηαβηψζεσο ζε απηνζρέδηεο ηζίγθηλεο 

παξάγθεο 30.000 πεξίπνπ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ.  (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. ΗΔ΄, Αζήλα 1978, ζ. 302)       

Θείκελν Β  Θαθήλ θαθψο, κελ ηα ξσηάο, πψο δνχζακε. Έθηαζε ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο πξνζθπγηάο. Ήκαζηε ζηα 

1924 θη αθνχζακε πψο γίλνληαη ζπλνηθηζκνί, γηα λα θάηζνπκε εκείο νη πξφζθπγεο, ζηνλ Ξνδνλίθηε (= Λ. Ησλία), 

ζηνπο Ξνδαξάδεο (= Ξεξηζζφο), ζηελ Θνθθηληά.   Ρφηε μέξεηο πψο πηάλαλε ηα ζπίηηα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο; Ξήγαηλεο 

εθεί, θξεκνχζεο έλα ηζνπβαιάθη ή φ,ηη είρεο ζ’ έλα δσκάηην θαη ην ζπίηη ήηαλε δηθφ ζνπ. Αηειείσηα ήηαλε αθφκε· 

θεξακίδηα δελ είραλε, πφξηεο δελ είραλε, παξάζπξα δελ είραλε. Θαη κεξηθά πνπ είραλε πφξηεο θαη παξάζπξα 

πεγαίλαλε άιινη ηε λχρηα θαη ηηο βγάδαλε θαη αλάβαλε θσηηέο λα δεζηαζνχλε, λα καγεηξέςνπλε... (Καξηπξία 

Καξηάλζεο Θαξακνπζά απφ ην ρσξηφ Κπαγάξαζη θνληά ζηα Πψθηα). Ζ ΄Δμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κηθξαζηαηηθψλ Ππνπδψλ), 

η. Α΄, ζ. 195                                                                                                                                                                           εκεξ 2007 

 Σελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζόηεξν ε Δ.Α.Π. θαη ιηγόηεξν ην θξάηνο. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2) 

 εζπεξ επαλ 2008 

 Ζ αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ πεξηιάκβαλε ζηέγαζε θαη πξόλνηα γηα εύξεζε εξγαζίαο.  (ζσζηό ή ιάζνο)  

(κνλ.2)                                                                                                                                                                     εκεξ  επαλ  2009 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα: α. Πώο πινπνηήζεθε ε αζηηθή ζηέγαζε ησλ κε εύπνξσλ θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ άπνξσλ πξνζθύγσλ 

ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά; (κνλάδεο 15) β. Πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθύγσλ απηώλ;    (κνλάδεο 10)  

«Πηελ Αζήλα ππνινγίδεηαη φηη ν πιεζπζκφο είρε ππεξδηπιαζηαζηεί κέζα ζε δεθανθηψ κήλεο. Γηεζλείο αλαθνξέο 

έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο ηξαγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνπο πξνζθπγηθνχο απηνχο 

ζπλνηθηζκνχο: Κηα πφιε ησλ 300.000 θαηνίθσλ δηνγθψζεθε («πξήζηεθε») μαθληθά θαη έθηαζε πάλσ απφ 700.000. 

Νη παξνρέο λεξνχ θαηέξξεπζαλ, ν θσηηζκφο ήηαλ θαθφο, θαη ην φηη νη δξφκνη απνηεινχληαη απφ ιαθθνχβεο δελ 

πξνθαιεί θαη κεγάιε έθπιεμε αλ αλαινγηζηνχκε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Κε ηελ εμαίξεζε ηεο Θίλαο, δελ έρσ 

βξεζεί αιινχ πνπζελά φπνπ ε αίζζεζε ελφο ηφπνπ πνπ θαηαθιχδεηαη απφ θφζκν λα είλαη ηφζν νμπκέλε. Ζ κφιπλζε 

είλαη ε κφλε ιέμε πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάζε νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν.   [...] Ππγθεθξηκέλα, ζηελ Θαηζαξηαλή ππήξραλ ζπλνιηθά 1.800 ζπίηηα γηα 10.800 άηνκα. Απφ ηελ ΔΑΞ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 1828 ηα 350. Έσο ηφηε ν πιεζπζκφο έκελε ζε 1.000 πιηλζφθηηζηα ζπίηηα θαη ζε 500 

μχιηλα παξαπήγκαηα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ δήισλε αζρνιία ηελ αγξνηηθή. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

έιαβαλ βνήζεηα ζε βννεηδή θαη πξφβαηα ή ρνίξνπο ρσξίο λα αλεγεξζνχλ ζηάβινη, εχθνια θαηαλννχκε φηη νη 

άλζξσπνη θαη ηα δψα ζπδνχζαλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. Ξέξα απφ ηηο θξηθηέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ε χδξεπζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ γηλφηαλ κε βπηία ηνπ δήκνπ ή κε πδξνπψιεο, νη νπνίνη πσινχζαλ ην λεξφ*. Ζ δηεθδίθεζε 

παξνρήο λεξνχ παξαπέκπεη ζε ζχγρξνλεο γεσπνιηηηθέο δηακάρεο ή θαη έλνπιεο ζπξξάμεηο ζηνλ Ρξίην Θφζκν. 

[...]»Θξεηηθφο, Γ., «Οηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γεσγξαθίαο ηνπ λένπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ ηεο Αζήλαο κεηά ηελ έιεπζε ησλ 

κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ», πεξ. Γεσγξαθίεο, ηεχρνο 13, θζηλφπσξν 2007, εθδ. Δμάληαο, ζ. 119.    * Π. Ρδηφθαο, «Ζ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ε έληαμε ζηελ Θαηζαξηαλή», ζην Ν μεξηδσκφο θαη ε άιιε παηξίδα. Ξξνζθπγνππφιεηο ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Δηαηξεία 

Ππνπδψλ Λενειιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Ξαηδείαο, 1997, ζ .123                                                                                     Δζπεξ 2010  
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Γ. Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΣΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΧΝ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 
 

1. Να αλαθέξεηε όινπο ηνπο θνξείο πνπ ελεπιάθεζαλ ζην έξγν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηώλ ησλ αληαιιάμηκσλ. 

2. Πνηα πξνζσξηλή ιύζε πηνζεηήζεθε ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηώλ; 

3. Πώο έγηλε ε πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηώλ ησλ αληαιιάμηκσλ; 

4. Ση ζπλέβε ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηώλ; 

σζηό ή ιάζνο; 

1. Μεηά ηελ πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πξνζθχγσλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα αλέιαβε λα πιεξψζεη κηα 

πξνθαηαβνιή. 

2. Ζ δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθήο εθηίκεζεο ππνλνκεπφηαλ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ. νξηζκόο      (κνλ. 4)                        εζπεξ 2007   //  κνλ.5)   εκεξ επαλ 2008 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα αλαθεξζείηε 

ζηελ απνδεκίσζε ησλ Διιήλσλ αληαιιάμηκσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ εγθαηέιεηςαλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζδηνξηζκνύ απηήο.                                                                                                              Μνλάδεο 25 Ηκεξήζηα  2010 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εζεσξείην φηη επηδέρνληαλ απνδεκίσζε ήηαλ: α) ηα αθίλεηα θάζε είδνπο, αζηηθά 

θαη αγξνηηθά, β) ηα θηλεηά αγαζά πνπ δελ πνπιήζεθαλ επί ηφπνπ νχηε κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη γ) νη 

θαιιηεξγεκέλνη αγξνί καδί κε ηα πξντφληα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζφδσλ ηα νπνία έραζε ν 

αληαιιάμηκνο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ βξέζεθαλ εθπξφζεζκνη, είηε γηαηί ήιζαλ ζηελ Διιάδα κεηά 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο (αηρκάισηνη, πξφζθπγεο απφ ηε Οσζία, Θσλζηαληηλνππνιίηεο) είηε γηαηί δελ 

κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ δήισζε ιφγσ αζζέλεηαο, θπιάθηζεο ή αλειηθηφηεηαο (πεξίπησζε νξθαλψλ). Ζ 

πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ε απιή 

ππνηππψδεο ζηέγαζε ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ΔΑΞ (Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Ξξνζθχγσλ) ή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο δελ ζα εζεσξείην σο απνθαηάζηαζε.  

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο απνδεκίσζεο, ρσξίο λα επηβαξπλζεί πνιχ ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, απνθαζίζηεθε ε έθδνζε νκνινγηψλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. [...] Ρν 20% ηεο 

πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο δφζεθε ζε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν ζε νκνινγίεο. Ξαξά ηελ πξφζθαηξε αλαθνχθηζε, 

ε πξνζσξηλή απηή ιχζε δελ έθιεηζε ην δήηεκα. Νη πξνζθπγηθέο νξγαλψζεηο αμίσλαλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε 

φπσο εμάιινπ πξνέβιεπε ε ζχκβαζε ηεο Ισδάλεο, κε απνηέιεζκα ην ζέκα λα ιάβεη δηαζηάζεηο θαη λα γίλεη 

αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο.  

Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ εγθαηαιεηθζεηζψλ πεξηνπζηψλ ζπζηάζεθαλ 1.114 Ξξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο 

Δθηίκεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο γηα θαζεκία απφ ηηο 934 ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Ρνπξθίαο. Ρα πνηθίια 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ επέβαιαλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία 52 Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ, 31 ζηελ Αζήλα θαη 

21 ζηελ επαξρία, θαη ζηε ζπλέρεηα, ην Κάην ηνπ 1927, 20 Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ (Δθεηεία ηεο 

Αληαιιαγήο), 8 ζηελ Αζήλα θαη 12 ζηελ επαξρία. (Ηζηνξία ηνπ Λένπ Διιεληζκνχ, 1770-2000, 7νο ηφκνο: Ν Κεζνπφιεκνο (1922-

1940), Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζζ. 84-85).                              

 

 

 

1. Πνηα δηπισκαηηθά θείκελα ππνγξάθεθαλ αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θαη ηνπξθηθή πιεπξά θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 1923-1930; πνην ην πεξηερόκελό ηνπο; 

2. Πνηεο νη επηδηώμεηο ηνπ Βεληδέινπ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ ηνπξθηθή πιεπξά  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

1928-1930; 

3. Πνηα ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο ηεο Άγθπξαο (1930); 

4. Πνηεο νη ζπλέπεηεο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 1930; 

5. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

πξνζθύγσλ,(ζ. 162, ζ. 165). 

6. Πνηα ε ζηάζε ησλ πξνζθύγσλ απέλαληη ζηε ζύκβαζε ηεο Λνδάλεο(1923) θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ 1930; Να ηελ αηηηνινγήζεηε.(ζ. !51, 161, 162, 163, 165). 

7. Να ζπλδέζεηε ηα δεδνκέλα ηεο ζηήιεο Α κ’ απηά ηεο ζηήιεο Β. 

Α Β 

1. Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ.  α. 10 Ηνπλίνπ 1930 

2. χκβαζε ηεο Άγθπξαο β. 1924 

3. πκθσλία ησλ Αζελψλ γ. 30 Οθησβξίνπ 1930 

4. πκθσλία ηεο Άγθπξαο δ. Γεθέκβξηνο 1926 

5. χκθσλν θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη δηαηηεζίαο       ε. Ηνχληνο 1925  

8. ύκβαζε εκπνξίνπ, εγθαηάζηαζεο θαη λαπηηιίαο(1930): νξηζκόο 

1 .  Ζ  α π ν δ ε κ ί σ ζ ε  η σ λ  α λ η α ι ι ά μ η κ σ λ .  

2. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε 
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Δ Ξ Δ Σ Α  Δ Η   

 ηηο εθινγέο ηνπ 1933 επηθξάηεζε ην Κόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. (ζσζηό ή ιάζνο)(κνλ. 2)                     εκεξ   2001 

 Ζ πκθσλία ηεο Άγθπξαο (10 Ηνπλίνπ 1930) πξνέβιεπε ηελ ακνηβαία απόζβεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο (ζσζηό ή ιάζνο)                           (κνλ.2)                         εζπεξ   2001 

 Ζ ύκβαζε ηεο Άγθπξαο ππνγξάθεθε ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923.(ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ.2)                      εζπεξ 2003 

 Πνηα ήηαλ ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο πκθσλίαο ηεο Άγθπξαο ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1930; (κνλ.12)                εζπεξ 2004 

 Πνηα ήηαλ ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο ηεο Άγθπξαο (10 Ηνπλίνπ 1930);(κνλ. 10)                          εκεξ 2005  

 Υξεζηκνπνηώληαο ζρεηηθά ρσξία από ην πην θάησ θείκελν θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα εμεγήζεηε 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ αλαθνξηθά κε ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε θαηά ηα έηε 1928-30 

(Μνλάδεο 12) θαη λα απνηηκήζεηε θαηά πόζν νη ζηόρνη απηνί επηηεύρζεθαλ κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο 

ηνπ 1930. (Μνλάδεο 13).                                                                                                                                        εκεξ 2006 

Θείκελν  «Θαζ’ ήλ ζηηγκήλ ν ειιεληθφο ιαφο κνχ αλαζέηεη κε κεγάιελ πιεηνςεθίαλ ηελ δηαθπβέξλεζίλ ηνπ 

δηα κίαλ πεξίνδνλ ηεζζάξσλ εηψλ, νθείισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ πεξί ηεο δσεξάο επηζπκίαο κνπ λα 

ζπληειέζσ εηο ηελ ξχζκηζηλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο, ε νπνία ζα ηνπο εμεζθάιηδε ζηελήλ 

θηιίαλ, επηβεβαηνπκέλελ δη’ ελφο ζπκθψλνπ θηιίαο, κε επηζέζεσο θαη δηαηηεζίαο, πεξηερνκέλνπ φζνλ ην 

δπλαηφλ επξπηέξνπ. Έρσ πιήξε ζπλείδεζηλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Ρνπξθία δελ έρεη βιέςεηο επί ησλ εδαθψλ 

καο θαη κνη εδφζε ρηιίαο θνξάο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ε επθαηξία λα δειψζσ 

δεκνζία φηη ε Διιάο νπδεκίαλ έρεη βιέςηλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, απνδερνκέλε ηαο Ππλζήθαο ηεο 

Δηξήλεο εηιηθξηλψο θαη αλεπηθπιάθησο. Γελ δχλακαη ινηπφλ λα ακθηβάιισ φηη ε ξχζκηζηο ησλ ζρέζεψλ καο, 

σο ηελ αληηιακβάλνκαη, αληαπνθξίλεηαη επίζεο εηο ηελ επηζπκίαλ ηεο Δμνρφηεηφο Παο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο θνηλήο απηήο επηζπκίαο νπδέλ εκπφδηνλ πθίζηαηαη εθηφο ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ζχκβαζηλ πεξί αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηαο 

παξαθνινχζνπο ζπκθσλίαο»( Δπηζηνιή ηνπ Δ. Βεληδέινπ πξνο ηνλ Ρνχξθν πξσζππνπξγφ Ηζκέη Ηλνλνχ, 30.08.1928: Ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, ΗΔ΄, ζ. 354.)          

 ηηο 10 Ηνπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξώλ πνπ απνηεινύζε ην νηθνλνκηθό ζύκθσλν κεηαμύ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο.(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ.2)                                                                                    εκεξ επαλ 2007 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα αλαθέξεηε: 

α. Ση επεδίσθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε ηελ ππνγξαθή ηεο σμθωνίας ηης Άγκσρας (10 Ιοσνίοσ 1930). (κνλ.12)     

β. Σηο αληηδξάζεηο ησλ πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ζηελ παξαπάλσ ζπκθσλία. (κνλ. 13)        εζπεξ επαλ 2007 

ΘΔΗΚΔΛΝ Α΄: Βεληδέινο θαηά ηελ ζπλεδξίαζηλ ηαχηελ (ηεο Βνπιήο ηεο 25εο Ηνπλίνπ 1930) ππεζηήξημελ φηη ε 

Διιάο αλέιαβε δηά ηεο ζπλζήθεο πεξί αληαιιαγήο ηελ ππνρξέσζηλ λα ρξεζηκνπνηήζε ηελ εηο ην έδαθφο ηεο 

αληαιιάμηκνλ πεξηνπζίαλ δηά ηελ απνδεκίσζηλ ησλ πξνζθχγσλ θαη φηη ηελ ππνρξέσζίλ ηεο ηαχηελ ηελ 

εμεπιήξσζελ.   Αιι’ νζνλδήπνηε θαη αλ ήην επαρζήο δηά ηελ Διιάδα ε ζχκβαζηο ηεο 10εο Ηνπλίνπ, ηίπνηε ην 

θαιχηεξν δελ εκπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζή. Ζ Ρνπξθία εδήηεη, επζχο εμ αξρήο, ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφλ. Ζ 

Διιάο αληεπξφηεηλελ φπσο ηα νπδέηεξα κέιε ηεο Κηθηήο Δπηηξνπήο Αληαιιαγήο αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγήλ 

ζπλνπηηθνχ θαη ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο εθηηκήζεσο. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζηο απεδέρζε, ηειηθψο, ηελ ειιεληθήλ 

πξφηαζηλ, ηα νπδέηεξα δε κέιε ππέδεημαλ ηνλ γεληθφ ζπκςεθηζκφλ. Λα εξλείην ε Διιάο ηελ ππφδεημηλ ηαχηελ; 

Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζηο δελ είρε θαλέλα ιφγν λα βηάδεηαη. Αληηζέησο, ε εθθξεκφηεο ηεο έδηδε ηελ επθαηξίαλ λα 

δπζρεξαίλε αθφκε πεξηζζφηεξνλ ηελ ζέζηλ ησλ 110.000 Διιήλσλ ηεο Θσλζηαληηλνππφιεσο, νη νπνίνη ζα 

εμελαγθάδνλην λα θαηαθχγνπλ εηο ηελ Διιάδα. Θα εκπνξνχζακελ λα ππνζηψκελ ην λένλ απηφ πξνζθπγηθφλ 

θχκα; Θαη ήην ζπκθέξνλ λα θελσζή ε Θσλζηαληηλνχπνιηο απφ ηνπο Έιιελαο, έλαληη ηεο αβεβαίαο πξννπηηθήο 

πνπ παξείρε ε παξάηαζηο ηεο εθθξεκφηεηνο επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ εθηηκήζεσλ; (Γξ. Γαθλήο, Ζ Διιάο κεηαμχ δχν 

πνιέκσλ (1923 -1940), ηφκ. Β΄, Αζήλα 1997: εθδ. Θάθηνο, ζζ. 66-68. ) 

ΘΔΗΚΔΛΝ Β΄ : Ρν νηθνλνκηθφ ζχκθσλν κε ηελ Ρνπξθία ζα θπξσζεί. Ν πξνζθπγηθφο φκσο θφζκνο ζα 

παξακείλεη δηραζκέλνο. ζα ζσκαηεία, ηφζεο αληηδξάζεηο, ηφζα αλαθνηλσζέληα θαη ςεθίζκαηα –πνιιά απφ ηα 

νπνία πεξλνχλ θαη ζηνλ ηχπν –κε πεξηερφκελν δηακεηξηθά αληίζεην. Νη εμεγέξζεηο θαη ην πξνζθπγηθφ ξεχκα 

δηακαξηπξίαο ζα νγθσζεί επηθίλδπλα πξνο ηα ηέιε Νθησβξίνπ ηνπ 1930, ηηο παξακνλέο ηεο αλαρψξεζεο ηνπ 

Βεληδέινπ ζηελ Άγθπξα. Νη πξνζθπγηθέο νξγαλψζεηο ζα θαιέζνπλ ηα κέιε ηνπο ζε γεληθέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

ζα ζπληάμνπλ ςεθίζκαηα πνπ ζα ηα ζηείινπλ φρη κφλν ζηνλ Βεληδέιν αιιά θαη ζηνλ Ηλνλνχ1. Κ’ απηά ζα 

δεηνχλ ηελ αθχξσζε ησλ «απαλζξψπσλ [...] ζπκβάζεσλ θαη ηελ δηαξξχζκηζηλ ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο 

επί ηε βάζεη ησλ ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ ηεο εζηθήο θαη ηνπ δηθαίνπ [...] άιισο ε ειιελνηνπξθηθή θηιία [...] 

