
 

 

ΚΕΜΑΤΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΩN, ΡΟΣΦΥΓΛΚΟ ΗΘΤΘΜΑ 

ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΟΛΣΜΩΝ: 

 Επιτροπι Αποκαταςτάςεωσ Ρροςφφγων (ΕΑΡ) (2000, 2006  

 Ρατριαρχικι Επιτροπι (2004, 2011) 

 Υπθρεςία Ραλιννοςτιςεωσ και Ρερικάλψεωσ (2005) 

 «Σφμφωνο περί αμοιβαίασ μεταναςτεφςεωσ μεταξφ Ελλάδοσ και Βουλγαρίασ» (2007)  

 Τάγματα εργαςίασ (2007, 2011) 

 Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ (1923) (2011) 

 Συνκικθ του Νεϊγφ (2013) 

 Συνκικθ των Σεβρϊν (28 Λουλίου/10 Αυγοφςτου 1920) (2014) 

 

ΕΩΤΘΣΕΛΣ  ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ: 

 Για ποιουσ λόγουσ δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν εγκατάςταςθ των προςφφγων τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ 

ςτθ Μακεδονία και τθ Δυτικι Κράκθ; (Μονάδεσ 6) 2000 

 Ροια ιταν τα κυριότερα ςθμεία τθσ Συμφωνίασ τθσ  ϋΑγκυρασ  (10 Λουνίου 1930); 

(Μονάδεσ 9)  2000, 2005 

 Ροια ιταν θ προςφορά των Μικραςιατϊν προςφφγων του 1922 ςτον τομζα του πολιτιςμοφ; (Μονάδεσ 13) 2001 

 Ροιεσ ιταν οι επιπτϊςεισ ςτον πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ και ςτθν εκνολογικι του ςφςταςθ, από τθν άφιξθ των 

προςφφγων μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι; (Μονάδεσ 14)  2002 

 Ροιεσ ιταν οι επιπτϊςεισ από τθν άφιξθ των προςφφγων μετά τθ Μικραςιατικι καταςτροφι ςτον τομζα τθσ 

βιομθχανίασ; (Μονάδεσ 15)   2003 

 Ρϊσ εκφράςτθκε θ διάςταςθ προςφφγων και γθγενϊν φςτερα από τθν μικραςιατικι καταςτροφι ςτθν 

οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι ηωι;   (Μονάδεσ 15)   2004 και ωσ πθγι το 2009. 

 Ροια μζςα διζκεςε ςτθν Ε.Α.Ρ. (Επιτροπι Αποκατάςταςθσ Ρροςφυγϊν) θ ελλθνικι κυβζρνθςθ για τθν 

αποκατάςταςθ των προςφυγϊν;  (Μονάδεσ 12)  2005 

 Με ποιουσ τρόπουσ υποκινικθκε και μεκοδεφτθκε ο πρϊτοσ διωγμόσ του 1914 εναντίον των  Ελλινων τθσ 

Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ; ( Μονάδεσ 15)   2008 

 

ΕΩΤΘΣΕΛΣ  ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΚΟΥΣ: 

 Θ “Ρατριαρχικι Επιτροπι” μερίμνθςε για τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθ Μακεδονία και τθ Κράκθ.  

Σ-Λ  2001 

 Θ Ρατριαρχικι Επιτροπι (1918) αποςκοποφςε ςτθν οργάνωςθ του επαναπατριςμοφ των εκτοπιςμζνων.   

Σ-Λ  2006 

 Θ κινθτικότθτα των προςφφγων, ιδιαίτερα κατά τα πρϊτα χρόνια μετά τθν άφιξι τουσ ςτθν Ελλάδα, υπιρξε 

μεγάλθ. Σ-Λ  2011 

 Θ αςτικι ςτζγαςθ των προςφφγων που κατζφυγαν ςτθν Ελλάδα μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι (1922) 

ςυνάντθςε περιςςότερα εμπόδια από τθν αγροτικι. Σ-Λ  2012 

 Με βάςθ το άρκρο 11 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Λοηάνθσ ιδρφκθκε θ Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ με ζδρα τθν 

Κωνςταντινοφπολθ. Σ-Λ  2014 

 Μετά τθ διάλυςθ τθσ ΕΑΡ, το 1930, τα χρζθ των αγροτϊν προςφφγων ανζλαβε να ειςπράξει θ Εκνικι Τράπεηα.  

Σ-Λ   2014 

 

 



 

 

 

ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΛΣΘΣ: 

 Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τα γράμματα τθσ Στιλθσ Α και δίπλα ςτο κακζνα από 

αυτά τον αρικμό τθσ πρόταςθσ από τθ Στιλθ Β που αντιςτοιχεί ςωςτά. 2003 

ΣΤΘΛΘ Α ΣΤΘΛΘ Β 

 
Α. Επιτροπι Αποκαταςτάςεωσ 
    Ρροςφφγων [ ΕΑΡ, 1923+ 
 
Β. Ρατριαρχικι Επιτροπι *1918] 
 
Γ. Ταμείο Ρερικάλψεωσ  
    Ρροςφφγων *1922] 
 
Δ. Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ *1923] 
 

 
1. Λδρφκθκε με βάςθ το άρκρο 11 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Λοηάνθσ 
 
2. Ανιγειρε ξφλινα παραπιγματα για τθν προςωρινι ςτζγαςθ των 
προςφφγων 
 
3. Λδρφκθκε με πρωτοβουλία τθσ ΚΤΕ 
 
4. Λδρφκθκε με βάςθ τθ ςυμφωνία τθσ ϋΑγκυρασ 
 
5. Είχε ςκοπό να οργανϊςει τον επαναπατριςμό των εκτοπιςμζνων 
 

 

 Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αρικμοφσ τθσ Στιλθσ Α *Γεγονότα+ αντιςτοιχίηοντάσ 

τουσ με τισ χρονολογίεσ τθσ Στιλθσ Β *περιςςεφουν δφο χρονολογίεσ+ .2008 

ΣΤΘΛΘ Α * ΓΕΓΟΝΟΤΑ + ΣΤΘΛΘ Β * ΧΟΝΟΛΟΓΛΕΣ + 
1. Απόβαςθ Ελλθνικοφ Στρατοφ ςτθ Σμφρνθ 
2. Εμφάνιςθ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ των Λαπϊνων 
3. ϋΛδρυςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 
4. Συμφωνία τθσ ϋΑγκυρασ 
5. Σφμβαςθ τθσ Λοηάνθσ 

 
 

1927 
1923 
1920 
1919 
1906 
1908 
1930 

 

ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΟΜΑΔΑΣ Βϋ( ΡΘΓΕΣ): 

1.Χρθςιμοποιϊντασ ςχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο και με βάςθ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να εξθγιςετε 

τουσ ςτόχουσ του Ελευκερίου Βενιηζλου αναφορικά με τθν ελλθνοτουρκικι προςζγγιςθ κατά τα ζτθ 1928-30 

(Μονάδεσ 12) και να αποτιμιςετε κατά πόςο οι ςτόχοι αυτοί επιτεφχκθκαν με τισ ελλθνοτουρκικζσ ςυμφωνίεσ 

του 1930. (Μονάδεσ 13). 2006 

 

 Κείμενο 

 «Κακ’ ιν ςτιγμιν ο ελλθνικόσ λαόσ μοφ ανακζτει με μεγάλθν πλειοψθφίαν τθν διακυβζρνθςίν του δια μίαν 

περίοδον τεςςάρων ετϊν, οφείλω να ςασ διαβεβαιϊςω περί τθσ ηωθράσ επικυμίασ μου να ςυντελζςω εισ τθν 

ρφκμιςιν των ςχζςεων μεταξφ των δφο χωρϊν μασ, θ οποία κα τουσ εξθςφάλιηε ςτενιν φιλίαν, επιβεβαιουμζνθν 

δι’ ενόσ ςυμφϊνου φιλίασ, μθ επικζςεωσ και διαιτθςίασ, περιεχομζνου όςον το δυνατόν ευρυτζρου. Ζχω πλιρθ 

ςυνείδθςιν του γεγονότοσ ότι θ Τουρκία δεν ζχει βλζψεισ επί των εδαφϊν μασ και μοι εδόκθ χιλίασ φοράσ κατά 

τθν διάρκειαν τθσ προεκλογικισ περιόδου θ ευκαιρία να δθλϊςω δθμοςία ότι θ Ελλάσ ουδεμίαν ζχει βλζψιν επί 

των τουρκικϊν εδαφϊν, αποδεχομζνθ τασ Συνκικασ τθσ Ειρινθσ ειλικρινϊσ και ανεπιφυλάκτωσ. Δεν δφναμαι 

λοιπόν να αμφιβάλλω ότι θ ρφκμιςισ των ςχζςεϊν μασ, ωσ τθν αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίςθσ εισ τθν 

επικυμίαν τθσ Εξοχότθτόσ Σασ. Δια τθν πραγματοποίθςιν τθσ κοινισ αυτισ επικυμίασ ουδζν εμπόδιον υφίςταται 



 

 

εκτόσ των εκκρεμϊν ηθτθμάτων μεταξφ των δφο χωρϊν, τα οποία προζκυψαν από τθν ςφμβαςιν περί 

ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν και τασ παρακολοφκουσ ςυμφωνίασ».  

Επιςτολι του Ε. Βενιηζλου προσ τον Τοφρκο  πρωκυπουργό Λςμζτ Λνονοφ, 30.08.1928:  

Λςτορία του ελλθνικοφ ζκνουσ, ΛΕϋ, ς. 354.  

 

2. Αξιοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ από τα παρακάτω κείμενα και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να εξθγιςετε τον 

τρόπο με τον οποίο ξεκίνθςε θ αςτικι ςτζγαςθ των προςφφγων και άπορων– μζςω τθσ δθμιουργίασ 

ςυνοικιςμϊν και οικιςμϊν. 2007 

Κείμενο Α  

Ωσ το τζλοσ του 1929 θ Ε.Α.Ρ. είχε χτίςει 27.000 περίπου κατοικίεσ ςε 125 νζουσ ςυνοικιςμοφσ και το κράτοσ 

25.000 κατοικίεσ, χωρίσ να ζχει λυκεί το πρόβλθμα τθσ άκλιασ διαβιϊςεωσ ςε αυτοςχζδιεσ τςίγκινεσ παράγκεσ 

30.000 περίπου προςφυγικϊν οικογενειϊν.  

Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΛΕϋ, Ακινα 1978, ς. 302  

 

Κείμενο Β  

... Κακιν κακϊσ, μθν τα ρωτάσ, πϊσ ηοφςαμε. Ζφταςε ο δεφτεροσ χρόνοσ τθσ προςφυγιάσ. Ιμαςτε ςτα 1924 κι 

ακοφςαμε πωσ γίνονται ςυνοικιςμοί, για να κάτςουμε εμείσ οι πρόςφυγεσ, ςτον Ροδονίφτθ (= Ν. Λωνία), ςτουσ 

Ροδαράδεσ (= Ρεριςςόσ), ςτθν Κοκκινιά.  