απνβαίλεη θελή ελλνίαο θαη φισο δηφινπ αζηαζήο». (Ηθηγέλεηα Αλαζηαζηάδνπ: Ν Βεληδέινο θαη ην Διιελνηνπξθηθφ Πχκθσλν 

Φηιίαο ηνπ 1930. Πην ζπιινγηθφ ηφκν: Κειεηήκαηα γχξσ απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ηελ επνρή ηνπ, Αζήλα 1980: εθδ. Φηιηππφηεο, ζ. 329.)     

1. Ηλνλνχ: Ξξσζππνπξγφο ηεο Ρνπξθίαο.                                        
 

 Σν ειιελνηνπξθηθό ύκθσλν θηιίαο, νπδεηεξόηεηαο θαη δηαηηεζίαο (30 Οθησβξίνπ 1930) ξύζκηδε ην δήηεκα ησλ 

Διιήλσλ Οξζνδόμσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.   .(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ.2)                                    εζπεξ επαλ 2011  
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Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

1. Ν’ απνηηκήζεηε ην έξγν ηεο ΔΑΠ. 

2. Ση είδνπο δηαθνξέο ππήξραλ αλάκεζα ζηνπο πξόζθπγεο; 

3. Πνηνη πξόζθπγεο ελζσκαηώζεθαλ πην ζύληνκα θαη γηα πνην ιόγν; 

4. Πνύ νθείιεηαη ε δπζαξέζθεηα ησλ πξνζθύγσλ απέλαληη ζην θξάηνο θαη ζηνπο γεγελείο θαηνίθνπο; 

5. ε πνηνπο ηνκείο εθθξάζηεθε θπξίσο ε δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ; 

Παξάζεκα 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο από ην παξαθάησ παξάζεκα λα εμεγήζεηε γηα 

πνηνπο ιόγνπο νη πξόζθπγεο εμέθξαδαλ ζπρλά  παξάπνλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Σν 1931 ηα αληαιιάμηκα θηήκαηα παξαρσξήζεθαλ κε ζπκβφιαηα ηδηνθηεζίαο ζηνπο πξφζθπγεο, αιιά θαη ζε αθηήκνλεο 

ηεο Λέζβνπ. Οη πξφζθπγεο Ατβαιηψηεο πίζηεπαλ φηη αδηθνχληαλ κε απηή ηε δηεπζέηεζε θη έρνληαο ζην κεηαμχ ζηείιεη θαη 

Ατβαιηψηε βνπιεπηή ζηε Βνπιή, ηνλ γηαηξφ Κ. ίκν, ζπγθξφηεζαλ ακέζσο Δπηηξνπή θαη μεζεθψζεθαλ, γηα λα ζηακαηήζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο ησλ αληαιιάμηκσλ ζηνπο ληφπηνπο αθηήκνλεο. 

Έζηεηιαλ ηειεγξαθήκαηα ζηελ θπβέξλεζε κε ηελ έκκεζε απεηιή φηη ζα βξνπλ ηξφπν λα δηεθδηθήζνπλ απφ κηαλ επφκελε 

θπβέξλεζε, ηελ νπνία βέβαηα ζα ππνζηήξηδαλ κε ηελ ςήθν ηνπο, ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπο. Καη γηα λα απνδείμνπλ φηη ζην 

αίηεκα ηνπο απηφ ήηαλ φινη ελσκέλνη ππέγξαθαλ σο "Κνηλφηεο Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ", ηίηινο φκσο πνπ δελ αληα-

πνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ δελ είραλ θαηνξζψζεη λα εγθαηαζηαζνχλ φινη ζ' έλα ρσξηφ θαη λα απνηειέζνπλ κηα 

θνηλφηεηα καδί κε ηνπο Μνζρνλήζηνπο. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ κεγάιε. Πίζηεπαλ φηη είραλ ράζεη ηελ παηξίδα 

ηνπο εμαηηίαο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο θαη φηη αληί λα βξνπλ θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζε εηζέπξαμαλ ηελ 

θαθνπηζηία ησλ ληφπησλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

"Πξφζθηγγεο θαη πξφζθπγεο, καδψκαηα θαη αθξίδεο θαη βεληδειφκνπηξα, αιιά εκάο ραιάζαλε ηελ παηξίδα καο, ην Ατβαιί, 

θαη θχγαλε απφ εδψ νη Σνχξθνη θη ήξζακε εκείο θη έγηλαλ θη νη ληφπηνη, νη μεβξάθσηνη, λνηθνθπξαίνη. Δκάο εθκεηαιιεχηεθαλ, 

αιιά θαη πάιη λνηθνθπξαίνη ζαλ εκάο δελ έγηλαλ". Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ηειηθά παξαρψξεζε, ην ρεηκψλα ηνπ 1930, παξά 

ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ αγξνηψλ Ατβαιησηψλ θαη ησλ άιισλ πξνζθχγσλ, θιήξν ζηνπο ληφπηνπο αθηήκνλεο.. 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Πώο εθθξάζηεθε ε δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ ύζηεξα από ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή;                                        (κνλ. 15)                                                                          εκεξ   2004 

 Ζ πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ ηάρηεθε ζην πιεπξό ησλ Αληηβεληδειηθώλ, πηζηεύνληαο όηη νη Φηιειεύζεξνη ήηαλ 

ππεύζπλνη γηα ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.(ζσζηό ή ιάζνο)    (κνλ. 2)                                                       εζπεξ  2005 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα πεξηγξάςεηε 

θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε δηάζηαζε θαη ηελ αληίζεζε πξνζθύγσλ ηνπ 1922 θαη γεγελώλ ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή δσή.                                (κνλ.25) 

«Ρν ηαμίδη θξάηεζε δεθαέμη κέξεο. Κεηά ηε Οφδν πηάζακε Ξεηξαηά, κεηά θηάζακε ζηελ Θέξθπξα. Ήηαλ παξακνλή ηνπ Αγίνπ 

Πππξίδσλνο, 11 Γεθεκβξίνπ 1922. Έβξερε. Βγήθακε ζηελ παξαιία κε θαΐθηα. Ιέλε: “Θα ζαο πάκε κε αξακπάδεο ζ’ έλα 

ρσξηφ”. Καο πήγαλ ζην ρσξηφ Πηαπξφο. θάλακε ηέζζεξηο ψξεο ψζπνπ λα θηάζνπκε εθεί. Δκείο πεγαίλακε πεδή, ηα πξάγκαηα 

κφλν ζε αξακπάδεο. Θαη λα βξερφκαζηε ζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα. ... Άιινπο έβαιαλ ζηε εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ, άιινπο ζην 

ζρνιείν, άιινπο ζε ζπίηηα. Γελ ξσηάεη θαλέλαο: “Ξνηνη είζηε, ηη ζέιεηε;” Κηα αδηαθνξία. Γελ καο έδσζαλ ηίπνηα λα θάκε. 

Γελ είραλ θη απηνί, ηη λα καο δψζνπλ; Κηα “θαιεκέξα” κφλν καο έιεγαλ. Θαιή ήηαλ θη απηή. Δπηπρψο είρακε καδί καο ςσκί ... 

Καο έθεξαλ ζηελ Θέξθπξα, καο έβαιαλ ζην θξνχξην, ζηηο εθεί παξάγθεο. Κεγάιν Πάββαην ήηαλε. Έξρεηαη έλαο αέξαο θαη ηηο 

παίξλεη ηηο παξάγθεο. Ρί λα θάλνπκε; Ξήγακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Άη-Γηψξγε, εθεί θνληά ... Πηελ αξρή δελ ηαηξηάδακε κε ηνπο 

Θεξθπξαίνπο. Άιιεο ζπλήζεηεο απηνί, άιιεο ζπλήζεηεο εκείο. Γιψζζα δελ μέξακε, δελ κπνξνχζακε λα ζπλελλνεζνχκε καδί 

ηνπο. Κεηά φκσο ηα θηηάμακε. Ξνιιά ζπλνηθέζηα έγηλαλ. Θεξθπξαίνη πήξαλ πξνζθπγνπνχιεο». (Μαξηπξία Διέλεο Μαλαήινγινπ 

από ην Ιθόλην,  Η Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ Σπνπδώλ, ηόκ. Β΄, ζζ. 348-349).                                       εζπεξ επ 2005 

 Πώο εθθξάζηεθε ε δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ ζηελ θνηλσληθή δσή; (κνλ. 13)                        εζπεξ επαλ 2007 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα 

παξνπζηάζεηε ηε δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ, όπσο απηή εθθξάζηεθε ζηελ νηθνλνκηθή (κνλάδεο 6), 

πνιηηηθή (κνλάδεο 4) θαη θνηλσληθή δσή (κνλάδεο 15) κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1940.     Μνλάδεο 25                      εκ 2009 

Κείμενο: Ζ απνκφλσζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλφινπ απέλαληη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αίξεηαη ζηγά ζηγά. 

[...]Νιφθιεξνο ν ληφπηνο πιεζπζκφο πνπ είρε πηα εμνηθεησζεί κε ην ζέακα ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζεάηξσλ 

θαηεηιεκκέλσλ απφ ηηο πξνζθπγηθέο νκάδεο, πνπ είδε ηα ζπίηηα ηνπ λα επηηάζζνληαη, πνπ απφθηεζε ηε ζπλήζεηα 

λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ ηχπν γηα ηελ ππφζεζε ησλ πξνζθχγσλ, καζαίλεη ηψξα λα δεη θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο ζηε γεηηνληά, ζην ζρνιείν, ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο ή ζην θνηλνβνχιην. [...]Κέζα ζηηο 

επεξρφκελεο δεθαεηίεο […] πξφζθπγεο ζα θαηαθηήζνπλ φιν ην θάζκα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ. 

Ξξφζθπγεο ζα πιεκκπξίζνπλ ηα πλεπκαηηθά θέληξα. Ξξφζθπγεο ζα γεκίζνπλ ηα εξγνζηάζηα -είηε σο εξγάηεο 

είηε σο εξγνδφηεο. 

1. Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ 
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Ζ έληαμε, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ ηέιεηα αξκνλία νχηε ρσξίο αληίδξαζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ απηνρζφλσλ. Δίλαη επίζεο θπζηνινγηθφ, παξάιιεια κε ηηο «δηαπξαγκαηεχζεηο» κε ηνπο ληφπηνπο, λα 

απμάλνπλ νη δηαθνξέο απφςεσλ. Ν αξρηθφο θφβνο γηα κηα θνηλσληθή αλαζηάησζε πνπ ζα νθεηιφηαλ ζηελ 

παξνπζία ησλ ρηιηάδσλ πεξηζσξηαθψλ αηφκσλ αθήλεη ηε ζέζε ηνπ ζε αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηνλ αληαγσληζκφ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα, αλεζπρίεο πνπ αγγίδνπλ φια ηα ειιεληθά θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ 

ληφπηα αζηηθή ηάμε απφ ηε κηα κεξηά ζπλζεθνινγεί θη απφ ηελ άιιε αληηζηέθεηαη θαη ε δπζαξέζθεηα παξακέλεη 

άιινηε ζησπεξή θη άιινηε έθδειε. Ζ αγξνηηθή θαη ε εξγαηηθή ηάμε βιέπνπλ λα εκπινπηίδεηαη ην δπλακηθφ ηνπο 

κε ηθαλνπνίεζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ζθεπηηθηζκφ. Αιιά είλαη βέβαην φηη νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο, πνπ ππνβφζθνπλ ή εθδειψλνληαη, δελ θάλνπλ άιιν παξά λα επηβεβαηψλνπλ ην πξψην αιεζηλφ 

βήκα ηεο θνηλσληθήο αλάκημεο. Βίθα ∆. Γθηδειή, Θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα 

(1920-1930), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1984, ζζ. 260-263                            

 

 

 

1. Πώο επεξέαζε ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε θαη ηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ηεο Διιάδαο ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ; (+ 

πίλαθεο 2, ζ. 155 θαη 3, ζ. 167); 

2. Πνηεο ζπλέπεηεο είρε ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ νηθνλνκία: γεσξγία, βηνκεραλία, εκπόξην; 

3. Πώο επεξέαζε ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο; 

ΠΑΡΑΘΔΜΑΣΑ  

1. Νέα εζλνινγηθή ζύλζεζε 

Όζηεξα ήιζε ε Διιελνηνπξθηθή ζχκβαζε γηα ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ θιείλεη ηε ζεηξά ησλ 

κεγάισλ νκαδηθψλ κεηαλαζηεχζεσλ ηεο επνρήο 1912-1924. Ζ ζχκβαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα λ' αιιάμεη ηελ 

εζλνινγηθή ζχλζεζε φισλ ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ηξηγχξσ απφ ην Αηγαίν θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα. Ζ Μαθεδνλία 

άδεηαζε πηα νξηζηηθά απφ Σνχξθνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο κπήθε δηπιάζηνο αξηζκφο απφ Έιιελαο ηεο Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. Οη Σνχξθνη πήγαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ησλία, ζηνλ Πφλην, ζηα πεξίρσξα ηεο Πφιεο θαη ζ' άιια κέξε άιινηε 

Διιεληθά. 

Ζ πεξίνδνο απηή είλαη απ' εθείλεο πνπ ζεκεηψλνπλ ην ηέινο κηαο πξάμεο ζηελ  ηζηνξία. Έπεηηα απ' απηήλ ε ζθελή 

παξνπζηάδεηαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Σειεηψλεη έλαο θχθινο ζηελ ηζηνξία ησλ ηξηψλ απηψλ ιαψλ, ηνπ Διιεληθνχ, ηνπ 

Σνπξθηθνχ θαη ηνπ Βνπιγαξηθνχ. Γηα καο ηνπο Έιιελαο, ν θχθινο απηφο αξρίδεη ζην δέθαην αηψλα πξν Υξηζηνχ, φηαλ νη 

πξψηνη Ίσλεο άπνηθνη, αθνινπζψληαο ηνλ 'Αλδξνθιν ηνλ Κνδξίδε, βγήθαλ ζηε Μηθξά Αζία, θαη ηειεηψλεη, χζηεξα απφ 

ηξηάληα αηψλεο, ηελ εκέξα -17 Γεθεκβξίνπ 1924 γηα ηελ αθξίβεηα- πνπ έθπγε ε ηειεπηαία θαξαβηά  αληαιιάμηκνπο, κε ην 

αηκφπινην «Ακπάδηα», απ' ηε Μεξζίλα. Γηα ηνπο Σνχξθνπο ν θχθινο είλαη ζπληνκφηεξνο. Αξρίδεη ζην 1371, νπφηε νη 

πξψηνη Σνχξθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μαθεδνλία, κεηά ηελ λίθε ηνπ νπιηάλ Μνπξάη ηνπ Α' ζην Κεξκέλη ηεο Θξάθεο, θαη 

ηειεηψλεη ηελ 26 Γεθεκβξίνπ 1924 -χζηεξα απφ 553 ρξφληα- ηελ εκέξα πνπ  αλερψξεζαλ απφ ηε Θεζζαινλίθε, κε ην 

αηκφπινην «Σζαξ Φεξδηλάλη», νη ηειεπηαίνη αληαιιάμηκνη Μνπζνπικάλνη ηεο Μαθεδνλίαο. Δπίζεο, ε ηζηνξηθή πάιε κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ γηα ηε Μαθεδνλία πνπ άξρηζε ζηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο, ράξε ζηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. 

Δάλ ζήκεξα, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922, ε Μηθξά Αζία θαη ε Αλαηνιηθή Θξάθε έκεηλαλ έξεκεο απφ Διιεληζκφ, ε 

κφλε καο παξεγνξηά είλαη ην φηη ηνπιάρηζην ε Μαθεδνλία έγηλε πηα θαζαξά Διιεληθή. Αξθεί λα πσ -θαη απηφ ζα θαλεί απφ 

ηηο  ζηαηηζηηθέο πνπ δεκνζηεχσ παξαθάησ- φηη, ελψ, ζην 1912, ζαλ πξσηνπήξακε  ηε  Μαθεδνλία, ε αλαινγία κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη αιινθχισλ ήην 43% κε 57% (κνινλφηη θαη ηφηε ππεξηεξνχζακε απέλαληη θάζε άιιεο εζληθφηεηαο ρσξηζηά), 

ζήκεξα έρνκε 88% κε 12%. Δίλαη αλάγθε λα ηνληζζεί ε ξηδηθή απηή κεηαβνιή, ηδίσο ζην εμσηεξηθφ, φπνπ πνιινί 

εμαθνινπζνχλ αθφκε λα κηινχλ γηα ηε Μαθεδνλία σζάλ λα επξφθεηην πάληνηε γηα  ηελ πξν ηνπ 1912 

θαηάζηαζε.(Α.Α.Πάιιε, Σηαηηζηηθή κειέηε πεξί ηωλ θπιεηηθώλ κεηαλαζηεύζεωλ, Αζήλαη 1925, ζ.3-4) 

 Αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παξαζέκαηνο θαη βαζηδόκελνη ζηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο: α) λα 

πξνζδηνξίζεηε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πξνζθύγσλ θαη β) λα εμεγήζεηε 

πώο ε άθημε ησλ πξνζθύγσλ επεξέαζε ηνλ πιεζπζκό θαη ηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ζηελ Διιάδα. 

 

2. Οη ζπλέπεηεο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ 

ην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1923 κηα ρσξηζηή ζπλζήθε αληαιιαγήο πιεζπζκψλ ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ Βεληδέινπ 

θαη ηνπ Ηζκέη Ηλνλνχ. Απηή θαζφξηδε φηη έπξεπε λα γίλεη κηα «αλαγθαζηηθή αληαιιαγή Σνχξθσλ πνιηηψλ Οξζνδφμνπ 

ζξεζθεχκαηνο εγθαηεζηεκέλσλ ζε ηνπξθηθφ έδαθνο θαη Διιήλσλ πνιηηψλ Μνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο, 

εγθαηαζηεκέλσλ ζε ειιεληθφ έδαθνο». Ζ απφθαζε απηή, λα ζεσξεζεί ε ζξεζθεία ζαλ βαζηθφ θξηηήξην εζληθφηεηαο, 

δεκηνχξγεζε κεξηθέο αλσκαιίεο. Απηφ ζήκαηλε φηη νη ζεκαληηθέο πιεζπζκηαθέο κεηνλφηεηεο ησλ Σνπξθφθσλσλ Οξζφδνμνη 

ρξηζηηαλψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, νη θαξακαλιήδεο, ζπκπεξηειακβάλνληαλ ζηελ αληαιιαγή, ελψ πνιινί απ' απηνχο, ηδηαίηεξα 

νη γπλαίθεο, δελ ήμεξαλ θαζφινπ ειιεληθά. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθαλ θαη νη Διιελφθσλνη Μνπζνπικάλνη ηεο Κξήηεο, νη 

απφγνλνη ησλ ρξηζηηαλψλ πνπ είραλ αιιαμνπηζηήζεη καδηθά πξνο ην Ηζιάκ ηνλ 17ν αηψλα. Οη κφλεο εμαηξέζεηο έγηλαλ γηα 

ηα κέιε ηεο ζεκαληηθήο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ κπνξνχζαλ λ' απνδείμνπλ φηη είραλ 

2. Οη επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ 
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εγθαηαζηαζεί ζηελ Πφιε πξηλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 θαζψο θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο 

Σελέδνπ. Σν νηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ε εζηία ηεο παγθφζκηαο Οξζνδνμίαο παξέκελε ζην Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

αλ αληάιιαγκα, ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζα εμαηξείην θη απηφο ηεο αληαιιαγήο. 

ηελ πξάμε ε αληαιιαγή επλννχζε εμαηξεηηθά ηελ Σνπξθία, γηαηί θάπνπ 380.000 Μνπζνπικάλνη αληαιιάρζεθαλ κε 

1.100.000 Υξηζηηαλνχο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Έιιελεο είραλ ήδε θχγεη γηα ηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Μεγάιεο εθηάζεηο είραλ εθθελσζεί απφ ηνπο Έιιελεο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο 

Σνχξθνπο θαη ε Σνπξθία ήηαλ έηζη θη αιιηψο αξαηνθαηνηθεκέλε. Ζ Διιάδα, αληίζεηα, κφιηο θαη κεηά βίαο ήηαλ ηθαλή λα 

ζπληεξήζεη ηνλ ππάξρνληα πιεζπζκφ θαη αλαγθάζζεθε λα ππνζηεί κηα καδηθή εηζξνή απφ πξφζθπγεο, νη νπνίνη καδί κ' 

εθείλνπο απφ ηε Ρσζία θαη ηε Βνπιγαξία έθζαλαλ ην 1.300.000. Τπάξρεη πάλησο κηα ζρεηηθή αβεβαηφηεηα γηα ηνπο 

αθξηβείο αξηζκνχο. Ζ απνγξαθή ηνπ 1928 έδσζε ηνπο εμήο αξηζκνχο: πξφζθπγεο απφ ηελ Σνπξθία 1.104.216, πξφζθπγεο 

απφ ηε Ρσζία 58.526, πξφζθπγεο απφ ηε Βνπιγαξία 49.027. Ο νιηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέβεθε αλάκεζα ζην 

1907 θαη ζην 1928 απφ 2.600.000 ζε 6.200.000 θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκφο ηεο Αζήλαο κφλν ζρεδφλ δηπιαζηάζζεθε κεηαμχ 

1920 θαη 1928 θαη ε πφιε θπθιψζεθε απφ ζπλνηθίεο κε παξάγθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο, πνπ δηαηεξήζεθαλ γηα πνιιά 

ρξφληα. 

Αλ θαη ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ δεκηνχξγεζε αλαγθαζηηθά κεγάιε αλζξψπηλε δπζηπρία, εμάιεηςε ζε κεγάιν βαζκφ 

θάηη πνπ ζα παξέκελε αλακθίβνια κηα κφληκε πεγή έληαζεο κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαη εμαζθάιηζε ηελ νκνηνγέλεηα 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. Μεηά ηηο ειιεληθέο θαηαθηήζεηο ηνπ 1912 ην ειιεληθφ ζηνηρείν ζηε Μαθεδνλία π. ρ. 

απνηεινχζε κφλν ην 43% ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ην 1926 φκσο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ην ειιεληθφ 

ζηνηρείν αλέβεθε ζην 89%.0. ηε Γπηηθή Θξάθε νη Έιιελεο ην 1919 απνηεινχζαλ απιψο ην 17% ηνπ πιεζπζκνχ. Μέρξη ην 

1924 απηφο ν αξηζκφο αλέβεθε ζην 62%. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαηξαπεί ε Διιάδα ζε κηα ρψξα ρσξίο πξνβιήκαηα 

κεηνλνηήησλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηα  Βαιθαληθά δεδνκέλα.[...] 

Αλαπφθεπθηα ε εηζξνή πιεζπζκνχ ηέηνηαο έθηαζεο ζε κηα θησρή, ππναλάπηπθηε θαη νπζηαζηηθά κε βηνκεραλν-

πνηεκέλε ρψξα, είρε ζνβαξέο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 1917 ζπκπιήξσζε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ κεγάισλ αγξνθηεκάησλ, πξάγκα πνπ θνξπθψζεθε ην  1923. Απαιινηξηψζεθαλ 

αθφκα θη νη κεγάιεο εθηάζεηο ησλ κνλαζηεξηψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο. Απηά ηα εδάθε καδί κ' εθείλα ησλ απνρσξνχλησλ 

Μνπζνπικάλσλ δηαηέζεθαλ ζηνπο πξφζθπγεο. Μηα επηηξνπή απνθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ, θάησ απφ ηε δηεχζπλζε ελφο 

Ακεξηθαλνχ πνιίηε, επέβιεςε ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο κε εληππσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα βξίζθνληαο δηεζλή 

δάλεηα γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ. ηελ επηηπρεκέλε απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηελ θαηάηκεζε  

ησλ  κεγάισλ αγξνθηεκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα αθφκα θαη κε ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε γεσξγία ηεο 

δελ επξφθεηην λ' αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ε Ρνπκαλία π.ρ. ιφγσ ηνπ θησρνχ αθηήκνλνο αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο. Απηφ εμεγεί επίζεο γηαηί ε Διιάδα δελ δεκηνχξγεζε πνηέ έλα πξαγκαηηθφ αγξνηηθφ θίλεκα θαηά ην 

ξνπκαληθφ ή βνπιγαξηθφ κνληέιν. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ κε αζηηθή πξνέιεπζε απνδείρζεθε φηη ήηαλ έλα πνιχ πην δπζεπίιπην πξφβιεκα. 

Πφιεηο φπσο ε κχξλε είραλ έλα κεγάιν ειιεληθφ πιεζπζκφ, πνπ πεξηειάκβαλε πνιιέο θνηλσληθέο ηάμεηο απφ πινχζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο κέρξηο έλα ππνηππψδεο βηνκεραληθφ πξνιεηαξηάην. Λίγνη απφ ηνπο κεζναζηνχο Έιιελεο ηεο Μ. Αζίαο 

κπφξεζαλ λα θέξνπλ καδί ηνπο θάηη πεξηζζφηεξν απφ φζα κεηέθεξαλ ζηηο ειάρηζηεο απνζθεπέο ηνπο. Μεξηθνί επξφθεηην 

λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη λα δψζνπλ κηαλ απαξαίηεηε πξνψζεζε ζηε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε; ηεο ρψξαο. Άιινη φκσο, πνπ απνηεινχζαλ κε ηνπο εξγάηεο κηα πεγή θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

αλαγθάζζεθαλ λα ηα βνιέςνπλ φπσο - φπσο ζηηο παξπθέο ηεο Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

αλψκαιε ππεξαλάπηπμε ησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο. Γεληθά, πάλησο, ε Διιάδα αληηκεηψπηζε αξθεηά θαιά ηηο κεγάιεο θνηλσ-

ληθέο εληάζεηο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ άθημε ηφζσλ πξνζθχγσλ.  

Μηα πηζαλή επηξξνή ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ ε απφθαζε λα θαηαξγεζεί ε κνλαξρία ην 1924. Έλα δεκνςήθηζκα εθείλνπ 

ηνπ ρξφλνπ έδσζε έλα 70% ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο (758.742 ςήθνη) έλαληη 30%,(325.322 ςήθνη) ππέξ ηεο κνλαξρίαο. Ζ 

αλάιπζε απηψλ ησλ ςήθσλ δείρλεη φηη ε Νέα Διιάδα θαη νη ζπλνηθίεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά 

ςήθηζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκνθξαηία θη φηη ε Παιηά Διιάδα παξέκεηλε πηζηή ζηε κνλαξρία. Παξαηεξήζεθε 

επίζεο φηη έλαο αξηζκφο εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ΚΚΔ), πνπ ηδξχζεθε ην 1918 ζαλ 

νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα, ήηαλ Μηθξαζηαηηθήο θαηαγσγήο, θη αλάκεζα ηνπο ν Νίθνο Εαραξηάδεο, ν γεληθφο 

γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο κεηαμχ 1931 θαη 1956. Γελ πξέπεη λα εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη νη θνκκνπληζηέο θαηάθεξαλ λα 

ζηξαηνινγήζνπλ νπαδνχο απφ ηελ θνηλσλία ησλ μεξηδσκέλσλ πξνζθχγσλ. Σν 1924 κάιηζηα, ην ΚΚΔ δηαθήξπμε φηη ε 

πάιε γηα ηελ εμνπζία ζηφρεπε «ελάληηα ζηελ αζηηθή θαζηζηηθή δεκνθξαηία, ψζηε λα επηβιεζεί δηα ησλ φπισλ κηα 

θπβέξλεζε εξγαηψλ, αγξνηψλ θαη πξνζθχγσλ».[...]. Γεληθά νη πξφζθπγεο ζπλέρηζαλ λα θαηεγνξνχλ ηνπο βαζηιηθνχο γηα 

ηηο αηπρίεο ηνπο, θαη παξ' φιεο ηηο ζηεξήζεηο παξέκεηλαλ πηζηνί ζην Βεληδέιν. (Richard Clogg, Σύληνκε Ιζηνξία ηεο 

Νεόηεξεο Διιάδαο, Αζήλα 1984, ζ.178-182) 
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ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Πνηα ήηαλ ε πξνζθνξά ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ηνπ 1922 ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ;(κνλ.13) εκεξ  2001 

 Πνηεο επηπηώζεηο είρε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε εγθαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα;  

(κνλ.13) εζπ 2001 

 Πνηεο ήηαλ νη επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό ηεο Διιάδαο θαη ζηελ εζλνινγηθή ηνπ ζύζηαζε, από ηελ άθημε ησλ 

πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή;    (κνλ. 14)                                                                         εκεξ  2002 

 Ο ινγνηέρλεο Ζ. Βελέδεο ήηαλ Μηθξαζηάηεο πξόζθπγαο.(ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ. 2)                                   εζπ  2002 

 Πνηεο ήηαλ νη επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο; (κνλ. 15)                                                                                                                                         εκεξ 2003 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηελ παξαθάησ πεγή θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απνηηκήζεηε ηε 

ζπκβνιή ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο.  (κνλ. 25)         εκεξ  επ 2004 

Πην ρψξν ησλ εξγνζηαζίσλ θπξηάξρεζε ε ηαπεηνπξγία κε δεχηεξε ηε βακβαθνπξγία, ηελ νπνία νη 

πξφζθπγεο εκπινχηηζαλ κε λέα είδε: αιαηδάδεο, θνπβέξηεο θαη άιια. Ρν ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ νηθνπέδσλ 

πνπ παξαρψξεζε ε Δ.Α.Ξ. ζε ελδηαθεξφκελνπο ζε φινπο ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο ήηαλ 40. Απφ απηά, 

ηα εηθνζηηέζζεξα βξίζθνληαλ ζηε Λέα Ησλία θαη, απφ ηα ππφινηπα, δχν ζηελ Θαηζαξηαλή, επηά ζηε Λίθαηα, 

επηά ζηνλ κεηηφ, έλα ζην Βχξσλα, έλα ζηα Ρακπνχξηα ηνπ Ξεηξαηά, έλα ζηε Γξαπεηζψλα θαη έλα ζηνλ 

Ξεηξαηά. Δθηφο απφ ηα ηαπεηνπξγεία θαη ηα πθαληνπξγεία, ζηε Λέα Ησλία έλα νηθφπεδν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

εξγνζηάζην ειαζηηθψλ, έλα γηα ζνθαιαηνπνηία θαη δαραξνπιαζηηθή, έλα γηα βηνκεραλία ρξσκάησλ θαη έλα γηα 

αγγεηνπιαζηηθή. [...] Ν λένο θαη πνιιά ππνζρφκελνο θιάδνο ηεο ηαπεηνπξγίαο πξνζήιθπζε ην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ γλσζηψλ γεγελψλ επηρεηξεκαηηψλ, νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηξαπεδψλ, πνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηελ 

ηερλνγλσζία ησλ πξνζθχγσλ ζπλεηαηξίζηεθαλ καδί ηνπο ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ εηαηξεηψλ. [...] Ν Λ. 

Θπξθίλεο, κέζα ζηα 1919, άξρηζε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε εξγνζηαζίνπ κεηαμνπξγίαο, κε ζπλεξγάηε ην 

κεηαμνβηνκήραλν απφ ηελ Θαιακάηα Α. Λαζαλαήι θαη ηνλ γην ηνπ Θσλζηαληίλν. Νη πξψηεο εξγαζίεο 

ζηέθζεθαλ κε επηηπρία. [...] Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1923, φηαλ ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαηαθιχδνπλ ηνλ ρψξν, 

ε Κεηαμνπξγία ηνπ Θπξθίλε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ κεηφρσλ ηεο Διιεληθήο Δξηνπξγίαο γίλεηαη Αλψλπκε 

Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή ΚεηαμνπξγίαΑ.Δ.», κε γεληθφ δηεπζπληή ηνλ Λ.Θπξθίλε θαη εηαηξηθφ 

θεθάιαην 5.000.000 δξαρκέο. Θχξηνο παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαμνπξγίαο ζηελ Διιάδα ήηαλ ε 

ζπλεηζθνξά ησλ πξνζθχγσλ πνπ κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο αιιά, θπξίσο, κε ηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα πνπ 

πξφζθεξαλ έδσζαλ κεγάιε ψζεζε ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Κεηαμηνχ. Πην εξγνζηάζην ηνπ Θπξθίλε «ηα 

πνιππιεζή ζχκαηα ηνπ Θεκαιηζκνχ, ηα εθ Ληθνκεδείαο θαη Ξξνχζεο θαηαγφκελα εχξνλ ηελ γλσζηήλ ηεο 

παηξίδνο ησλ ελαζρφιεζηλ δηά ηειεηνηάησλ κεραλεκάησλ... γίλεηαη κάιηζηα πξνζπάζεηα ελ ησ πνπξγείσ 

Ξεξηζάιςεσο, ψζηε λα απαζρνιεζψζη άπαζαη αη εξγάηηδεο» γξάθεη ε Σξπζή Βίβινο. (Όιγα Βνγηαηδόγινπ, «Η 

βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ζηε Νέα Ιωλία – Παξάκεηξνο εγθαηάζηαζεο»,ζην ζπιινγηθό ηόκν Ο μεξηδωκόο θαη ε άιιε  παηξίδα, ζζ. 150 – 5).  

 Οη επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ 

ζεηηθέο. (ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                                                                                    εζπ επ 2004 

 Αληιώληαο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από ηνλ πίλαθα θαη ην θείκελν πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο 

ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα αλαθεξζείηε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο / βηνηερλίαο ζηελ Διιάδα κεηά από ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.          (κνλ. 25)                                                                      εζπεξ 2005 

 

Κείμενο : «Ρν γεγνλφο φηη αθφκα θαη ην 1961 ην έλα ηέηαξην ησλ βηνκεράλσλ θαηαγφηαλ έμσ απφ 
ηελ Διιάδα, θπξίσο απφ ηελ Ρνπξθία, δείρλεη ηελ θξίζηκε ζπκβνιή ησλ πξνζθχγσλ ηεο Κηθξάο 
Αζίαο απφ ηελ άπνςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ». (Λίθνπ Κνπδέιε, Νηθνλνκία θαη θξάηνο ηελ 
επνρή ηνπ Βεληδέινπ).  

 Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία ζην λενειιεληθό πνιηηηζκό;(κνλ.14)     εζπεξ 2007 

 Ζ άθημε ησλ πξνζθύγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθώλ ζηνλ ελεξγό πιεζπζκό. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2) 

   εζπεξ επαλ 2007 

 

 Αθνύ ζρνιηάζεηε ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνύλ (κνλ. 12) θαη αμηνπνηήζεηε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα 

αλαθεξζείηε ζηε ζπκβνιή ησλ πξνζθύγσλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπεηνπξγίαο (κνλ. 13). 

 εζπεξ 2008 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο  

Έηε  Δξγνζηάζηα  Δξγάηεο Ηζρύο ζε ίππνπο  Αμία ηεο παξαγσγήο ζε δξρ.  

1917  2.213  35.000 70.000  200 εθαη. 

1920  2.905  60.000 110.000  -  

1929-1930  4.000  110.000 230.000  7.210 εθαη. 

1938  4.515  140.000 277.000  13.565 εθαη.  