Τότε ξζρεισ πϊσ πιάνανε τα ςπίτια ςτουσ ςυνοικιςμοφσ; Ριγαινεσ εκεί, κρεμοφςεσ ζνα τςουβαλάκι ι ό,τι είχεσ ς’ 

ζνα δωμάτιο και το ςπίτι ιτανε δικό ςου. Ατελείωτα ιτανε ακόμθ· κεραμίδια δεν είχανε,  πόρτεσ δεν είχανε, 

παράκυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχανε πόρτεσ και παράκυρα πθγαίνανε άλλοι τθ νφχτα και τισ βγάηανε 

και ανάβανε φωτιζσ να ηεςτακοφνε, να μαγειρζψουνε...  

(Μαρτυρία Μαριάνκθσ Καραμουςά από το χωριό Μπαγάραςι κοντά ςτα Σϊκια).  

Θ ϋΕξοδοσ (ζκδοςθ του Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν), τ. Αϋ, ς. 195 

  

 Αφοφ αξιοποιιςετε τισ πλθροφορίεσ από το ακόλουκο κείμενο και τισ ςυνδυάςετε με τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ, 

να αναφζρετε:  

α. Γιατί δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθ Μακεδονία και τθ Δυτικι Κράκθ;  

(Μονάδεσ 10) 

β. Ροια μζτρα πιρε θ ΕΑΡ για τθν αγροτικι αποκατάςταςθ των προςφφγων;  

(Μονάδεσ 15)  2008 

 

Κείμενο  

Οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ εγκακιςτοφν τουσ πρόςφυγεσ κυρίωσ ςτισ πιο εφφορεσ ελλθνικζσ χϊρεσ, ςτθ 

Μακεδονία και τθ Δυτικι Κράκθ, είτε αγροτικά είτε αςτικά. Επιδιϊχκθκε πρϊτα ν’ αποκαταςτακοφν ςτισ 

περιουςίεσ που είχαν εγκαταλείψει οι Τοφρκοι, αλλά, επειδι οι οικιςμοί ιταν ςυγκριτικά λίγοι κτίςτθκαν 

εκατοντάδεσ νζοι ςυνοικιςμοί, οριςμζνοι από τουσ οποίουσ αργότερα εξελίχκθκαν ςε αξιόλογα οικονομικά 

κζντρα. Οι κυβερνιςεισ τοφσ δίνουν γαίεσ και τα πρϊτα μζςα και ηϊα για τθν καλλιζργεια τθσ γθσ. Στισ χϊρεσ 

αυτζσ ιδίωσ προβαίνουν ακόμθ ςτθν εκτζλεςθ μεγάλων ζργων πολιτιςμοφ, ανοίγουν δρόμουσ, καταςκευάηουν 

γζφυρεσ, εκτελοφν μεγάλα λιμενικά ζργα· επίςθσ εκτελοφν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά ζργα, κυρίωσ 

ςε τρεισ περιοχζσ, ςτισ πεδιάδεσ των Σερρϊν, τθσ Δράμασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ: διευκετοφν προσ όφελοσ τθσ 

γεωργίασ κοίτεσ χειμάρρων και μεγάλων ποταμϊν, όπωσ του Αξιοφ, του Στρυμόνα κλπ., που με τισ πλθμμφρεσ 

τουσ νζκρωναν τισ παρόχκιεσ γαίεσ ςε μεγάλο βάκοσ, αποξθραίνουν λίμνεσ *...+ και τισ γαίεσ τισ παραδίδουν ςε 

ακτιμονεσ πρόςφυγεσ και γθγενείσ. Ζπρεπε ακόμθ να γίνουν εξυγιαντικά ζργα, για να καταπολεμθκοφν οι 



 

 

ελϊδεισ πυρετοί, ο τφφοσ, θ φυματίωςθ, να ιδρυκοφν ιατρικοί ςτακμοί, φαρμακεία κλπ. Τα μεγάλα αρδευτικά 

ζργα μεταβάλλουν τθν ανάγλυφθ όψθ τθσ Μακεδονίασ και προκαλοφν το καυμαςμό των πολιτιςμζνων λαϊν.  

Απ. Βακαλόπουλοσ, Νζα Ελλθνικι Λςτορία, ςς. 383-385 

 

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από το παράκεμα που ςασ δίνεται, να 

παρουςιάςετε τθ διάςταςθ προςφφγων και γθγενϊν, όπωσ αυτι εκφράςτθκε ςτθν οικονομικι (μονάδεσ 6), 

πολιτικι (μονάδεσ 4) και κοινωνικι ηωι (μονάδεσ 15) μζχρι τθ δεκαετία του 1940.  2009 

Κείμενο  

Θ απομόνωςθ του προςφυγικοφ ςυνόλου απζναντι ςτθν ελλθνικι κοινωνία αίρεται ςιγά ςιγά. *...+  

Ολόκλθροσ ο ντόπιοσ πλθκυςμόσ που είχε πια εξοικειωκεί με το κζαμα των εκκλθςιϊν και των κεάτρων 

κατειλθμμζνων από τισ προςφυγικζσ ομάδεσ, που είδε τα ςπίτια του να επιτάςςονται, που απόκτθςε τθ 

ςυνικεια να ενθμερϊνεται κακθμερινά από τον τφπο για τθν υπόκεςθ των προςφφγων, μακαίνει τϊρα να ηει 

και να ςυνεργάηεται μαηί τουσ ςτθ γειτονιά, ςτο ςχολείο, ςτουσ τόπουσ δουλειάσ ι ςτο κοινοβοφλιο. *...+ 

Μζςα ςτισ επερχόμενεσ δεκαετίεσ *…+ πρόςφυγεσ κα κατακτιςουν όλο το φάςμα των ελεφκερων επαγγελμάτων. 