Ν. Σβνξώλνπ, Δπηζθόπεζε ηεο Νενειιεληθήο Ιζηνξίαο, Αζήλα 1976, ζ. 130 .  
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Παξαγσγή δεκεηξηαθώλ, θαπλνύ θαη βάκβαθνο 

(ζε ρηι. ηόλνπο) 

Οξγαλσκέλα εξγαζηήξηα Σαπεηνπξγίαο 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 

Έηνο  Γεκεηξηαθά  Καπλόο  Βακβάθη   Έηνο  Δξγαζηήξηα  Αξγαιεηνί  Δξγάηξηεο  

1922  534,8  19,8  5,0   1922  7 150 400 

1923  602,3  37,8  8,0   1923  22 600 2.135 

1924  683,0  50,2  10,2   1925  41 1.914 5.255 

1925  708,7  60,8  10,5   1928  63 4.300 12.500 

Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΙΔ, Αζήλα 1978, ζι. 297     Χξ. Χαηδεηωζήθ (επηκέιεηα), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ 

αηώλα, 

1922-1940, Ο ΜΔΣΟΠΟΛΔΜΟΣ, Β1, 2002, Αζήλα, ζει. 27           

 

 Πνηεο ήηαλ νη επηπηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό ηεο Διιάδαο θαη ζηελ εζλνινγηθή ηνπ ζύζηαζε από ηελ άθημε ησλ 

πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή;         (κνλ. 13)                                                            εζπεξ επαλ 2008 

 Οη πξόζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη ζηήξημαλ ην ζεζκό ηεο κηθξήο 

γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο ζσζηό ή ιάζνο (κνλ. 2).                                                                                        εκεξ επαλ 2009 

 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη, λα 

αλαθεξζείηε ζηηο επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο.    Μνλάδεο 25                                                                                                                              εκεξ 2011 
ΚΔΗΜΔΝΟ 

Αμηνζεκείσηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηεο 

αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ εζσηεξηθή αγνξά δηεπξχλζεθε κε ηελ πξνζζήθε 

κεγάινπ αξηζκνχ θαηαλαισηψλ ελψ, ηαπηφρξνλα, απφ ηνλ αζηηθφ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ αληιήζεθε θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο. Ζ ρψξα πινπηίζηεθε κε αλζξψπνπο δεδνκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πείξαο, πνπ πξσηαγσληζηνχζαλ ζηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο Νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηεο ΘΡΔ ηνπ 1926, ζηνπο 7.000 

εκπφξνπο θαη βηνκεράλνπο γξακκέλνπο ζην Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο, νη ρίιηνη ήηαλ πξφζθπγεο, ελψ ζηνλ 

Ξεηξαηά ε αλαινγία ήηαλ κεγαιχηεξε. Απφ ηελ αξρή ε πνιηηηθή ηεο ΔΑΞ ελζάξξπλε ηελ εγθαηάζηαζε 

βηνκεραληψλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο, κε ζθνπφ ηελ εθηφλσζε ηεο αλεξγίαο. Δπξφθεηην φκσο, θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο, γηα κηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ απφ ην θξάηνο, ηελ ΔΑΞ ή ηελ 

Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε θνηλσληθά θαη φρη αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. Θαηλνχξηνη βηνκεραληθνί- 

βηνηερληθνί θιάδνη αλαπηχρζεθαλ (ηαπεηνπξγία, κεηαμνπξγία, πιαζηηθά, βπξζνδεςία) θαη δφζεθε λέα 

ψζεζε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία θαη ηε βηνηερλία εηδψλ δηαηξνθήο. Άλζηζε γλψξηζε θαη ε βηνκεραλία 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ν κφλνο θιάδνο πνπ ππνθαηέζηεζε καδηθά ηηο εηζαγσγέο ζην Κεζνπφιεκν. Πηε 

δεθαεηία 1922-1932 δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη απμήζεθε ν φγθνο θαη ε αμία 

ηεο παξαγσγήο, ρσξίο φκσο λα επέιζεη θάπνηα δνκηθή αιιαγή. Ζ βηνκεραλία ζα αξρίζεη λα θηλείηαη κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ην 1931, ράξε θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ππνθαηάζηαζεο ησλ εμαγσγψλ πνπ αθνινπζεί ην 

ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γ. Γηαλλαθφπνπινο, «Ζ Διιάδα κε 

ηνπο πξφζθπγεο. Ζ δχζθνιε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο», ζην: Β. Ξαλαγησηφπνπινο (επηκ.), Ηζηνξία ηνπ Λένπ Διιεληζκνχ, 1770-

2000, 7ν ο ηφκνο: Ν Κεζνπφιεκνο, 1922-1940: Απφ ηελ Αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία ζηε Γηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ, Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 2003, ζζ. 97-98. 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ - ΤΝΘΔΖ 

Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλαδσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε λέν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

κε ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε δξάζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. ηε 

δεθαεηία 1922-1932, δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφνδνο φκσο δελ ήηαλ 

ζεκαληηθή, εμαηηίαο θπξίσο ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.. Σρεηηθέο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ παξαζέκαηνο: Αμηνζεκείσηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κηθξάο Αζίαο θαη ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ εζσηεξηθή αγνξά δηεπξχλζεθε κε ηελ 

πξνζζήθε κεγάινπ αξηζκνχ θαηαλαισηψλ ελψ, ηαπηφρξνλα, απφ ηνλ αζηηθφ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ αληιήζεθε 

θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο. Πηε δεθαεηία 1922-1932 δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη απμήζεθε ν φγθνο θαη ε αμία ηεο παξαγσγήο, ρσξίο φκσο λα επέιζεη θάπνηα δνκηθή 

αιιαγή. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ (σο θεθαιαηνχρσλ θαη σο εξγαηψλ) ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ 

θισζηνυθαληνπξγία, ηελ ηαπεηνπξγία, ηε κεηαμνπξγία, ηελ αιεπξνβηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ. Σρεηηθά κε ηα παξαπάλω ην παξάζεκα καο παξέρεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Θαηλνχξηνη 

βηνκεραληθνί- βηνηερληθνί θιάδνη αλαπηχρζεθαλ (ηαπεηνπξγία, κεηαμνπξγία, πιαζηηθά, βπξζνδεςία) θαη δφζεθε 

λέα ψζεζε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία θαη ηε βηνηερλία εηδψλ δηαηξνθήο.  Άλζηζε γλψξηζε θαη ε βηνκεραλία 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ν κφλνο θιάδνο πνπ ππνθαηέζηεζε καδηθά ηηο εηζαγσγέο ζην Κεζνπφιεκν. 
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Αξθεηνί ήηαλ νη πξφζθπγεο πνπ αλαδείρζεθαλ σο επηρεηξεκαηίεο, βηνκήραλνη ή κεγαιέκπνξνη. Οη Έιιελεο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππεξείραλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο απηφρζνλεο ζε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο. Ο 

θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηελ 

Δπξψπε θαη ε πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, λα νξγαλψζνπλ δηθέο 

ηνπο επηρεηξήζεηο ή λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγελψλ. Από ην παξάζεκα 

πιεξνθνξνύκαζηε επηπιένλ πωο απφ ηελ αξρή ε πνιηηηθή ηεο ΔΑΞ ελζάξξπλε ηελ εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ 

ζηνπο ζπλνηθηζκνχο, κε ζθνπφ ηελ εθηφλσζε ηεο αλεξγίαο. Δπξφθεηην φκσο, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, γηα 

κηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ απφ ην θξάηνο, ηελ ΔΑΞ ή ηελ Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

κε θνηλσληθά θαη φρη αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. Ζ βηνκεραλία ζα αξρίζεη λα θηλείηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ην 1931, 

ράξε θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ππνθαηάζηαζεο ησλ εμαγσγψλ πνπ αθνινπζεί ην ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν 1930 νη 

γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ θαπλνβηνκεραλία θαη ηε 

βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ 

 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη, λα αλαθεξζείηε 

ζηηο επηδξάζεηο πνπ άζθεζαλ ζηνλ Νενειιεληθό Πνιηηηζκό νη πξόζθπγεο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα (1922). 

                                                                                                                                                           Μνλάδεο 25   εζπεξ. 2011 
ΚΔΗΜΔΝΟ  

Ζ έιεπζε ησλ Κηθξαζηαηψλ έδσζε ψζεζε ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη ηελ πινχηηζε κε λέα ζηνηρεία. Πην 

γισζζηθφ ηνκέα, ε πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο ηεο πεξηφδνπ, φπσο θαη ε 
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο απφ ηηο πξνζθπγηθέο κάδεο, ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζή ηεο επί ηεο θαζαξεχνπζαο. 

[...]. Ν ιατθφο πνιηηηζκφο, ε κνπζηθή, ην ηξαγνχδη, ν ρνξφο, ε καγεηξηθή, ε ελδπκαζία, ηα έζηκα ησλ 

Κηθξαζηαηψλ πινχηηζαλ ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε. Πηηο εθθξάζεηο απηέο ηνπ θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ δελ 
ππάξρνπλ ζηεγαλά. Έηζη θαη ζηελ Κηθξαζία νη ιανί, πέξα απφ ηα φπνηα πξνβιήκαηα, ζπδνχζαλ εηξεληθά 

αληαιιάζζνληαο ήζε, ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο. Ζ ηδηαίηεξε απηή κνπζηθν-ρνξεπηηθή παξάδνζε απφ ηα δπηηθά 
παξάιηα, ηελ Θαππαδνθία, ηνλ Ξφλην, έθζαζε καδί κε ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα. Πηα ρξφληα εθείλα ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Κηθξάο Αζίαο), σο 

«εζληθή» κνπζηθή, απέθηεζε βαξχλνπζα ζεκαζία [...].Αιιά θαη ν πην αλεπηπγκέλνο, ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, 
αζηηθφο πνιηηηζκφο ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Πκχξλεο κεηαθπηεχζεθε θαη πξνζαξκφζζεθε ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Ν πινχηνο ηεο ιατθήο κηθξαζηαηηθήο κνπζηθήο κεηαθέξζεθε ζηε κεηξφπνιε. Ρν ζκπξλαίηθν ηξαγνχδη 
(ν φξνο θαιχπηεη ην αζηηθφ ηξαγνχδη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε σο ην κηθξαζηαηηθφ λφην) θπξηάξρεζε σο ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή ηεο ρψξαο. Β. Παλαγηωηόπνπινο (επηκ.), Ιζηνξία ηνπ Νένπ 
Διιεληζκνύ, 1770-2000, 7

νο

 

ηόκνο: Ο Μεζνπόιεκνο, 1922-1940: Από ηελ Αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία ζηε Γηθηαηνξία ηεο 4
εο

 

Απγνύζηνπ, Αζήλα: 
Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζζ. 98-99.  
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ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ  

ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ 1821 – 1898:  πεξίιεςε  Ζ Κξήηε έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζή ηνπ 1821. Ζ Δπαλάζηαζή ηεο 

θαηαπλίγεθε ην 1824, κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζηφινπ. Απφ ην 1830 κέρξη ην 1840 ε Κξήηε γλψξηζε ηελ 

Αηγππηηαθή θαηνρή, αθνχ παξαρσξήζεθε απφ ην νπιηάλν ζηνλ αληηβαζηιηά ηεο Αηγχπηνπ Μσράκεη Άιπ, γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπ είρε πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηνχο επαλάζηαζεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Κξήηε. Οη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο, φκσο, ηελ επαλέθεξαλ ζηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ.  Απφ ηε δεκνζίεπζε απφ ην νπιηάλν 

ηνπ Υάηη Υνπκαγηνχλ (1856), ε Κξήηε βξηζθφηαλ ζε δηαξθή αλαηαξαρή. Οη Κξεηηθνί δεηνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ 

Κξήηε νη θηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ε Πχιε θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο είραλ ππνζρεζεί γηα ηνπο αιιφζξεζθνπο 

ππεθφνπο ηεο. Απφ ηηο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο, ζεκαληηθφηεξε ήηαλ εθείλε πνπ έγηλε απφ ην 1866 σο ην 1869, κε θνξπθαίν 

γεγνλφο ην νινθαχησκα ζην Αξθάδη. Σν 1867 ε Πχιε πξνζέθεξε ζηελ Κξήηε ππνηππψδε απηνλνκία, κε ηνλ Οξγαληθφ 

Νφκν. Ζ λέα θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο, κε ηελ θήξπμε ηνπ ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηελ άλνημε ηνπ 1877, έδσζε 

ηελ επθαηξία ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ γηα λέα εμέγεξζε ην 1878. Ζ εμέγεξζε απηή ππνβνεζνχκελε θαη απφ ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο, θαηέιεμε ζην Υάξηε ηεο Υαιέπαο (Οθη.1878), πνπ εμαζθάιηζε ζρεηηθή απηνλνκία ζην λεζί. Σειηθά, ην 1898, 

κεηά απφ κία αθφκε επαλάζηαζε, ε Κξήηε έγηλε απηφλνκε θαη ε δηνίθεζή ηεο αλαηέζεθε ζηνλ πξίγθηπα Γεψξγην. 

Κξεηηθό Εήηεκα : Υξνλνιόγην 

1898 Απηόλνκε Κξεηηθή Πνιηηεία. Αξκνζηήο ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο 

1899 Κξεηηθή Βνπιή. ύληαγκα .Ζ πξψηε θπβέξλεζε. Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο  ν Δι. Βεληδέινο 

1900 Οξγαληθφο Νφκνο : εκηαπηφλνκε Δθθιεζία 

1901 Γηάζηαζε Γεσξγίνπ-Βεληδέινπ 

1903 Λεπξνθνκείν πηλαιφγθαο. 

1905 
Δπαλάζηαζε ζην Θέξηζν.(10 Μαξηίνπ). Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο 

Απζηεξφ ηειεζίγξαθν ησλ Μ. Γπλάκεσλ. πκθσλία ζην κνλαζηήξη Μνπξληψλ Κπδσλίαο (2/11) 

1906 
Νέα ξύζκηζε ηνπ Κξεηηθνύ δεηήκαηνο: (Υσξνθπιαθή, Πνιηηνθπιαθή αλάθιεζε μέλσλ ζηξαηεπκάησλ 

Ηδηφηππε ειιεληθή επαξρία.) Παξαίηεζε αξκνζηή Γεσξγίνπ. Αξκνζηεία Αι. Εαΐκε .(1906-1908). 

1907 Οξγάλσζε Πνιηηνθπιαθήο Κξήηεο. 

1908 

Δπραξηζηήξην Φήθηζκα Κξεηηθήο Βνπιήο 

(21/5) :Υεηξαθέηεζε Κξήηεο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ Μ. Γπλάκεσλ. 

(24/9) : Σν πξώην ςήθηζκα ηεο ΔΝΧΖ. 

(1909) ΚΗΝΖΜΑ ΣΟ ΓΟΤΓΗ 

1910 
(17/5): Κπβέξλεζε Βεληδέινπ ζηελ Κξήηε. 

Ο Βεληδέινο πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο. 

1912 ( Οθη.) Βαιθαληθνί Πόιεκνη: Κνηλό Κνηλνβνύιην 

1913 
πλζήθε Λνλδίλνπ, πλζήθε Διιάδαο-Σνπξθίαο(14/11) 

 1 Γεθεκβξίνπ: επίζεκα ε ΔΝΧΖ. Βεληδέινο - Κσλ/λνο. 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

1. Πνηεο νη πξώηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαηά ην 1899; 

2. ύληαγκα Κξεηηθήο Πνιηηείαο 1899: α) πνην ην πξόηππό ηνπ; β) πνηα ηα αξλεηηθά ηνπ ζεκεία; 

3. Πνην ην έξγν ηεο πξώηεο θπβέξλεζεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο; 

4. Πώο ξπζκίζηεθε ην δήηεκα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο; 

5. Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε δηεηία (έσο ην 1901); 

6. Πώο θιηκαθώζεθε ε δηάζηαζε απόςεσλ αλάκεζα ζηνλ αξκνζηή Γεώξγην θαη ηνλ Δι. Βεληδέιν κέρξη ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ Θεξίζνπ (1905); 

7. Πνηα αηηήκαηα εμέθξαδε ην επαλαζηαηηθό θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ ζύκθσλα κε ηα παξαζέκαηα 8, ζ.210 θαη 9, ζ.212; 

8. Πώο αληέδξαζαλ απέλαληη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ: α) ν αξκνζηήο Γεώξγηνο β) ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη γ) νη 

Μεγ. Γπλάκεηο; 

9. Πνην ην έξγν ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο ζην Θέξηζν; 

10. Πνηα πνιηηηθή αθνινύζεζε ν Βεληδέινο θαηά ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο κεηά ηελ επαλάζηαζε ζην 

Θέξηζν θαη κέρξη ηε ζπκθσλία ησλ Μνπξληώλ Κπδσλίαο; 

11. Πνηα ηα θύξηα ζεκεία ηεο λέαο ξύζκηζεο ηνπ Κξεηηθνύ δεηήκαηνο (κεηαξξπζκίζεηο 1906); 

12. Πνηεο νη ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ην Κξεηηθό δήηεκα κεηά ηελ επαλάζηαζε ζην Θέξηζν θαη κέρξη ην θζηλόπσξν ηνπ 1906; 

13. Αξκνζηεία Αι. Εαΐκε: α) πνην ην έξγν ηεο αξκνζηείαο 1906 -1908; β) πώο εμειίζζεηαη ην Κξεηηθό δήηεκα κέρξη ην Μάην 

ηνπ 1908; 



Σ Ο ΚΡ Ζ Σ ΗΚ Ο  ΕΖ ΣΖΜ Α 1 8 9 8  - 1 91 3                                                                                    1
Ο 

ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
                                                                                                                                                                                                          Βάλια Μποσγάδη  

20 

14. Πώο εμειίζζεηαη ην Κξεηηθό δήηεκα θαηά ην 1908 ζε ζρέζε κε άιια γεγνλόηα ζην ρώξν ηεο Βαιθαληθήο; πνηα ε ζηάζε 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο; πνηα ε ζηάζε ησλ Μεγ. Γπλάκεσλ; 

15. Πνηα ε ζηάζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ σο πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο (από ην 1910) απέλαληη ζην Κξεηηθό δήηεκα κέρξη 

ηελ έλαξμε ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ; πώο εμεγείηαη; πνηεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε; 

16. Πώο εμειίζζεηαη ην Κξεηηθό δήηεκα θαηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο (1912 -1913); 

 

Α Ν Σ Η  Σ Ο Η Υ Η  Ζ  

1. ε Κξήηε ήηαλ νπζηαζηηθά κηα ηδηόηππε ειιεληθή επαξρία α.1898 

2. ρεηξαθέηεζε ηεο Κξήηεο από ηελ πξνζηαζία ησλ Μεγ. Γπλάκεσλ β.1905 

3. κόλν ε Ρσζία ππνζηήξηδε θαλεξά ηνλ αξκνζηή Γεώξγην γ.1906 

4. ε Κξήηε ηέζεθε ππό δηεζλή πξνζηαζία δ.1908 

5. νη Κξήηεο βνπιεπηέο γίλνληαη δεθηνί ζηελ ειιεληθή Βνπιή  ε.1912 

6. θαηάιπζε ηεο αξκνζηείαο ζηελ Κξήηε  

 
Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: 

 Οξγαληθόο Νόκνο   1900 
 Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο 

 δεκνθξνπξνί 
 Κξεηηθή Πνιηηνθπιαθή ή Πνιηηνθπιαθή Κξήηεο 

 πλδπαζηηθέο εξσηήζεηο: 

 Να παξαθνινπζήζεηε ηελ αλάκεημε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζην Κξεηηθό δήηεκα θαηά ηελ πεξίνδν 1898-1913. 