Ρρόςφυγεσ κα πλθμμυρίςουν τα πνευματικά κζντρα. Ρρόςφυγεσ κα γεμίςουν τα εργοςτάςια -είτε ωσ εργάτεσ 

είτε ωσ εργοδότεσ. 

Θ ζνταξθ, όπωσ είναι φυςικό, δεν πραγματοποιείται μζςα ςτθν τζλεια αρμονία οφτε χωρίσ αντίδραςθ από τθν 

πλευρά των αυτοχκόνων. Είναι επίςθσ φυςιολογικό, παράλλθλα με τισ «διαπραγματεφςεισ» με τουσ ντόπιουσ, 

να αυξάνουν οι διαφορζσ απόψεων. Ο αρχικόσ φόβοσ για μια κοινωνικι αναςτάτωςθ που κα οφειλόταν ςτθν 

παρουςία των χιλιάδων περικωριακϊν ατόμων αφινει τθ κζςθ του ςε ανθςυχίεσ ςχετικζσ με τον ανταγωνιςμό 

ςτον οικονομικό και επαγγελματικό τομζα, ανθςυχίεσ που αγγίηουν όλα τα ελλθνικά κοινωνικά ςτρϊματα. Θ 

ντόπια αςτικι τάξθ από τθ μια μεριά ςυνκθκολογεί κι από τθν άλλθ αντιςτζκεται και θ δυςαρζςκεια παραμζνει 

άλλοτε ςιωπθρι κι άλλοτε ζκδθλθ. 

Θ αγροτικι και θ εργατικι τάξθ βλζπουν να εμπλουτίηεται το δυναμικό τουσ με ικανοποίθςθ αλλά ταυτόχρονα 

και με ςκεπτικιςμό. Αλλά είναι βζβαιο ότι οι αντιπαρακζςεισ και οι ςυγκροφςεισ, που υποβόςκουν ι 

εκδθλϊνονται, δεν κάνουν άλλο παρά να επιβεβαιϊνουν το πρϊτο αλθκινό βιμα τθσ κοινωνικισ ανάμιξθσ.  

Βίκα ∆. Γκιηελι, Κοινωνικοί μεταςχθματιςμοί και προζλευςθ τθσ κοινωνικισ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα (1920-1930), 

Επικαιρότθτα, Ακινα 1984, ςς. 260-263 

 

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από το παράκεμα που ςασ δίνεται, να 

αναφερκείτε ςτθν αποηθμίωςθ των Ελλινων ανταλλάξιμων για τισ περιουςίεσ που εγκατζλειψαν και ςτισ 

διαδικαςίεσ προςδιοριςμοφ αυτισ. 2010 

 Θ αποηθμίωςθ των ανταλλάξιμων Τα περιουςιακά ςτοιχεία που εκεωρείτο ότι επιδζχονταν αποηθμίωςθ ιταν: 

α) τα ακίνθτα κάκε είδουσ, αςτικά και αγροτικά, β) τα κινθτά αγακά που δεν πουλικθκαν επί τόπου οφτε 

μεταφζρκθκαν ςτθν Ελλάδα και γ) οι καλλιεργθμζνοι αγροί μαηί με τα προϊόντα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των εςόδων τα οποία ζχαςε ο ανταλλάξιμοσ. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ προςφφγων βρζκθκαν εκπρόκεςμοι, 

είτε γιατί ιλκαν ςτθν Ελλάδα μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ (αιχμάλωτοι, πρόςφυγεσ από τθ ωςία, 

Κωνςταντινουπολίτεσ) είτε γιατί δεν μποροφςαν να υποβάλουν διλωςθ λόγω αςκζνειασ, φυλάκιςθσ ι 

ανθλικιότθτασ (περίπτωςθ ορφανϊν). Θ  προκαταβολι κα δινόταν ςε εκείνουσ που δεν είχαν μζχρι τότε 

αποκαταςτακεί, με τθ διευκρίνιςθ ότι θ απλι υποτυπϊδθσ ςτζγαςθ ςτουσ οικιςμοφσ τθσ ΕΑΡ (Επιτροπισ 

Αποκατάςταςθσ Ρροςφφγων) ι του ελλθνικοφ κράτουσ δεν κα εκεωρείτο ωσ αποκατάςταςθ. Ρροκειμζνου να 

επιταχυνκεί θ διαδικαςία τθσ αποηθμίωςθσ, χωρίσ να επιβαρυνκεί πολφ ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ, 

αποφαςίςτθκε θ ζκδοςθ ομολογιϊν με τθν εγγφθςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου. *...+ Το 20% τθσ προςωρινισ 

αποηθμίωςθσ δόκθκε ςε μετρθτά και το υπόλοιπο ςε ομολογίεσ. Ραρά τθν πρόςκαιρθ ανακοφφιςθ, θ προςωρινι 



 

 

αυτι λφςθ δεν ζκλειςε το ηιτθμα. Οι προςφυγικζσ οργανϊςεισ αξίωναν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ όπωσ εξάλλου 

προζβλεπε θ ςφμβαςθ τθσ Λωηάνθσ, με αποτζλεςμα το κζμα να λάβει διαςτάςεισ και να γίνει αντικείμενο 