 Να παξνπζηάζεηε ηε δξάζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζε ζρέζε κε ην Κξεηηθό δήηεκα :α) ηελ πεξίνδν 1898-1906   β) ηε δηεηία 

1910-1912.                         

ΩΣΟ Η ΛΑΘΟ; 

1. Ο αξκνζηήο Γεώξγηνο ζεσξνύζε όηη ε ιύζε ηνπ θξεηηθνύ δεηήκαηνο έπξεπε λα είλαη ζηαδηαθή κε βαζκηαίεο 

θαηαθηήζεηο. 

2. Ζ θπβέξλεζε Γειηγηάλλε θαηαδίθαζε ην θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ. 

3. ηόρνο ηνπ Βεληδέινπ κεηά ηελ επαλάζηαζε ζην Θέξηζν ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Κξήηε έλα θαζεζηώο αλάινγν 

κ’ εθείλν ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. 

4. Σν θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ πέηπρε πιήξσο ηνπο ζηόρνπο ηνπ. 

5. Ζ θξεηηθή θπβέξλεζε εμέδσζε ην πξώην επίζεκν ελσηηθό ςήθηζκα ζηηο 24 επηεκβξίνπ 1908. 

6. Ο ξόινο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ην1908 ήηαλ παξαζθεληαθόο. 

7. Με ην άξζξν 4 ηεο ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ (1913) ν νπιηάλνο παξαρώξεζε ηελ Κξήηε ζηελ Διιάδα. 

 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 «Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» (Κξήηε): νξηζκόο   (κνλ.4)                                                                                        εκεξ  2007 

 Πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ κεηά ηελ αλαρώξεζε ησλ μέλσλ Ναπάξρσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κέρξη 

θαη ηε ζπγθξόηεζε ηεο πξώηεο θπβέξλεζήο ηεο;      (κνλ. 16)                                                                              εκεξ 2007 

 Ο πξσζππνπξγόο Γειηγηάλλεο ζηηο 12 Μαξηίνπ 1905 πξνέβε ζε ζθιεξέο δειώζεηο θαηά ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ θαη 

ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. (ζσζηό ή ιάζνο)     (κνλ.2)                                                                                          εκεξ επαλ 2007 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ην πην θάησ θείκελν θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα παξνπζηάζεηε ηελ 

πνιηηηθή ζηάζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ απέλαληη ζην Κξεηηθό Εήηεκα σο πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο κέρξη ην 

1912.   Μνλάδεο 25                                                                                                                                             εκεξ επαλ 2007 

ΚΔΙΜΔΝΟ: Πηηο 27 Απγνχζηνπ1, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην αμίσκα ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο απηφλνκεο Θξεηηθήο Ξνιηηείαο θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα εγθαηέιεηςε 

ηα Σαληά γηα λα αλαιάβεη ελεξγή πνιηηηθή δξάζε ζηελ Αζήλα. […] Ν Θξεηηθφο εγέηεο είρε θαηαιήμεη λσξίηεξα ζηε 

γεληθή δηαπίζησζε φηη ε δηθαίσζε ησλ εζληθψλ πξνζδνθηψλ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ ήηαλ αλαπφζπαζηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ βαζηιείνπ λα ηε ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά, κε δηπισκαηηθά ή 

ζηξαηησηηθά κέζα. Κε απηή ηε ζθέςε, ζα ζπλδπάζεη ηελ επίζπεπζε ησλ πνιεκηθψλ εμνπιηζκψλ κε ηελ απνθπγή 

ηεο άκεζεο εκπινθήο ζε έλνπιε ζχξξαμε. Ζ δηηηή απηή επηδίσμε εμεγεί ηε γεληθφηεξε δηπισκαηηθή ηαθηηθή ηνπ, 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο εληαζζφηαλ θαη ε εηδηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ Θξεηηθνχ Εεηήκαηνο. 

Κε ηελ παξαθίλεζε, πξάγκαηη, ηεο Αζήλαο, ζα επηθξαηήζεη ζηε κεγαιφλεζν θιίκα χθεζεο θαη αλακνλήο, ην 

νπνίν φκσο ζα δηαηαξαρηεί ζηηο αξρέο ηνπ 1912. Αθνξκή γηα ηελ παξεκβνιή δπζρεξεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο απηήο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηάζεθε ε άθακπηε απφθαζε κεξίδαο κειψλ ηεο Θξεηηθήο Βνπιήο λα 

κεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ κε ηελ πεπνίζεζε φηη, κεηά ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε ηεο 

έλσζεο, ην 1908, ζα ζπλέβαιιαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζηελ ηππηθή επηθχξσζή ηεο θαη ζα εθβίαδαλ, ηειηθά, ηε 

δηεζλή αλαγλψξηζε.  

Πνηνη  ήηαλ ν η :  Κ.  Φνύκεο,  Κ.  Μάλνο,  Αι.  Εαΐκεο,  η .  Γξαγνύκεο  
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Ζ αληίδξαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ήηαλ άκεζε θαη θαηεγνξεκαηηθή. Πε επείγνλ κήλπκά ηνπ πξνο ην 

Οαγθαβή, θπβεξλεηηθφ αληηπξφζσπν ζηα Σαληά, ππνγξάκκηδε: «Γελ επηηξέπεηαη λα ζπζηαζζνχλ ηα θεθηεκέλα δηα 

ηεο ζπνπδήο. Γελ είλαη εληξνπή δηα ηελ κηθξάλ Θξήηελ λα κηκεζή κέγηζηα έζλε θαη λα ππνκείλε. [...] Νη Θξήηεο 

ιεζκνλνχλ φηη ηίζεληαη αληηκέησπνη φρη κφλνλ ηεο Ρνπξθίαο θαη ησλ Κεγάισλ Γπλάκεσλ, αιιά θαη απηνχ ηνχηνπ 

ηνπ Διεπζέξνπ Βαζηιείνπ, ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζηο δελ επλνεί λα απνδερζή ην θξεηηθφλ πξαμηθφπεκα θαη λα έιζε 

εηο άθαηξνλ ξήμηλ κε ηελ Ρνπξθίαλ. Ππληφλσο θαη άλεπ απσιείαο κηαο εκέξαο αζρνινπκέλε κε ηελ ζηξαηησηηθήλ 

ζπγθξφηεζηλ ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζηο αμηνί φπσο εηο ηελ γλψκελ ηεο πξνζαξκνζζή ε γλψκε ησλ πνιηηηθψλ 

αξρεγψλ ηεο Θξήηεο». 1. ηνπ 1910 (ΘΟΖΡΖ: Ηζηνξία θαη Ξνιηηηζκφο, η. Β΄, Θξήηε 1983, ζει. 483-484)   

 «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο»: νξηζκόο      (κνλ. 4)                                                                               εζπεξ  2007 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο:  

α. Να αλαθέξεηε ηηο ζπλζήθεο, θάησ από ηηο νπνίεο ε Κξεηηθή Κπβέξλεζε εμέδσζε ην ενωηικό Ψήθιζμα ηεο 24
εο 

επηεκβξίνπ 1908.   Μνλάδεο 15  β. Να παξνπζηάζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηελ έθδνζε ηνπ Ψηθίζμαηος.             Μνλάδεο 10                                                                      εζπεξ 2007 

Ξεγή Α΄ :Ρν Τήθηζκα ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1908  «Ζ Θπβέξλεζηο ηεο Θξήηεο δηεξκελεχνπζα ην αλαιινίσηνλ 

θξφλεκα ηνπ Θξεηηθνχ Ιανχ, θεξχζζεη ηελ αλεμαξηεζίαλ ηεο Θξήηεο θαη ηελ έλσζηλ απηήο κεηά ηεο Διιάδνο, 

φπσο κεη’ απηήο απνηειέζε αδηαίξεηνλ θαη αδηάζπαζηνλ Ππληαγκαηηθφλ Βαζίιεηνλ. Ξαξαθαιεί ηελ Α.Κ. ηνλ 

Βαζηιέα λ’ αλαιάβε ηελ δηαθπβέξλεζηλ ηεο λήζνπ. Γεινί φηη κέρξη ηνχηνπ ζέιεη ζπλερίζεη λα θπβεξλά ηελ λήζνλ 

ελ νλφκαηη ηεο Α.Κ. ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, θαηά ηνπο λφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Βαζηιείνπ. Δληέιιεηαη εηο ηαο 

Αξράο ηεο λήζνπ, φπσο, ζπκθψλσο ησ Τεθίζκαηη ηνχησ, εμαθνινπζήζσζη λ’ αζθψζη ηα θαζήθνληα ηεο 

ππεξεζίαο ησλ».  Ξαξάζεκα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ «Θέκαηα Λενειιεληθήο Ηζηνξίαο, Γ΄ Ράμε Δληαίνπ Ιπθείνπ (Θεσξεηηθή Θαηεχζπλζε)» 

ζ. 217.  

Ξεγή Β΄  Ζ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζηελ επαλαζηαηηθή πξσηνβνπιία ηνπ θξεηηθνχ ιανχ  

«Ζ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζηελ επαλαζηαηηθή πξσηνβνπιία ηνπ θξεηηθνχ ιανχ δελ ήηαλ 

απφιπηα αξλεηηθή. Νη ηέζζεξηο θπβεξλήζεηο, κεηά απφ νιηγνήκεξεο δηαβνπιεχζεηο, έζπεπδαλ λα ηνλίζνπλ φηη 

«δελ ζα απείρνλ ηνπ λα απνβιέςνπλ κεη’ επκελείαο πξνο ηελ ζπδήηεζηλ ηνπ δεηήκαηνο ηνχηνπ κεηά ηεο 

Ρνπξθίαο, εάλ ε ηάμηο δηαηεξεζή ελ ηε λήζσ θαη εμαζθαιηζζή ε πξνζηαζία ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ». 

Ήδε ε έθξεμε ηνπ εζληθνχ ελζνπζηαζκνχ πνπ είρε θαη πάιη θαηαιάβεη ηνπο Θξήηεο ζπκβάδηδε κε ηελ απζηεξή 

ηήξεζε ηεο ηάμεσο, ελψ ε θπβέξλεζε ησλ Αζελψλ ήιπηδε λα εληάμεη ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ζην πιαίζην κηαο 

γεληθφηεξεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζεγγίζεσο. Ρφζν φκσο νη ηνικεξέο ειιεληθέο πξνζδνθίεο φζν θαη νη θαιέο 

επξσπατθέο πξνζέζεηο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα, εμαηηίαο ηεο βίαηεο 

εθδειψζεσο ηεο ηνπξθηθήο αληηδξάζεσο. Νη Λεφηνπξθνη εζληθηζηέο, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή ππνρψξεζε απέλαληη 

ζηε Βνπιγαξία (: αλαθήξπμή ηεο ζε αλεμάξηεην βαζίιεην) θαη ζηελ Απζηξννπγγαξία (: πξνζάξηεζε ηεο 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο), αλαδεηνχζαλ ζηε καηαίσζε ηεο ελσηηθήο ιχζεσο ην έξεηζκα κηαο πξψηεο δηπισκαηηθήο 

επηηπρίαο. Νη δσεξέο ιατθέο αληηδξάζεηο ησλ δξφκσλ, ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζηηο επαξρίεο, ζπλδπάδνληαλ κε ηε 

ζηαζεξή επίζεκε επίθιεζε ηεο αλάγθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίαο ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ θαη 

ηεο αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ». Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977: Δθδνηηθή Αζελψλ, ζ. 214.      

 Με ηε ζπκθσλία ησλ Μνπξληώλ Κπδσλίαο (2 Ννεκβξίνπ 1905) νη Μεγάιεο Γπλάκεηο επέηξεςαλ ηελ έλσζε ηεο 

Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. (ζσζηό ή ιάζνο)                    (κνλ. 2)                                                            εζπεξ επαλ 2007  

 Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο (1907): νξηζκόο                              (κνλ.5)                                                εζπεξ επαλ 2007 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα 

επηζεκάλεηε ηνπο ιόγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηε ξήμε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην.  Μνλ. 25 

                                                                                                                                                                      εζπεξ επαλ 2007 

ΘΔΗΚΔΛΝ Α΄ Ξαλεγπξηθφο ιφγνο ηνπ Δ. Βεληδέινπ «...Δπζχο εμ αξρήο σλφκαζαλ ηνλ Ξξίγθηπα αληηπξφζσπνλ 

ηεο Δζληθήο Ηδέαο ελ Θξήηε. Θαηά ηνπ ηίηινπ ηνχηνπ δηεκαξηπξήζελ θαη δηακαξηχξνκαη. Ζ Θξήηε δελ έρεη 

αλάγθελ αληηπξνζψπσλ ηεο Δζληθήο Ηδέαο. Ρίηινη απηήο είλαη νη αγψλεο ηεο. Δδέρζεκελ ηνλ ΄παηνλ Αξκνζηήλ 

κφλνλ σο θνκίδνληα ηνλ αξξαβψλα ηεο ελψζεσο ηεο Θξήηεο κεηά ηεο Διιάδνο. [...] πφ ην απερζέο1 ηνχην 

θαζεζηψο παξελεβιήζεζαλ παξεμεγήζεηο, αίηηλεο ην θαηέζηεζαλ απερζέζηεξνλ. Θαζ’ έθαζηνλ ηαμίδηνλ ηνπ 

Ξξίγθηπνο επηζηεχεην φηη ζα γίλε ε έλσζηο. Ξαξήιζνλ ήδε εμ έηε. ΄Ζην θπζηθφλ ν Θξεηηθφο Ιαφο λα πξνζθχγε 

άπαμ έηη εηο ηα φπια, φπσο θαηαζηήζε ελαξγεζηέξαλ2 ηελ αλάγθελ ηεο εζληθήο ηνπ απνθαηαζηάζεσο. [Ξαξάζεκα 

ζρνι. βηβιίνπ, ζ. 214]  1
 

απερζέο: απηφ πνπ πξνθαιεί έληνλε αληηπάζεηα, απνζηξνθή. 2
 

ελαξγεζηέξαλ: πην θαλεξή.  

ΘΔΗΚΔΛΝ Β΄ [...] Ζ δεκηνπξγία λέσλ πξνυπνζέζεσλ ζην επίπεδν ηφζν ηεο θξαηηθήο νξγαλψζεσο φζν θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αξηζκεηηθή δηεχξπλζε θαη ηελ θνηλσληθή αλάδεημε 

ησλ κεζναζηηθψλ ηδίσο θαη ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ. [...] Φνξείο λέσλ δπλακηθψλ αληηιήςεσλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δεκφζηαο δσήο, νη εθπξφζσπνη ηεο αλεξρφκελεο ηάμεσο, ήηαλ εχινγν λα δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα ηεο 

ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη λα θαηαηείλνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ, 

ελψ ε ζπγθεληξσηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο αξκνζηείαο ζην επίπεδν ηεο δηνηθήζεσο θαη ε ζηαηηθή αληίιεςε ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ θπζηθφ λα πξνθαιέζνπλ ηε δσεξή αληίδξαζή ηνπο. (Θ. Πβνιφπνπινο, «Ζ δηάζηαζε αλάκεζα 

ζηνλ πξίγθηπα Γεψξγην θαη ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ΄Δζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977: Δθδνηηθή Αζελψλ, ζ. 207)        
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 Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο (κνλάδεο 5) θαη πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 

(κνλάδεο 5) ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ πξώηνπ ελσηηθνύ Φεθίζκαηνο ησλ Κξεηώλ (24 επηεκβξίνπ 

1908) θαη κέρξη ην 1910;                                   (κνλ.10)                                                                                        εκεξ 2008 

 Πνην ζεκαληηθό έξγν απέδσζε ε πξώηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο;   Μνλάδεο 12              εκεξ επαλ 2008   

 «Ρνπαινθόξνη»: νξηζκόο        (κνλ.9)                                                                                                                εζπεξ 2008 

 Πνηεο ζπλέπεηεο είρε γηα ην Κξεηηθό Εήηεκα ε επηπρήο, γηα ηελ Διιάδα, έθβαζε ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ; 

(κνλ.13)                                                                                                                                                                  εζπεξ 2008 

 «Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» (Κξήηε): νξηζκόο       (κνλ.5)                                                                       εζπεξ επαλ 2008 

 Ο Οξγαληθόο Νόκνο ηνπ 1900 έδσζε ιύζε ζε αθαλζώδε εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα. (ζσζηό ή ιάζνο)  (κνλ.2)   

 Ζ πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο νξγαλώζεθε γηα πξώηε θνξά επί αξκνζηείαο Αιέμαλδξνπ Εαΐκε.  (ζσζηό ή ιάζνο) 

(κνλ. 2)                                                                                                                                                          εζπεξ επαλ 2008 

 Πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζην θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ, πξηλ 

oξγαλσζεί ζην Θέξηζν ε «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο»; Μνλάδεο 15            εκ 2009 

 Ο παιαίκαρνο πνιηηηθόο Ησάλλεο θαθηαλάθεο, θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ, θάιεζε ηνλ ιαό ζε θαζνιηθή 

ζπκπαξάζηαζε πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. (ζσζηό ή ιάζνο)     (κνλ.2)                                               εκεξ επαλ 2009  

 ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1913 αθαηξέζεθαλ από ην θξνύξην ηεο νύδαο νη ζεκαίεο ησλ Μεγάισλ ∆πλάκεσλ θαη ηεο 

Σνπξθίαο. (ζσζηό ή ιάζνο)        (κνλ. 2)                                                                                                       εκεξ επαλ 2009  

 «ξνπαινθόξνη»: νξηζκόο               (κνλ 5)                                                                                                   εκεξ επαλ 2009  

 Ζ πξώηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο απέδσζε ζεκαληηθό έξγν(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ.2)                εζπ 2009 

 Πνηα θαηάζηαζε δηακνξθώζεθε ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξκνζηείαο ηνπ Αιέμαλδξνπ Εαΐκε;Μνλάδεο 13  

                                                                                                                                                                                    εζπ 2009 

 Πνιηηνθπιαθή ηεο Κξήηεο (1907): νξηζκόο    (κνλ 5)                                                                               εζπεξ επαλ 2009 

 Πνην είλαη ην έξγν ηεο πξώηεο θπβέξλεζεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο;          (κνλ 12)                            εζπεξ επαλ 2009 

 Πνηνη ζπλαζπίζηεθαλ γύξσ από ηνλ Βεληδέιν ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην (κνλ. 5) θαη πνηα 

ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπο ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ ζην ηέινο ηνπ 1904; (κνλ. 5)                             εκεξήζηα 2010.  