πολιτικισ εκμετάλλευςθσ. Για τθν οριςτικι εκτίμθςθ των εγκαταλειφκειςϊν περιουςιϊν ςυςτάκθκαν 1.114 

Ρρωτοβάκμιεσ Επιτροπζσ Εκτίμθςθσ, μία ι περιςςότερεσ για κακεμία από τισ 934 χριςτιανικζσ κοινότθτεσ τθσ 

Τουρκίασ. Τα ποικίλα προβλιματα που ανζκυψαν επζβαλαν αρχικά τθ δθμιουργία 52 ∆ευτεροβάκμιων 

Επιτροπϊν, 31 ςτθν Ακινα και 21 ςτθν επαρχία, και ςτθ ςυνζχεια, το Μάιο του 1927, 20 ∆ευτεροβάκμιων 

Επιτροπϊν (Εφετεία τθσ Ανταλλαγισ), 8 ςτθν Ακινα και 12 ςτθν επαρχία.  

Λςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ, 1770-2000, 7ο σ Τόμοσ: Ο Μεςοπόλεμοσ (1922-1940), Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, 

2003, ςς. 84-85. 

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από το κείμενο που ςασ δίνεται, να αναφερκείτε 

ςτισ επιπτϊςεισ από τθν άφιξθ των Μικραςιατϊν προςφφγων ςτον τομζα τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ. 2011 

ΚΕΛΜΕΝΟ  

Αξιοςθμείωτεσ ιταν οι επιπτϊςεισ από τθν εγκατάςταςθ των Ελλινων τθσ Μικράσ  Αςίασ και τθσ ανατολικισ 

Κράκθσ και ςτον επιχειρθματικό τομζα. Θ εςωτερικι αγορά διευρφνκθκε με τθν προςκικθ μεγάλου αρικμοφ 

καταναλωτϊν ενϊ, ταυτόχρονα, από τον αςτικό προςφυγικό πλθκυςμό αντλικθκε φκθνό εργατικό δυναμικό 

αλλά και ειδικευμζνοι τεχνίτεσ. Θ χϊρα πλουτίςτθκε με ανκρϊπουσ δεδομζνθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ και 

πείρασ, που πρωταγωνιςτοφςαν ςτισ μεγάλεσ αγορζσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι, 

όπωσ αναφζρεται ςτθν ζκδοςθ τθσ ΚΤΕ του 1926, ςτουσ 7.000 εμπόρουσ και βιομθχάνουσ γραμμζνουσ ςτο 

Επιμελθτιριο τθσ Ακινασ, οι χίλιοι ιταν πρόςφυγεσ, ενϊ ςτον Ρειραιά θ αναλογία ιταν μεγαλφτερθ. Από τθν 

αρχι θ πολιτικι τθσ ΕΑΡ ενκάρρυνε τθν εγκατάςταςθ βιομθχανιϊν ςτουσ ςυνοικιςμοφσ, με ςκοπό τθν εκτόνωςθ 

τθσ ανεργίασ. Επρόκειτο όμωσ, κατά το μεγαλφτερο μζροσ, για μικρζσ βιοτεχνικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ 

ενιςχφκθκαν από το κράτοσ, τθν ΕΑΡ ι τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με κοινωνικά και όχι αναπτυξιακά 

κριτιρια. Καινοφριοι βιομθχανικοί- βιοτεχνικοί κλάδοι αναπτφχκθκαν (ταπθτουργία, μεταξουργία, πλαςτικά, 

βυρςοδεψία) και δόκθκε νζα ϊκθςθ ςτθν κλωςτοχφαντουργία και τθ βιοτεχνία ειδϊν διατροφισ. Άνκιςθ 

γνϊριςε και θ βιομθχανία οικοδομικϊν υλικϊν, ο μόνοσ κλάδοσ που υποκατζςτθςε μαηικά τισ ειςαγωγζσ ςτο 

Μεςοπόλεμο. Στθ δεκαετία 1922-1932 διπλαςιάςτθκε ο αρικμόσ των βιομθχανικϊν μονάδων και αυξικθκε ο 

όγκοσ και θ αξία τθσ παραγωγισ, χωρίσ όμωσ να επζλκει κάποια δομικι αλλαγι. Θ βιομθχανία κα αρχίςει να 

κινείται με ταχφτερουσ ρυκμοφσ το 1931, χάρθ κυρίωσ ςτθν πολιτικι υποκατάςταςθσ των εξαγωγϊν που 

ακολουκεί το ελλθνικό κράτοσ μετά τθν κατάρρευςθ του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ.  

 Γ. Γιαννακόπουλοσ, «Θ Ελλάδα με τουσ πρόςφυγεσ. Θ δφςκολθ προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ», ςτο: Β. 

Ραναγιωτόπουλοσ (επιμ.), Λςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ, 1770-2000, 7ο σ τόμοσ: Ο Μεςοπόλεμοσ, 1922-1940: 

Από τθν Αβαςίλευτθ ∆θμοκρατία ςτθ ∆ικτατορία τθσ 4θ σ Αυγοφςτου, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, 2003, ςς. 97-

98.  

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από το κείμενο και τον πίνακα που ςασ δίνονται  

παρακάτω, να εξθγιςετε για ποιουσ λόγουσ θ ΕΑΡ, κατά τθν αποκατάςταςθ των προςφφγων, ζδωςε το βάροσ 

ςτθ γεωργία και προτεραιότθτα ςτθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθ Μακεδονία και τθ ∆υτικι Κράκθ. 2012 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

 *...+ Σε καμία χϊρα δεν μποροφςε να αποκλειςτεί θ πικανότθτα εςωτερικϊν ταραχϊν. Οι πρόςφυγεσ 

διεκδικοφςαν  όλο και περιςςότερα, ιδιαίτερα εκείνοι που ηοφςαν ςτισ πόλεισ και ιταν ςε κζςθ να κάνουν τθν 

οργι τουσ αιςκθτι διαδθλϊνοντασ ςτουσ δρόμουσ. Θ όλθ προςπάκεια εγκατάςταςθσ των προςφφγων ςτθν 



 

 

Ελλάδα ζχει πολλζσ φορζσ κατθγορθκεί για «προκατάλθψθ υπζρ των αγροτϊν» και για το γεγονόσ ότι ςε μία 

επταετία εντατικισ λειτουργίασ *τθσ ΕΑΡ+ διατζκθκαν μόνο δφο εκατομμφρια ςτερλίνεσ για τα ςτεγαςτικά 

προγράμματα των πόλεων, ενϊ για τα προγράμματα τθσ υπαίκρου διατζκθκαν 10,5 εκατομμφρια. Είναι αλικεια 

ότι υπιρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και ςτρατθγικοί λόγοι για τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων κυρίωσ ςτα 

εδάφθ τθσ βόρειασ Ελλάδασ. Οι πόλεισ και οι κωμοπόλεισ ιταν ιδθ υπερπλιρεισ, ανκυγιεινζσ και κινδφνευαν να 

μετατραποφν ςε εςτίεσ πολιτικισ και κοινωνικισ αναταραχισ. ∆εν υπιρχε απλόσ τρόποσ να βρεκεί εργαςία για 

τουσ πρόςφυγεσ των αςτικϊν κζντρων χωρίσ να δθμιουργθκεί δυςφορία ςτον υπάρχοντα πλθκυςμό. Οι 

αγροτικζσ περιοχζσ ςτο βορρά, αντίκετα, ιταν ςχετικά ζρθμεσ ακόμα και πριν τθν ζξοδο των μουςουλμάνων. 

Μετά τθν ζξοδο, θ κυβζρνθςθ ςυνειδθτοποίθςε τθ ςτρατθγικι ανάγκθ να εποικίςει το ςυντομότερο αυτά τα 

εδάφθ με αγρότεσ που *...+ αποτελοφςαν πολφτιμο προμαχϊνα ςτισ τυχόν βλζψεισ των Σλάβων για τθν βόρεια 

Ελλάδα. Πςο  πιο γριγορα πιγαιναν να εγκαταςτακοφν ςτα εδάφθ τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ τόςο το καλφτερο.  

Br. Clark, ∆υο φορζσ ξζνοσ: Οι μαηικζσ απελάςεισ που διαμόρφωςαν τθ ςφγχρονθ Ελλάδα και Τουρκία, μετ. Β. 

Ροταμιάνου, Ακινα: Ροταμόσ, 2007, ς. 243  

ΡΛΝΑΚΑΣ 

Κατανομι των προςφφγων κατά γεωγραφικό διαμζριςμα (1928)  

 ΡΛΝΑΚΑΣ  

 Κατανομι των προςφφγων κατά γεωγραφικό διαμζριςμα (1928)   

 ∆ΙΑΜΕΡΙΜΑ                          ΑΡΙΘΜΟ                         ΠΟΟΣΟ  

 Μακεδονία      63825                    52,2% 

 Στερεά Ελλάδα     306193      25,1% 

 ∆υτ. Κράκθ                  107607        8,8% 

 Νθςιά Ανατ. Αιγαίου       56613        4,6% 

 Κεςςαλία                        34659                      2,8% 

 Κριτθ         33900         2,8% 

 Ρελοπόννθςοσ       28362         2,3% 

 Ιπειροσ           8179         0,7% 

 Κυκλάδεσ                         4782         0,4% 

 Λόνια Νθςιά                                      3301                                  0.3% 

 ΣΥΝΟΛΟ                                      1221849                               100%  

Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, Γϋ Τάξθ Γενικοφ Λυκείου (Κεωρθτικι Κατεφκυνςθ), Ακινα: ΟΕ∆Β, 

2010, ς. 155. 

 



 

 

 

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από τα κείμενα που ςασ δίνονται, να 

παρουςιάςετε: 

α) Τθν αςτικι ςτζγαςθ των προςφφγων, όπωσ αυτι ξεκίνθςε, με πρωτοβουλία του κράτουσ και τθσ ΕΑΡ, από τθν 

Ακινα και τον Ρειραιά, με τθ δθμιουργία νζων ςυνοικιςμϊν (μονάδεσ 13) και 

β) τον τρόπο ςτζγαςθσ των ευπόρων προςφφγων, κακϊσ και των απόρων που δεν είχαν ακόμθ αποκαταςτακεί 

 (μονάδεσ 12).  2013 

 

ΚΕΛΜΕΝΟ Α     *Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΘΣ ΚΑΛΣΑΛΑΝΘΣ+ 

Θ εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθν Καιςαριανι αντανακλά τθ γενικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, τθσ αδιαφορίασ 

και τθσ εγκατάλειψθσ. Θ μοναδικι παρθγοριά των κατοίκων ιταν ο κακαρόσ αζρασ. Μςωσ αν δεν υπιρχε το 

φυςικό αυτό δϊρο να είχε νεκρωκεί ο ςυνοικιςμόσ, κακϊσ οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ χαρακτθρίηονται από άκλιεσ 

ζωσ αβίωτεσ. Αρχικά οι πρόςφυγεσ εγκαταςτάκθκαν ςε ςκθνζσ, όπου παρζμειναν για αρκετό χρονικό διάςτθμα. 