 Πώο αληέδξαζε ν πξίγθηπαο Γεώξγηνο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ έθξεμε θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ (1905);  (κνλ. 13)                                                                                               εζπεξηλά 2010 

 Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη, λα αλαθεξζείηε 

ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Αιέμαλδξνο Εαΐκεο αλέιαβε ην αμίσκα ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηεο Κξήηεο (κνλ. 10) 

θαη ζην έξγν πνπ επηηέιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο (κνλάδεο 15).  Μνλάδεο 25 Ηκεξ  επαλ. 2010 

Θείκελν: Ὁ βαζηιηὰο Γεψξγηνο, ζὲ ἀπάληεζε ηῆο εὐξσπατθῆο δηαθνηλψζεσο, ἔζπεπζε αὐζεκεξὸλ λὰ ὑπνδείμεη, 

ὡο ἀληηθαηάζηαζε ηνῦ πξίγθηπα Γεσξγίνπ, ηὸλ Ἀιέμαλδξν Εαΐκε, πνιηηηθὸ ἡγέηε ἔκπεηξν θαὶ κεηξηνπαζή. Ἡ 

ἀπνρψξεζε ηνῦ πξψηνπ θαὶ ἡ κεηαβίβαζε ηνῦ ὕπαηνπ ἀμηψκαηνο ηῆο Θξεηηθῆο Ξνιηηείαο ζηὸ λέν ἁξκνζηὴ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηφλ Πεπηέκβξην ηνῦ 1906. Ἡ ζζελαξή ζηάζε ηῆο ἑιιεληθῆο θπβεξλήζεσο θαὶ ἡ πξνζαξκνγὴ 

ηνῦ πξίγθηπα Γεσξγίνπ ζηὶο ὁδεγίεο ηεο θαηέζηεζαλ δπλαηὴ ηὴλ ἔγθαηξε ἀπνκφλσζε ηῶλ ἀδηάιιαθησλ 

θηινπξηγθηπηθῶλ ζηνηρείσλ, ηὰ ὁπνῖα ἐπηδίσμαλ λὰ καηαηψζνπλ ηὴλ ἀλαρψξεζή ηνπ.[...]  

Ἡ πξνθήξπμε ηνῦ λένπ ὕπαηνπ ἁξκνζηῆ πξὸο ηὸλ θξεηηθὸ ιαφ, εὐζὺο κεηὰ ηὴλ ἄθημή ηνπ ζηὴ Κεγαιφλεζν, 

πξνήγγειιε ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηνῦ θνηλνβνπιεπηηθνῦ ζπζηήκαηνο. [...] Ἡ παξνρὴ ἀκλεζηίαο πξὸο ηνὺο ὑπεχζπλνπο 

ηῶλ αἱκαηεξῶλ γεγνλφησλ, πνὺ ζπλφδεπζαλ ηὴλ ἀπνρψξεζε ηνῦ πξίγθηπα Γεσξγίνπ, ὑπνγξάκκηδε ηὴλ ἐπηζπκία 

ηνῦ λένπ θπβεξλήηε λὰ ζπκβάιεη ζηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο ἐζσηεξηθῆο ὁκφλνηαο. Ἡ ὁινθιήξσζε ἐμάιινπ ηῶλ 

ἐξγαζηῶλ ηῆο λέαο Ππληαθηηθῆο ζλνζπλειεχζεσο ζὲ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κφλν κελῶλ ἐπηβεβαίσλε ηὴλ ὁξηζηηθὴ 

θαηίζρπζε ηῆο λνκηκφηεηαο θαὶ ηὴλ ἐκπέδσζε ηῶλ θηιειεχζεξσλ θνηλνβνπιεπηηθῶλ ἀξρῶλ. Πεηξὰ λέσλ 

λνκνζεηεκάησλ ζπλέηεηλε ζηὴ βειηίσζε ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῶλ δηνηθεηηθῶλ κεραληζκῶλ ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ 

πιεξέζηεξε ζεζκνπνίεζε ηῆο αὐηνλνκίαο. Ἡ ὀξγάλσζε ἰδηαίηεξα ηῆο θξεηηθῆο πνιηηνθπιαθῆο, θάησ ἀπὸ ηὴλ 

ἐπνπηεία ιιήλσλ ἀμησκαηηθῶλ, παξεῖρε ηὶο πξνυπνζέζεηο γηὰ ηὴ ζχληνκε ἀληηθαηάζηαζε ηῶλ δηεζλῶλ 

ἀγεκάησλ...  Ἱζηνξία ηνῦ ιιεληθνῦ Ἔζλνπο, Ρφκνο ΗΓ΄: Λεψηεξνο ιιεληζκφο ἀπφ ηφ 1881 ὡο ηφ 1913, Ἀζήλα: «θδνηηθή Ἀζελῶλ» 

Α.Δ., 1977, ζζ. 213-214.                                               

 Πώο εμειίρζεθε ην Κξεηηθό Εήηεκα από ηελ έθξεμε ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1913; 

Μνλάδεο 15   εκεξ – εζπεξ 2011 

 Ζ πξώηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο πνιηηείαο εξγάζηεθε κε δήιν αιιά δελ απέδσζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα 

ζεκαληηθό έξγν. (ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                                                                             εζπεξ 2011 

 Ζ επηπρήο γηα ηελ Διιάδα έθβαζε ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ έδσζε θαη ζην Κξεηηθό δήηεκα ηελ νξηζηηθή ιύζε. 

(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                                                                                                          εζπεξ 2011 

 Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο (Κξήηε)    νξηζκόο        (κνλ. 5)                                                                 εκεξ – εζπεξ επαλ 2011  

 Πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κεηά ηελ αλαρώξεζε ησλ μέλσλ Ναπάξρσλ (10 

Γεθεκβξίνπ 1898) θαη κέρξη ηελ νξθσκνζία ηεο πξώηεο θπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο; Μνλάδεο 13   εκεξ – εζπεξ επαλ 2011 

 Ρνπαινθόξνη    νξηζκόο        (κνλ. 5)                                                                                                              εζπεξ επαλ 2011 
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Γ. Ο ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ ην 19
ν
 θαη 20

ν
 αηώλα. 

 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ: 

1. Πνηα ε ζηάζε ηνπ Οζσκαληθνύ θξάηνπο απέλαληη ζηνλ Διιεληζκό ηνπ Πόληνπ θαηά ην 19
ν
 αη. θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο; 

2. Πνηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλέπηπμε ν Διιεληζκόο ηνπ Πόληνπ; 

3. Πνηα ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ; 

4. Να παξνπζηάζεηε ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ζηηο πόιεηο: α) Σξαπεδνύληα β) Ακηζό θαη γ) Κεξαζνύληα. 

5. Να εμεγήζεηε πώο ε νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ Διιεληζκνύ ηνπ Πόληνπ ζπληέιεζε ζηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή 

αλαγέλλεζε ηεο πεξηνρήο. Να πεξηγξάςεηε πώο εθδειώζεθε ε πλεπκαηηθή άλζεζε ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ. 

6. Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνύληαο: νξηζκόο. 

7. Πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ; 

8. Να παξνπζηάζεηε πώο εθδειώζεθε ε παηξησηηθή δξάζε ησλ Πνληίσλ ζε γεληθόηεξα εζληθά δεηήκαηα. 

9. Πώο αληηκεησπίζηεθε ν Διιεληζκόο ηνπ Πόληνπ από ην θίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ; 

σζηό ή ιάζνο; 

 Ζ Σξαπεδνύληα αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηε δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ. 

 Ζ πνιηηηθή ησλ Νενηνύξθσλ ήηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ. 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Πνηα ήηαλ ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Παξεπμείληνπ ειιεληζκνύ θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα; (κνλ  13)         εκεξ επαλ 2007 

 Σν Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνύληαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλάπιαζε ησλ Διιελνπνληίσλ 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηνπο ζπλείδεζεο. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2)                                                         εζπεξ2007  

 Ο 20
νο

 
 
αηώλαο βξήθε ηνλ ειιεληζκό ηνπ Πόληνπ λα έρεη ζεακαηηθό πξνβάδηζκα ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εζλόηεηεο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ζηνλ νηθνλνκηθό θαη πλεπκαηηθό ηνκέα.(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                           εζπεξ επαλ 2007 

 Διιεληθό ηππνγξαθείν Σξαπεδνύληαο: νξηζκόο                                          (κνλ. 5)                                         εκεξ επαλ 2008 

 Ζ Σξαπεδνύληα απνηεινύζε ην ζηαπξνδξόκη ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κεηαμύ Γύζεο θαη Αλαηνιήο κέρξη ηε δηάλνημε ηεο 

Γηώξπγαο ηνπ νπέδ.   .(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                                                                   εζπεξ  2009 

 Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνύληαο  νξηζκόο                                          (κνλ. 5)                                                           εκεξ  2010 

 Σν «Υάηη Υνπκαγηνύλ» (1856) νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή ππνρώξεζε ηνπ δπζκελνύο θιίκαηνο γηα ηνπο ππόδνπινπο 

Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. .(ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                       εκεξ – εζπεξ 2011 
 Διιεληθό ηππνγξαθείν Σξαπεδνύληαο νξηζκόο                                          (κνλ. 5)                                               εζπεξ 2011 

 Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, λα αλαθεξζείηε ζηε 

ζπκβνιή ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ θαηά ηνλ 19ν θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα.      Μνλάδεο 25                                                                                           επαλ. εκεξ –εζπεξ 2011 

Θείκελν Α 

Πηήλ Ρξαπεδνχληα ηφ 1869 ἡ ἀμία ηῶλ εἰζαγσγῶλ εἶρε θζάζεη ζηά 62.787.464 θξάγθα, κὲ ρῶξεο πξνειεχζεσο 

ζεηξά: Ἀγγιία, Ξεξζία, Γαιιία, Οσζία, ιβεηία θαὶ πξνηειεπηαία ηὴλ ιιάδα κὲ 131.150 θξάγθα, θαὶ ηῶλ 

ἐμαγσγῶλ ζηὰ 37.901.438 θξάγθα, κὲ πξννξηζκὸ θαηὰ ζεηξά: Ξεξζία, Θσλζηαληηλνχπνιε, Οσζία, Γαιιία, 

Θαχθαζν θ.ἄ. Ρὸλ ἴδην ρξφλν εἶραλ ἔξζεη ζηὸ ιηκάλη ηεο Ρξαπεδνχληαο 297 ἀηκφπινηα θαὶ 704 ἱζηηνθφξα. Κὲ ηὶο 

ρεξζαῖεο ζπγθνηλσλίεο θαὶ ἰδηαίηεξα ἀπὸ ηὸ δξφκν Ρξαπεδνχληαο - ξδεξνὺκ – Ραπξίδαο πνιιά θαξαβάληα 

κεηέθεξαλ ἐκπνξεχκαηα πξὸο θαὶ ἀπὸ ηὸ ἐζσηεξηθφ ηῆο Κηθξᾶο Ἀζίαο, πξὸο ηὴλ Ξεξζία θαὶ ἄιιεο ρῶξεο. Ἱζηνξία 

ηνῦ ιιεληθνῦ Ἔζλνπο, η. ΗΓ΄: Λεψηεξνο ιιεληζκὸο ἀπὸ ηὸ 1833 ὡο ηὸ 1881, Ἀζήλα: θδνηηθὴ Ἀζελῶλ, 1977, ζ.435. 

Θείκελν Β 

Πηφλ Ξφλην ἡ νἰθνλνκηθὴ δξαζηεξηφηεηα πεξηνξηδφηαλ ζηὴλ παξαιηαθὴ δψλε θαὶ ζ’ αὐηὴ πάιη ἤθκαδε ηὸ ἑιιεληθὸ 

ζηνηρεῖν. Ρὸ ζπνπδαηφηεξν θέληξν ἦηαλ ἡ Ρξαπεδνχληα, πνὺ βξηζθφηαλ ζηὸ ηέξκα ηνῦ ρεξζαίνπ δξφκνπ θαὶ ζηὸ 

ἐπίθεληξν ηῆο ἐπηθνηλσλίαο ηῆο Ξεξζίαο θαὶ ηῆο Θαζπίαο κὲ ὅιε ηὴ Κηθξὰ Ἀζία θαὶ κὲ ηὴ Γχζε. Ρὸ ἐκπφξην ηῆο 

Ρξαπεδνχληαο ἀλαπηχρζεθε ἰδηαίηεξα ἀπὸ ην 1883, ὅηαλ ἡ Οσζία ἀπέθιεηζε ηὴλ ὁδὸ κέζσ Θαπθάζνπ ζηὸ πεξζηθὸ 

ἐκπφξην, κέρξη ην 1906, ὁπφηε ἀπνθαηαζηάζεθε πάιη ἡ ἐπηθνηλσλία κέζσ Οσζίαο. Πηὸ δηακεηαθνκηζηηθὸ ἐκπφξην 

ηῆο Ρξαπεδνχληαο ἡ ἑιιεληθή λαπηηιία ἔπαηδε ζεκαληηθὸ ξφιν - ἐξρφηαλ ηξίηε ζηὶο εἰζαγσγὲο θαὶ ἐμαγσγὲο ζηὸ 

ιηκάλη ηῆο πφιεσο. Ὑπῆξρε ὑπνθαηάζηεκα ηῆο Ρξάπεδαο Ἀζελῶλ, ἐλῶ νἱ ληφπηνη κεγάινη ηξαπεδηθνὶ θαὶ ἐκπνξηθνὶ 

νἶθνη ηῶλ Γ. Θαπαγηαλλίδε, ἀδειθῶλ Φσζηεξνπνχινπ θαὶ ηῶλ Θενθχιαθηνπ θαὶ Ιενληίδε ἤιεγραλ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ 

δσὴ ηνῦ ηφπνπ. Γεχηεξε ζὲ ζεκαζία ἐξρφηαλ ἡ Ἀκηζὸο (Samsun) πνὺ ἤθκαδε ὡο θέληξν ἐμαγσγῆο θαπλνῦ θαὶ 

δηέζεηε θαὶ αὐηὴ ὑπνθαηάζηεκα ηῆο Ρξάπεδαο Ἀζελῶλ. Ἡ Θεξαζνχληα θαὶ ηὰ Θνηχσξα ἤθκαδαλ ἐπίζεο· θαὶ ἐθεῖ 

ηὸ ἐκπφξην ἦηαλ ζηὰ ρέξηα ηῶλ ιιήλσλ. Ἱζηνξία ηνῦ ιιεληθνῦ Ἔζλνπο, η. ΗΓ΄: Λεψηεξνο ιιεληζκὸο ἀπὸ ηὸ 1881 ὡο 

ηὸ 1913, Ἀζήλα: θδνηηθὴ Ἀζελῶλ, 1977, ζ.372. 

Θείκελν Γ 

[...] Ἡ νἰθνλνκηθή ἀλάπηπμε, ηῶλ ἑιιήλσλ ἐκπφξσλ ηνῦ Ξφληνπ ἀπφ ηά κέζα ηνῦ 19ν π αἰψλα ὀθείιεηαη θαηά ἕλα 

κέξνο ζηήλ εὐλντθή κεηαρείξεζε πνχ ἀπνιάκβαλαλ ἀπὸ ηελ ηζαξηθή Οσζία θαί ζέ κηθξφηεξν βαζκφ ἀπφ ἄιιεο 

κεγάιεο Γπλάκεηο. Νἱ πνιχγισζζνη ἕιιελεο ἔκπνξνη ὑπῆξμαλ πνιχηηκνη ζπλέηαηξνη, ἐπεηδή γλψξηδαλ θαιά ηίο 

1. Οηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε 
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ηνπηθέο ἐκπνξηθέο ζπλζῆθεο θαί εἶραλ ἐθηεηακέλεο ἐπαθέο κε ἑιιεληθέο παξνηθίεο ζηήλ Δὐξψπε θαί ζ’ ὁιφθιεξε 

ηελ ὀζσκαληθή Αὐηνθξαηνξία. Ἀιιά νἱ ἕιιελεο ρξηζηηαλνί ἦηαλ ἐμίζνπ πνιχηηκνη γηα ηελ πξνψζεζε εὐξσπατθῶλ 

θαη ἰδηαίηεξα ξσζηθῶλ πνιηηηθῶλ θηινδνμηῶλ ζέ βάξνο ὀζσκαληθῶλ ἐδαθῶλ. Ξνιινί ἀπ’ αὐηνχο δηέζεηαλ ζπρλά 

δηπισκαηηθά δηαβαηήξηα ἤ ἀπήιαπαλ πξνζηαζία εὐξσπατθῶλ Γπλάκεσλ θαη ὀθειήκαηα ἀπφ ηφ ζχζηεκα ησλ 

δηνκνινγήζεσλ. Κ’ αὐηέο ηίο ζπλζῆθεο ὁ ἀξηζκφο ηῶλ κνπζνπικάλσλ ἐκπφξσλ ζηή Καχξε Θάιαζζα κεηψζεθε 

ζεκαληηθά ζέ ἀξηζκφ θαὶ δχλακε γχξσ ζηὰ ηέιε ηνῦ πεξαζκέλνπ θαί ζηίο ἀξρέο ηνῦ είθνζηνῦ αἰψλα. Aι.’Αιεμαλδξῆο, 

Ἡ ἀλάπηπμε ηνῦ ἐζληθνῦ πλεχκαηνο ηῶλ ιιήλσλ ηνῦ Ξφληνπ, 1918-1922: ιιεληθή ἐμσηεξηθή πνιηηηθή θαί ηνπξθηθή ἀληίδξαζε, ζηφ: 

Κειεηήκαηα γχξσ ἀπφ ηφλ Βεληδέιν θαί ηήλ ἐπνρή ηνπ, κέ ηήλ ἐπνπηεία Θάλνπ Βεξέκε θαί Νδπζζέα Γεκεηξαθφπνπινπ, Ἀζήλα: Φηιηππφηεο, 

1980, ζζ. 427-428. 