Κατόπιν καταςκευάςτθκαν από το κράτοσ 500 ξφλινα παραπιγματα και 1000 πλινκόκτιςτα δωμάτια. Θ επιτροπι 

αποκαταςτάςεωσ ανζλαβε να βελτιϊςει τθ κζςθ των προςφφγων και καταςκεφαςε 350 ςπίτια με τρεισ ι 

τζςςερισ κατοικίεσ διαφόρων τφπων. *…+ 

Θ κατάςταςθ των ανκρϊπων που ζμεναν ςτα παραπιγματα ιταν απελπιςτικι, αρκεί να ςθμειωκεί ότι ςε κάκε 

ξφλινο ςπιτάκι κατοικοφςαν δφο οικογζνειεσ. *…+ 

Θ φδρευςθ του προςφυγικοφ αυτοφ πλθκυςμοφ γινόταν με βυτία του διμου και τισ ελλείψεισ τισ αναπλιρωναν 

οι υδροπϊλεσ, οι οποίοι εμπορεφονταν το νερό. *…+ Στο μεγάλο ρεφμα3 οι ακακαρςίεσ, τα ςκουπίδια, τα ράκθ 

τθσ ταπθτουργίασ παρουςίαηαν φρικτό κζαμα. 

Σπ. Τηόκασ, «Θ ζνταξθ των προςφφγων ςτθν ελλθνικι κοινωνία και θ εγκατάςταςθ ςτθν Καιςαριανι», ςτο: Ο 

ξεριηωμόσ και θ άλλθ πατρίδα. Οι προςφυγουπόλεισ  ςτθν Ελλάδα. Επιςτθμονικό Συμπόςιο (11 και 12 Απριλίου 

1997), Ακινα: Εταιρεία Σπουδϊν Νεοελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και Γενικισ Ραιδείασ, χ. χ., ς. 123. 

 

ΚΕΛΜΕΝΟ Β  *Θ ΣΤΕΓΑΣΘ ΤΩΝ ΕΥΡΟΩΝ+ 

Ρολφ λίγοι *πρόςφυγεσ+ είναι ςε κζςθ να ξεφφγουν από τθ λφςθ τθσ πρόχειρθσ καταςκευισ νοικιάηοντασ ι 

ακόμθ καλφτερα αναλαμβάνοντασ οι ίδιοι τθν οικοδόμθςθ των κατοικιϊν τουσ. Στουσ τελευταίουσ παρζχονται 

οικόπεδα και δάνεια, ενϊ το κράτοσ αναλαμβάνει τα ζργα υποδομισ. Οι περιπτϊςεισ τθσ Νζασ Σμφρνθσ, τθσ 

Καλλίπολθσ και τθσ Νζασ Καλλικράτειασ (ςτο νότιο άκρο τθσ Ρειραϊκισ) ανικουν ς’ αυτι τθν κατθγορία. Το 

παράδειγμα τθσ Νζασ Σμφρνθσ είναι χαρακτθριςτικό. Σμυρναίοι πρόςφυγεσ από τα ανϊτερα κοινωνικά 

ςτρϊματα ςτθν πατρίδα τουσ οργανϊνονται το 1923 και ςε ζνα χρόνο πετυχαίνουν τθν απαλλοτρίωςθ περιοχισ 

ανατολικά τθσ λεωφόρου Συγγροφ. Το 1925 αρχίηει θ οικοδόμθςθ ςφμφωνα με το Σχζδιο Καλλιγά που 

προζβλεπε μεγαλφτερο πλάτοσ δρόμων. 

Γ. Τηεδόπουλοσ (επιμ.), Ρζρα από τθν καταςτροφι. Μικραςιάτεσ Ρρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου. 

Υπό τθν αιγίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων. Ακινα: Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, 2 2007, ςς. 86-87. 

ΚΕΛΜΕΝΟ Γ   *Θ ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΡΟΛΘ ΤΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ+ 

Ζνα ολόκλθρο χωριό, αποτελοφμενο από μικροςκοπικά τενεκεδόςπιτα 

ξεπιδθςε ςτα προάςτεια τθσ Κεςςαλονίκθσ, προςφζροντασ μια πρωτόγονθ 

ςτζγθ ςε τετρακόςιεσ οικογζνειεσ, δθλαδι ςε πάνω από δφο χιλιάδεσ άτομα. 

*…+ *Οι καλφβεσ+ είναι *…+ απερίγραπτα ςτενάχωρεσ. Με τον τρόπο που ζχουν καταςκευαςτεί είναι αδφνατο να 

είναι αεροςτεγείσ το χειμϊνα κι ζτςι είναι κρφεσ και υγρζσ. Το καλοκαίρι ο καυτερόσ ιλιοσ που πζφτει ςτισ 

τςίγκινεσ ςτζγεσ μετατρζπει τισ παράγκεσ ςε ςωςτοφσ φοφρνουσ. Πςο κλιβερά κι αν είναι αυτά τα καταλφματα, 



 

 

προςφζρουν κάποιου είδουσ προςταςία ςτουσ ενοίκουσ τουσ. *…+ Πμωσ και ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ *…+ δεν 

αντιπροςωπεφουν παρά τθν κατϊτατθ βακμίδα τθσ πολιτιςμζνθσ 

ηωισ. 

H. Morgenthau, H Aποςτολι μου ςτθν Ακινα. 1922-Το ζποσ τθσ εγκατάςταςθσ, μετ. Σ. Καςεςιάν, 

Ακινα:Τροχαλία, 1994, ςς. 342-344. 