ΔΡΧΣΖΔΗ:  

1. Να παξνπζηάζεηε ηε δξάζε ηνπ κεηξνπνιίηε Σξαπεδνύληαο Υξύζαλζνπ: α) θαηά ηε ξσζηθή θαηνρή ηεο πεξηνρήο θαη β) 

ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ Πνληηαθνύ δεηήκαηνο. 

2. Να παξνπζηάζεηε ηε δξάζε ηνπ κεηξνπνιίηε Ακαζείαο Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε ζρεηηθά κε ηελ  επίιπζε ηνπ 

Πνληηαθνύ δεηήκαηνο. 

3. Να παξνπζηάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηε ζηάζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ όζνλ αθνξά  ηελ επίιπζε ηνπ Πνληηαθνύ δεηήκαηνο 

θαηά ηελ πεξίνδν 1918 – 1919.  

4. Πνηεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζαλ ζηνλ Διιεληζκό ηνπ Πόληνπ νη ρεηξηζκνί ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ην Πνληηαθό δήηεκα; 

5. Πώο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ  νη Πόληηνη ηεο Γηαζπνξάο; Πνηα ε αθνξκή ηεο θηλεηνπνίεζήο ηνπο; 

6. Πνηα ε ζηάζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζην πξόβιεκα ησλ Πνληίσλ  θαηά ηελ πεξίνδν 1919 – 1922; 

7. Πνηα ήηαλ ε αλάκεημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο; 

8. Πώο εμεγείηαη ε ζεκαληηθή παξνπζία Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ ζε ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο; 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ  

1. απηόλνκε Πνληηαθή Γεκνθξαηία 

2. αλεμάξηεην Πνληηαθό θξάηνο 

3. Πνληηαθή Γεκνθξαηία 

4. παξαρώξεζε ζηελ Αξκεληθή Γεκνθξαηία 

5. αλεμάξηεην θξάηνο ππό ειιεληθή εληνιή 

6. νκνζπνλδία + Αξκέληνη + Μνπζνπικάλνη Πόληνπ 

7. ζπλεξγαζία κε Κνύξδνπο θαη Αξκέληνπο θαηά Κεκάι 

Α. Βεληδέινο 

Β. Γεξκαλόο 

Γ. Έιιελεο Γηαζπνξάο 

Γ. Έιιελεο Ρσζίαο 

Δ. Υξύζαλζνο, Οπίιζνλ 

Σ. Υξύζαλζνο 

Ε. Κ. Κσλζηαληηλίδεο 

 

ΟΗ ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ  

Υξύζαλζνο :  

1. δίρξνλε πξνεδξία – ξσζηθή θαηνρή 1916 – 8 , αξκνληθή ζπκβίσζε 

2. 1919 ζπλάληεζε κε Βεληδέιν, ελεκέξσζε μέλσλ πνιηηηθώλ 

3. πξόηαζε γηα αλεμάξηεην θξάηνο κε ειιεληθή εληνιή, Οπίιζνλ 

4. δηαπξαγκαηεύζεηο κε Αξκέληνπο θαη Μνπζνπικάλνπο: ζπλνκνζπνλδία ακνηβαία θαρππνςία, θαζπζηέξεζε 

Κ. Κσλζηαληηλίδεο:  

1. ππνκλήκαηα ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο 

2. ράξηεο πνληηαθήο δεκνθξαηίαο ( θαξη – πνζηάι) 

3. πξώην παγθόζκην Παλ- πνληηαθό ζπλέδξην, Φεβξ. 1918 

4. ηειεγξάθεκα, Σξόηζθη, νβηεηηθή Έλσζε 

Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο:  

1. πξόηαζε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ζπλεξγαζία κε Κνύξδνπο + Αξκέληνπο  ( 1921) 

2. ζπλέδξηα: α) Κσλ/πνιε ( 17 Απγ. 1921)   β) Αζήλα       ( 4 επη. 1921) 

ΒΔΝΗΕΔΛΟ :  

1. αξρηθά ζύκθσλνο κε εζληθέο δηεθδηθήζεηο Πνληίσλ 

2. ζπλέδξην εηξήλεο Παξίζη, Γεθ. 1918: ν Πόληνο ζηελ ππό ίδξπζε Αξκεληθή Γεκνθξαηία  απνγνήηεπζε  

δηακαξηπξία Πνληίσλ 

3. ζπλάληεζε κε Υξύζαλζν: α) ελίζρπζε πξνζπαζεηώλ Πνληίσλ β) έγθξηζε γηα ελεκέξσζε πνιηηηθώλ ζπλδηάζθεςεο 

 

ΡΧΗΑ  επαλάζηαζε 1917                             ΟΒΗΔΣΗΚΖ ΔΝΧΖ 

θαηνρή Πόληνπ 1916 – 1918  απνρώξεζε από Πόλην (Φεβξ. 1918) › Νεόηνπξθνη 

 Μάξηηνο 1921: ζπλζήθε θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε Κεκάι 

Ζ.Π.Α.: Οπίιζνλ  ππνζηήξημε 1919  

2. Αγώλεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απηόλνκεο Πνληηαθήο Γεκνθξαηίαο (1917 – 1922) 
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Π α ξ α ζ έ κ α η α :  

1. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ παξαζέκαηνο λα 

παξνπζηάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηε ζηάζε ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ Πνληηαθνύ δεηήκαηνο. 

Νη απφςεηο φκσο ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ην πνληηαθφ δήηεκα, [...],φπσο ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο ηηο 

εμέθξαζε  θαη ζε δειψζεηο ηνπ πξνο ηνλ ηχπν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1919, έηεηλαλ πξνο ηε ιχζε ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ειιεληθνχ θαη αξκέληθνπ ζηνηρείνπ ζε έλα απμενικό κπάηορ. Π' απηή ηε ιχζε πξνζαλαηνιίδνληαλ θαη  

Διιελναξκεληθνί θχθινη ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε, ζπγθεθξηκέλα ην Αξκεληθφ Ξαηξηαξρείν, ην Ξαηξηαξρείν 

Θσλζηαληηλνππφιεσο θαη ην Διιεληθφ Ππκβνχιην. Αληίζεηα ηα αηηήκαηα ησλ Ξνληίσλ γηα αλεμάξηεην θξάηνο 

θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ένωζη κε ηελ Διιάδα θξίλνληαλ απφ ην Βεληδέιν ηνπιάρηζηνλ σο οςηοπικά. Νη 

δειψζεηο ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ πξνθάιεζαλ ζχειια ανηιδπάζεων ησλ πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ  πνπ 

κε δηαβήκαηά ηνπο πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Γπλάκεσλ ζην Ξαξίζη επέκελαλ ζηελ έλσζε ηνπ Ξφληνπ 

κε ηελ Διιάδα. 

Πηηο 22 Ίαλνπαξίνπ/4 Φεβξνπαξίνπ, αλαπηχζζνληαο ν Βεληδέινο ζην Αλψηαην Ππκβνχιην ηηο ειιεληθέο 

δηεθδηθήζεηο, εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία Ξνληηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ππνζηήξημε ηελ 

ένηαξη ηηρ Τπαπεζούνηαρ ζηο Απμενικό κπάηορ. Ζ ππνρσξεηηθφηεηα ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ζε 

αίηεκα, πνπ είρε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη δεθηφ, απνζθνπνχζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ησλ 

ππφινηπσλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ. πσο ήηαλ θπζηθφ φκσο πξνθάιεζε θαη πάιη αληηδξάζεηο ησλ Ξνληίσλ, 

πνπ ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε εθδειψζεθαλ κε ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ πξνο ηνπο αξκνζηέο ησλ 

Γπλάκεσλ, ζηα φπνηα επαλαιάκβαλαλ ην αίηεκα ηεο ελψζεσο κε ηελ Διιάδα ή ηνπιάρηζηνλ ηεο δεκηνπξγίαο 

«Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ ηος Πόνηος». Δμάιινπ, έλα λέν πνληηαθφ ζπκβνχιην ζην Βαηνχκ δήηεζε απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα ζηείιεη ζηξαηεχκαηα, γηα λα θαηαιάβεη ηνλ Ξφλην (ηέιε Φεβξνπαξίνπ 1919). 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ εθζηξαηεία ηεο Νπθξαλίαο αλάγθαζε ην Βεληδέιν λα αλαζεσξήζεη θάπσο 

ηελ πνληηαθή ηνπ πνιηηηθή: ρηιηάδεο Έιιελεο ηεο λφηηαο Οσζίαο, πνπ δηψθνληαλ απφ ην λέν ξσζηθφ θαζεζηψο, 

θαηέθεπγαλ ζηνλ Ξφλην, εληζρχνληαο αξηζκεηηθά ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο.   Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ 

Έζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, η .ΗΔ΄, ζ.113.   

2. Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην παξαθάησ παξάζεκα λα 

παξνπζηάζεηε ηε δξάζε ηνπ κεηξνπνιίηε Σξαπεδνύληαο Υξύζαλζνπ θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. 

Ιηγφηεξεο ζρεηηθά δηψμεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηθέξεηα ηεο Ρξαπεδνχληαο, φπνπ ν 

ηδηνθπήο κεηξνπνιίηεο Σξχζαλζνο είρε δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο ειιεληθήο 

ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο θαη ησλ ηνπξθηθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ. Κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ν Σξχζαλζνο 

θαηφξζσζε λα εμαηξεζνχλ απφ ηε ζηξαηνινγία φινη νη δάζθαινη θαη νη ηεξσκέλνη, ψζηε λα κελ θιείζνπλ νη 

εθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ησλ Διιήλσλ. Ξέηπρε αθφκε αλζξσπηλφηεξε κεηαρείξηζε γηα ηνπο Έιιελεο ζηα 

εξγαηηθά ηάγκαηα θαη καηαίσζε απνθάζεηο ηνπηθψλ δηνηθεηψλ γηα εθθελψζεηο ρσξηψλ. Γελ κπφξεζε φκσο 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα αλαζηείιεη ηε ζθαγή ησλ Αξκελίσλ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1915 ζην βηιαέηη ηεο Ρξαπεδνχληαο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ απέιαπε ν Σξχζαλζνο αθφκε θαη ζηελ επίζεκε ηνπξθηθή εγεζία 

είλαη ε αλάζεζε ηεο πξνεδξίαο ηεο πξνζσξηλήο θπβεξλήζεσο Ρξαπεδνχληαο ζην  κεηξνπνιίηε,  ζε 

δξακαηηθή  ζπλνκηιία ιίγν πξηλ απνρσξήζεη ε ηνπξθηθή εγεζία θαη εγθαηαιείςεη ηελ πφιε ζηα  ξσζηθά 

ζηξαηεχκαηα (3 Απξηιίνπ 1916). Ζ πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ κεηξνπνιίηε Σξχζαλζνπ γηα ην γεγνλφο 

δηαθξίλεηαη απφ ηεξαηηθή αμηνπξέπεηα: «Ζ ζπλνκηιία ήην είδνο δηαζήθεο, θαζ ελ κεηά πέληε πεξίπνπ απφ ηεο 

αιψζεσο αηψλαο ε θπβέξλεζηο ηεο Ρξαπεδνπζίαο ρψξαο εδίδεην πάιηλ εηο ηνπο Έιιελαο, ππφ ηελ πξνζηαζίαλ 

δε θαη κέξηκλαλ ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο Ρξαπεδνχληαο εηίζελην ππφ ησλ επηζήκσλ ηνπξθηθψλ αξρψλ νη 

κνπζνπικάλνη ηεο Ρξαπεδνπζίαο ρψξαο. Νη  ππφ ηνπ βαιή Ρξαπεδνχληνο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

θεληξηθνχ λενηνπξθηθνχ θνκηηάηνπ θαηά ηελ λχθηα εθείλελ ιερζέληεο ιφγνη ήζαλ επίζεκνο αλαγλψξηζηο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαη ρξηζηηαληθήο απνζηνιήο θαη δξάζεσο ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο» (Κεηξνπνιίηε Σξχζαλζνπ 

«Ζ Δθθιεζία ηεο Ρξαπεδνχληνο»). 

Ν αλζξσπηζκφο θαη ε πνιηηηθφηεηα ηνπ Σξχζαλζνπ απνδείρηεθαλ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ξσζηθήο θαηνρήο 

κε ηελ πεξίζαιςε ζηελ Ρξαπεδνχληα ρηιηάδσλ Ρνχξθσλ πξνζθχγσλ θαη ηε δηάζσζή ηνπο απφ ηελ εθδίθεζε 

ησλ Αξκελίσλ ζηξαηησηψλ ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ. Αλάκλεζε ηεο επγλσκνζχλεο ησλ Ρνχξθσλ πξνζθχγσλ 

ηεο Ρξαπεδνχληαο πξνο ην Σξχζαλζν δηαζψδεηαη ζε ηνπξθφθσλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Ξφληνπ. Ξξέπεη 

εμάιινπ λα ζεκεησζεί πσο θαη κεηά ηελ Νθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ν Σξχζαλζνο δηαηήξεζε ηελ πξνεδξία 

ζηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο θαη ήηαλ ζχκβνπινο ηνπ ηνπηθνχ ζνβηέη. Κεγάιε ήηαλ ηέινο ε 

ζπκβνιή ηνπ κεηξνπνιίηε ζηελ πεξηζηνιή ηεο βίαηεο κεηαρεηξίζεσο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο 

ππαίζξνπ απφ ζηίθε ηζεηψλ πνπ πξνεγνχληαλ ηνπ ηαθηηθνχ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαηά ηελ αλαθαηάιεςε ηεο 

Ρξαπεδνχληαο (Γεθέκβξηνο 1918). Αιιά θαη κεηά ηελ αλαζχζηαζε ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο ζηελ 

Ρξαπεδνχληα (Φεβξνπάξηνο 1918) ν Σξχζαλζνο πέηπρε λα αλαλεψζεη ηηο αξκνληθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνπο 
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Ρνχξθνπο ηζχλνληεο, ζε ζεκείν πνπ λα δηαιέγεηαη καδί ηνπο γηα ηε κειινληηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν 

εζλνηήησλ. (Ηζηνξία Διιεληθνχ Έζλνπο ,Δθδνηηθή Αζελψλ, η. ΗΔ΄, ζ.102 – 103). 

3. Αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θη αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην παξαθάησ παξάζεκα λα 

παξνπζηάζεηε ηε δξάζε ηνπ κεηξνπνιίηε Σξαπεδνύληαο Υξύζαλζνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ Πνληηαθνύ δεηήκαηνο 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1919 – 1920. 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1919 ε  εθπξνζψπεζε ησλ πνληηαθψλ δηεθδηθήζεσλ αλαηίζεηαη ζην  κεηξνπνιίηε 

Σξχζαλζν, πνπ πείζεηαη λα πηνζεηήζεη ηε ζπκβηβαζηηθή άπνςε ηνπ Βεληδέινπ γηα νκνζπνλδηαθφ Αξκεληθφ 

θξάηνο, φπνπ ζα ίζρπε γηα ηνπο Έιιελεο θαζεζηψο απηνλνκίαο. Πηηο επαθέο ηνπ κε ηνπο ηζχλνληεο ηνπ 

Ππλεδξίνπ ν κεηξνπνιίηεο ζπλάληεζε επλντθή απνδνρή ησλ απφςεψλ ηνπ. Ν Νπίιζνλ, ν Θιεκαλζψ θαη ν 

Ραξληηέ έδεημαλ δηαηεζεηκέλνη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ, πνπ αληίζεηα  πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε 

ηφζν ησλ Αξκελίσλ φζν θαη ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξφληνπ. 

Ρελ 1/14 Καΐνπ  1919 νη εθπξφζσπνη ησλ Ξνληίσλ ζην Ξαξίζη κε ππφκλεκά ηνπο ζηε Ππλδηάζθεςε 

επηκέλνπλ ζηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο Ξνληηαθήο  δεκνθξαηίαο θάησ απφ ηελ ειιεληθή πξνζηαζία ή κε 

εληνιή (mandat) ησλ Ζ.Ξ.Α. Αιιά ηα αιιεπάιιεια αληηθαηηθά δηαβήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

εμάληιεζαλ ηελ ππνκνλή ησλ Ππλέδξσλ θαη είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνληηαθή ππφζεζε. Ν Βξεηαλφο 

αξκφδηνο Forbes Adam, πνπ κειέηεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σξχζαλζνπ, απνθάλζεθε φηη ε δεκηνπξγία 

απηφλνκνπ θξάηνπο ζηνλ Ξφλην ζα  εγθαηλίαδε λέα ζεηξά πνληηαθψλ αμηψζεσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη 

επηθίλδπλν πξνεγνχκελν γηα αλάινγεο δηεθδηθήζεηο ησλ ππνινίπσλ κεηνλνηήησλ ηεο Αξκελίαο. 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1919 νη Ξφληηνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε δεκηνπξγία εζληθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Ξαξάιιεια ν Σξχζαλζνο, επηζηξέθνληαο ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε ην 

Πεπηέκβξην ηνπ 1919, ζπδεηεί κε Ρνχξθνπο ηζχλνληεο θαη αληηπξνζψπνπο ηνπ Θεκάι ηελ πξννπηηθή 

απηνλνκίαο ηνπ Ξφληνπ κε ηζνπνιηηεία Ρνχξθσλ θαη  Διιήλσλ ππφ ηελ θεδεκνλία ηεο Θνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

Ρειηθά φκσο πξνθξίζεθε ε λύζη Πονηοαπμενικήρ ομοζπονδίαρ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε  

ζρεηηθή ζπκθσλία απφ ην κεηξνπνιίηε  Σξχζαλζν θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Αξκεληθήο Γεκνθξαηίαο Σαηηζηάλ. 

Ππκθσλήζεθε αθφκε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία Διιάδνο θαη Αξκελίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ξφληνπ απφ 

ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα. Ζ άξλεζε ησλ Άγγισλ λα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηησηηθνχ κέξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο θαη ηε ζπγθξφηεζε εζληθψλ πνληηαθψλ ηαγκάησλ ζπλεηέιεζε ζηελ ήηηα ηων Απμενίων ζην 

Δξδεξνχκ, ζηε ζπλζεθνιφγεζή ηνπο κε ηνλ Θεκάι (Γεθέκβξηνο 1920) θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πνληηαθνχ 

πιεζπζκνχ ζην έιενο ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Δζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, η. ΗΔ΄, ζ.113). 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 Σν πξώην παγθόζκην Παλ-πνληηαθό πλέδξην νξγαλώζεθε ζηε Μαζζαιία ην 1918. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ.2) 

 Σν Μάξηην ηνπ 1921 ν κεηξνπνιίηεο Ακάζεηαο Γεξκαλόο πξόηεηλε ζηνλ ππνπξγό εμσηεξηθώλ Μπαιηαηδή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνύξδνπο θαη ηνπο Αξκέληνπο.(ζσζηό ή ιάζνο)      (κνλ.2)                                         εκεξ 2007 

 Ζ δίρξνλε πξνεδξία ηνπ κεηξνπνιίηε Υξύζαλζνπ ζηελ Σξαπεδνύληα ήηαλ έλα αιεζηλό δηάιεηκκα 

δεκνθξαηίαο.(ζσζηό ή ιάζνο)                           (κνλ.2)                                                                            εκεξ επαλ 2007 

 ην ζπλέδξην Δηξήλεο ζην Παξίζη, ην Γεθέκβξην ηνπ 1918, ν Δι. Βεληδέινο ζπκπεξηέιαβε ηνλ Πόλην ζην θάθειν 

ησλ ειιεληθώλ δηεθδηθήζεσλ. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2)                                                                              εζπεξ 2007  

 Να αηηηνινγήζεηε γηαηί: Ζ ζπλεξγαζία Κεκάι − Μπνιζεβίθσλ ιεηηνύξγεζε σο ηαθόπεηξα ηνπ Πνληηαθνύ 

δεηήκαηνο  (κνλ.5)                                                                                                                                               εκεξ 2008 

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο, λα 

αηηηνινγήζεηε ηε ζηάζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ ζην ζπλέδξην 

Δηξήλεο ζην Παξίζη (κνλάδεο 15) θαη λα αλαθέξεηε ηηο άκεζεο αληηδξάζεηο ησλ Πνληίσλ πνπ απηή πξνθάιεζε 

(κνλάδεο 10).        (κνλ. 25)                                                                                                               εζπεξ επαλ 2008 

Πην αλά ρείξαο ηζηφξεκα πεξηνξίδνκαη λα επηζεκάλσ νξηζκέλα γεγνλφηα.  

Ξξψηνλ φηη ε επίζεκε Διιάδα, εθπξνζσπνπκέλε απφ ηνλ Βεληδέιν, δελ αγσλίζηεθε, νχηε επεδίσμε θαλ 

ηελ απφθηεζε ησλ θαηνηθνπκέλσλ θαηά πιεηνςεθία απφ Έιιελεο παξαιίσλ ηεο Καχξεο Θάιαζζαο. Θη φρη 

κφλν ηνχην, αιιά ππήξμε ριηαξή θαη άηνλε ε φιε ππνζηήξημε πξνο ηα δηαβήκαηα ησλ Ξνληίσλ πξνο ηνπο 

Κεγάινπο Ληθεηέο ηνπ Α΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ. Γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

Ξξψηνλ γηαηί ν Βεληδέινο απέβιεπε ζην λα θζάζεη ε Διιάδα ζηα πξφζπξα ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο, λα 

παηήζεη πφδη ζηελ Ησλία θαη λα παγηψζεη απηή ηελ επέθηαζε, γηα ηελ νπνία ήδε είρε ζπλαληήζεη δσεξέο 

αληηδξάζεηο πνπ, κε άπεηξεο δπζθνιίεο, εμνπδεηέξσζε ή παξέθακςε. Γελ ήζειε, ινηπφλ, λα θαλεί 

ππνζηεξίδνληαο ππεξθίαιεο αμηψζεηο.  

Γεχηεξνλ γηαηί, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ Ξφληνπ, ζα ήηαλ αθαηφξζσην εγρείξεκα ε απνζηνιή 

ζηξαηεπκάησλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Θη αλ αθφκα ε Αληάλη επηδίθαδε ζηελ Διιάδα, κε ηε Ππλζήθε ησλ 

Πεβξψλ, θαη ηνλ Ξφλην, πάιη δε ζα κπνξνχζακε λα ηνλ θξαηήζνπκε, γηαηί ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ηηο βάζεηο 

αλεθνδηαζκνχ. Θαη ε δηαζπνξά ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζα ήηαλ ζε βάξνο καο. Δλψ ν Θεκάι ζα είρε ηελ 

επρέξεηα λα κεηαθηλεί ην ζηξαηφ ηνπ άιινηε θαηά ηνπ βνξείνπ κεηψπνπ, άιινηε θαηά ηνπ δπηηθνχ.  
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Ρξίηνλ, γηαηί νη ηνπξθνζνβηεηηθέο ζπλελλνήζεηο θαη ζπκθσλίεο εδεκηνχξγεζαλ κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ 

ζηελ πεξηνρή Αλαηνιηθήο Κηθξαζίαο, Ξφληνπ, Θαπθάζνπ, Ξεξζίαο θαη πξνμέλεζαλ πνιιέο αλεζπρίεο ζηελ 

Αγγιία θαη ζηηο άιιεο Γπηηθέο Γπλάκεηο, πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαηνθφξσλ 

πεξηνρψλ.  

ια απηά ηα έβιεπε ν Βεληδέινο θαη απνζάξξπλε ηηο επηηξνπέο ησλ Ξνληίσλ πνπ πνιηνξθνχζαλ ηηο 

αληηπξνζσπείεο ησλ Κεγάισλ ζηηο Γηαζθέςεηο. Ζ έλσζε ηνπ Ξφληνπ κε ηελ Διιάδα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ 

αλέθηθηε, ήηαλ νπηνπηθή −απηφ έβιεπε ν Βεληδέινο».  Θιεάλζε, Έηζη ράζακε ηε Κηθξαζία, ζ. 183-4.   
 Πώο δηνηθήζεθε ε Σξαπεδνύληα θαηά ηελ πεξίνδν 1916-1918;           Μνλάδεο 10                                      εκεξ 2009  

 ηνπο αγώλεο γηα ηε δεκηνπξγία απηόλνκεο Πνληηαθήο Γεκνθξαηίαο, από ην 1917 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1918, 

πνηνη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο αλαδείρζεθαλ πξσηεξγάηεο θαη πνηα ήηαλ ε δξάζε ηνπ Κ. Κσλζηαληηλίδε;  

Μνλάδεο 13                                                                                                                                                   εκεξ επαλ 2009 

 ην ζπλέδξην Δηξήλεο ζην Παξίζη (Γεθέκβξηνο 1918) ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζπκπεξηέιαβε ηνλ Πόλην ζην 

θάθειν ησλ ειιεληθώλ δηεθδηθήζεσλ. (ζσζηό ή ιάζνο)   (κνλ. 2)                                                              εζπεξ 2010 

 Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, λα αλαθεξζείηε 

ζηε δηπισκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέπηπμε ην 1919 ν κεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο, όζνλ αθνξά ην Πνληηαθό 

Εήηεκα, ζηε πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο ζην Παξίζη (κνλάδεο 15) θαη ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπ κε ηνπο 

Αξκέληνπο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο Μπνιζεβίθνπο θαη ηνλ 

Κεκάι ηνλ Μάξηην ηνπ 1921 (κνλάδεο 10).                                                                                               Ηκεξ επαλ 2010 

Κείκελν Α  Σήλ νὐζηαζηηθή εὐζχλε γηά ηήλ πξνβνιή ηῶλ πνληηαθῶλ ζέζεσλ ζηή πλδηάζθεςε ηῆο Δἰξήλεο ἀλέιαβε ν 

κεηξνπνιίηεο Υξχζαλζνο. Ἀπφ ηφ 1919 ὥο ηφ 1922 ὁ ζξεζθεπηηθφο αὐηφο ἡγέηεο ὑπῆξμε ὁ δπλακηθφο ἐθθξαζηήο ηνῦ 

θηλήκαηνο γηά ηήλ ἵδξπζε πνληηαθνῦ θξάηνπο. έ ηειεπηαία ἀλάιπζε ὁ Υξχζαλζνο, θαζψο θαί ὅιεο νἱ πνληηαθέο 

ὀξγαλψζεηο, ἐπηζπκνῦζε ηήλ ἕλσζε ηνῦ Πφληνπ κέ ηφ ἐιεχζεξν ἑιιεληθφ θξάηνο. [...] Ἔηζη, καδί κέ ηφλ Σνπνηεξεηή ηνῦ 

Παηξηαξρηθνῦ Θξφλνπ, Μεηξνπνιίηε Πξνχζεο Γσξφζεν, θαί ηφλ Παηξηαξρηθφ ζχκβνπιν γηαηξφ Ἀιέμαλδξν Παππᾶ, ὁ 

Υξχζαλζνο πῆγε ζηφ Παξίζη γηά λά ἀληηπξνζσπεχζεη ἐθεῖ ζηήλ Γηάζθεςε ηά δίθαηα ηνῦ ἀιχηξσηνπ πνληηαθνῦ 

ἑιιεληζκνῦ. Υσξίο ρξνλνηξηβή ὁ Υξχζαλζνο, κέ ηήλ βνήζεηα ηνῦ Παππᾶ, πξνεηνίκαζε ἕλα ἐθηελέο ὑπφκλεκα [...] (κε ην 

νπνίν) δεηνῦζε ηήλ ἀπαιιαγή ηνῦ ἑιιεληθνῦ ζηνηρείνπ ἀπὸ ηφ ηνπξθηθφ θαί ηήλ ἵδξπζε ἑλφο «Αὐηνλφκνπ ιιεληθνῦ 

Κξάηνπο». [...] Ὁ Γάιινο δηπισκάηεο (Εχι Κακπφλ) ὑπέδεημε ζηφλ Μεηξνπνιίηε λά πξνεηνηκάζεη ηφ ἔδαθνο 

παξνπζηάδνληαο ηίο ἀμηψζεηο ηνπ ζηνχο Βξεηαλνχο θαί Ἀκεξηθαλνχο ἀληηπξνζψπνπο. Σήλ ὑπφδεημε αὐηή ὁ Υξχζαλζνο 

ἀθνινχζεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ὑπφ ηφ πλεῦκα ἐθείλνπ ηνῦ ὑπνκλήκαηνο κίιεζε ὁ Μεηξνπνιίηεο ζηφ Γάιιν 

πξσζππνπξγφ Πνπαλθαξέ θαζψο θαί ζηά κέιε ηῆο ἀγγιηθῆο ἀπνζηνιῆο. ηφλ Κιεκαλζψ εἰδηθά ἔδσζε θαί πξφζζεην 

ζεκείσκα πεξί ηνῦ πνληηαθνῦ δεηήκαηνο...  

Κείκελν Β Ὁ Υξχζαλζνο ἀθνινπζψληαο ηίο ὁδεγίεο ηνῦ Βεληδέινπ, ζπλνκίιεζε ἀλεπίζεκα κέ ηνχο Ἀξκελίνπο 

ἀληηπξνζψπνπο ζηή Γηάζθεςε ηῆο Δἰξήλεο ηφλ Μάτν ηνῦ 1919 ζηφ Παξίζη. Ἔηζη, παξφιν πνχ παξέκεηλε ἕλαο 

ἀθνζησκέλνο ζηαζψηεο ηνῦ πνληηαθνῦ θηλήκαηνο ἀλεμαξηεζίαο, κεηά ηίο ζπλαληήζεηο ηνπ κέ ηφλ Βεληδέιν δέρζεθε λά 

δηεξεπλήζεη ηίο πηζαλφηεηεο ἀξκελν-πνληηαθῆο ζπλεξγαζίαο. Μηά ηέηνηα πξφηαζε ἔγηλε πεξηζζφηεξν ἑιθπζηηθή κεηά ηήλ 

ἀπνηπρία ηνῦ Μεηξνπνιίηε λά ἐμαζθαιίζεη ζπγθεθξηκέλε βνήζεηα γηά ηήλ ἵδξπζε ρσξηζηνῦ θξάηνπο Πφληνπ θαηά ηή 

δηάξθεηα ηῶλ δηπισκαηηθῶλ ηνπ ἐλεξγεηῶλ ζηήλ Δὐξψπε ηφ θαινθαίξη ηνῦ 1919. [...] πλερίδνληαο ηή δηπισκαηηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα, ὁ Υξχζαλζνο ἔθζαζε ζηήλ ἀξκεληθή πξσηεχνπζα ξηβάλ. Ἔθεῖ ἔιαβε κέξνο ζέ παξαηεηακέλεο 

ζπλδηαζθέςεηο κέ ηήλ ἀξκεληθή θπβέξλεζε ἀπφ ηίο 10 ὥο ηίο 16 Ἰαλνπαξίνπ 1920. [...] Σειηθά, αὐηέο νἱ παξαηεηακέλεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεξκαηίζζεθαλ ὅηαλ νἱ ἕιιελεο Πφληηνη θαί ἡ ἀξκεληθή θπβέξλεζε ηνῦ ξηβάλ ζπκθψλεζαλ λά 

δεκηνπξγεζεῖ κηά «πνληην-ἀξκεληθή ζπλνκνζπνλδία», ἔκεηλε ὅκσο λα θαζνξηζζεῖ ἐπαθξηβῶο ὁ βαζκφο 

ὁκνζπνλδνπνίεζήο ηεο. Ἡ ζπκθσλία ὑπνγξάθηεθε ἀπφ ηφλ Ἀξκέλην Πξσζππνπξγφ Α. Υαηηζηάλ θαί ηφλ Μεηξνπνιίηε 

Υξχζαλζν... [A.’Αιεμαλδξῆο Ἡ ἀλάπηπμε ηνῦ ἐζληθνῦ πλεύκαηνο ηῶλ Ἑιιήλωλ ηνῦ Πόληνπ, 1918-1922: Ἑιιεληθή ἐμωηεξηθή πνιηηηθή θαί ηνπξθηθή 

ἀληίδξαζε, ζηό: Μειεηήκαηα γύξω ἀπό ηόλ Βεληδέιν θαί ηήλ ἐπνρή ηνπ, κέ ηήλ ἐπνπηεία Θ. Βεξέκε θαί Ο. Γεκεηξαθόπνπινπ (Γνθίκην-Ἱζηνξία, 1), Ἀζήλα: 

Φηιηππόηεο, 1980, ζζ. 436-437.θαη  ζζ. 446-448. ] 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1916 ν ηνύξθνο βαιήο Μερκέη Σδεκάι Αδκή Μπέε παξέδσζε ηε δηνίθεζε ηεο Σξαπεδνύληαο 

ζηνλ Μεηξνπνιίηε Γεξκαλό Καξαβαγγέιε. (ζσζηό ή ιάζνο)      (κνλ. 2)                                         εκεξ – εζπεξ 2011 

 

 

 

1. Πνηα ε ηύρε ηνπ Διιεληζκνύ ηνπ Πόληνπ πξηλ θαη κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή; 

2. Να εμεγήζεηε γηαηί, όζνλ αθνξά ηνλ Διιεληζκό ηνπ Πόληνπ, επζηαζεί ν όξνο γελνθηνλία. 

3. Πώο δηαθνξνπνηείηαη ε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ από ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ; 

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 ύκθσλα κε ηνλ Π. Δλεπεθίδε, ε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ από ηνπο Νεόηνπξθνπο θαη ηνπο 

Κεκαιηθνύο έρεη δύν βαζηθέο δηαθνξέο από ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ. (ζσζηό ή ιάζνο) (κνλ. 2)   εζπεξ 2010

3. Ζ κεζνδεπκέλε εμόλησζε (γελνθηνλία) ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ  
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Δ θ ’  ό ι ε ο  η ε ο  ύ ι ε ο ! ! !  (ΔΞΔΣΑΔΗ)  
 

 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο 

Β, ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε. ηε ηήιε Β πεξηζζεύνπλ δύν ζέζεηο.(κνλ. 10)  εζπεξ.  επαλ 2009 

 

 

 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο Η θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο 

ΗΗ, ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε. ηε ηήιε Η πεξηζζεύνπλ ηξία νλόκαηα. (Μνλάδεο 10)      εκεξήζηα 2010  

ηήιε Η  ηήιε ΗΗ  

1. Υαξίιανο Σξηθνύπεο  α. Γηνίθεζε Σξαπεδνύληαο (1916-1918)  

2. Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο  β. Υάξηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πόληνπ  

3. εβαζηόο Κπκηλήηεο  γ. Αξρή ηεο δεδεισκέλεο  

4. Γεώξγηνο Θενηόθεο  δ. Ίδξπζε ηεο Πνιηηνθπιαθήο ηεο Κξήηεο  

5. Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο  ε. Αηηήκαηα ηεο «Νέαο Γεληάο» 

6. Ησάλλεο θαθηαλάθεο  

7. Κ. Κσλζηαληηλίδεο  

8. Αιέμαλδξνο Εαΐκεο  

 

 

 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο Η θαη δίπια ζε θάζε αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα ηεο 

ηήιεο ΗΗ, ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε. ηε ηήιε ΗΗ πεξηζζεύνπλ δύν γξάκκαηα. Μνλ. 15, εζπεξ. 2010 

ηήιε Η ηήιε ΗΗ 

1. Τπνζηήξημε ηελ νπδεηεξόηεηα ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. α. Θ. Γειηγηάλλεο 

2. Γελ απνδερόηαλ ην ρσξηζκό ησλ εμνπζηώλ. β. Ησάλλεο Κσιέηηεο 

3. Ίδξπζε ην Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνύληαο. γ. Αι. Παπαλαζηαζίνπ 

4. Δπέβαιε έλα είδνο θνηλνβνπιεπηηθήο δηθηαηνξίαο. δ. Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο 

5. ΄Ζηαλ αξρεγόο ηνπ Λατθνύ θόκκαηνο. ε. Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο 

 ζη. Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο 

 δ. εβαζηόο Κπκηλήηεο 

 

 

 

Τ Ε Λ Ο Σ  κ α ί  τ ῷ  Θ ε ῷ  δ ό ξ α  

 

Κ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ! ! !  

ηήιε Α ηήιε Β 

1. Γ. εθέξεο Α. Αξρεγόο ηνπ γαιιηθνύ θόκκαηνο. 

2. Δ. Βεληδέινο Β. Ίδξπζε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ησλ Ηαπώλσλ. 

3. Η. Κσιέηηεο Γ. Πξσηεξγάηεο ζηνπο αγώλεο γηα ηε δεκηνπξγία απηόλνκεο Πνληηαθήο δεκνθξαηίαο. 

4. Γ. Γνύλαξεο Γ. πλέβαιε ζηελ εθβηνκεράληζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

5. Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο Δ. Λνγνηέρλεο, Μηθξαζηάηεο πξόζθπγαο. 

 Σ. Αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα ην 1862. 

 Ε. Τπνζηήξηδε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν ζην πιεπξό ηεο Αληάλη. 