 Αξιοποιϊντασ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ και αντλϊντασ ςτοιχεία από τον πίνακα και τα κείμενα που ςασ δίνονται, 

να παρουςιάςετε: α) τισ επιπτϊςεισ από τθν άφιξθ και τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτθν εκνολογικι 

ςφςταςθ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ (μονάδεσ 13) και β) τθ ςυμβολι τουσ ςτθν αγροτικι οικονομία τθσ χϊρασ. 

(μονάδεσ 12)  2014 

 ΚΕΛΜΕΝΟ Α  

*…+ Στθ Κράκθ, όπου ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ είχε υποςτεί δραςτικι μείωςθ μετά τθ βουλγαρικι κατοχι το 1913, 

θ εγκατάςταςθ των προςφφγων ιταν άμεςθ προτεραιότθτα για το ελλθνικό κράτοσ. Το 1924, το ελλθνικό 

ςτοιχείο ζφταςε το 62,1% του πλθκυςμοφ, ενϊ, τζςςερα χρόνια αργότερα ζνασ ςτουσ τρεισ κατοίκουσ τθσ 

Κράκθσ ιταν πρόςφυγασ. *…+ Ππωσ επιςιμανε ο πρωκυπουργόσ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ςε λόγο του το 1929, 

«…δεν υπιρξε ποτζ εκνικόν ελλθνικόν κράτοσ εξίςου μεγάλον, όπωσ αυτό το οποίον ζχουμε ςιμερον (…) και 

μάλιςτα τόςον ομοιογενζσ».  

Γιϊργοσ Γιαννακόπουλοσ, «Θ Ελλάδα με τουσ πρόςφυγεσ», ςτο ΛΣΤΟΛΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΘΝΛΣΜΟΥ 1770-2000,τ.7οσ  

Ελλθνικά γράμματα, Ακινα 2003, ς. 92. 

 ΚΕΛΜΕΝΟ Β 

 *…+ Οι κυβερνιςεισ *…+ εκτελοφν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά ζργα, κυρίωσ ςε τρεισ περιοχζσ, ςτισ 

πεδιάδεσ των Σερρϊν, τθσ Δράμασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ: διευκετοφν προσ όφελοσ τθσ γεωργίασ κοίτεσ 

χειμάρρων και μεγάλων ποταμϊν, όπωσ του Αξιοφ, του Στρυμόνα κλπ., που με τισ πλθμμφρεσ τουσ νζκρωναν τισ 

παρόχκιεσ γαίεσ ςε μεγάλο βάκοσ, αποξθραίνουν λίμνεσ *…+ και τισ γαίεσ τισ παραδίδουν ςε ακτιμονεσ 

πρόςφυγεσ και γθγενείσ. Ο Γερμανόσ Stephan Ronhart *…+ γράφει «Σιμερα θ Ελλάδα, αφότου δζχκθκε ςτο 

ζδαφόσ τθσ τα πλικθ των προςφφγων, περικλείει ςτα ςφνορά τθσ ζνα ςχεδόν απόλυτα ομογενι από άποψθ 

γλϊςςασ και κρθςκείασ λαό 6.550.000 ψυχϊν». Και ςε άλλο ςθμείο: «Ο ελλθνιςμόσ ςϊηοντασ τουσ πρόςφυγζσ 

του από τθν καταςτροφι και τθν εξουκζνωςθ ζςωςε ο ίδιοσ τον εαυτό του και ανορκϊκθκε πάλιν θκικά, ενϊ 

ςφγχρονα ςυναρμολόγθςε ςφικτά ολόκλθρο τον εκνικό του κορμό *…+». 

 Απ. Βακαλόπουλοσ, Νζα Ελλθνικι Λςτορία, ς. 383-385 ςτο Αξιολόγθςθ των μακθτϊν τθσ Γ ϋτάξθσ του Ενιαίου 

Λυκείου ςτο μάκθμα Κζματα Νεοελλθνικισ Λςτορίασ, τχ. Β, ΚΕΕ, Ακινα 2000, ς. 205-206. 

 ΚΕΛΜΕΝΟ Γ  

*…+ Δόκθκε ιδιαίτερθ ϊκθςθ ςε τομείσ τθσ γεωργίασ, όπωσ θ αμπελουργία και θ μεταξοςκωλθκοτροφία ιδιαίτερα 

ςτισ περιοχζσ Αξιοφπολθσ, Βζροιασ, Ζδεςςασ, Αριδαίασ, Φλϊρινασ, και ςτθ ροδοκαλλιζργεια για ροδζλαιο ςτισ 

περιοχζσ Ζδεςςασ, Βζροιασ και Δράμασ. Ραράλλθλα, οι πρόςφυγεσ *…+ φφτεψαν αμπζλια αμερικανικισ 

προζλευςθσ που δεν προςβάλλονταν από τθ φυλλοξιρα. *…+ 

 . Αλβανοφ, «Οι πρόςφυγεσ και θ αγροτικι επανάςταςθ του Μεςοπολζμου» ςτο Θ ΛΣΤΟΛΑ ΤΘΣ ΜΛΚΑΣ ΑΣΛΑΣ, 

Κυριακάτικθ Ελευκεροτυπία, Οκτϊβριοσ 2011, Ακινα ς. 64.  

 

 



 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 

Ραραγωγι δθμθτριακϊν, καπνοφ και βάμβακοσ (ςε χιλιάδεσ τόννουσ)  

Ζτοσ                             Δθμθτριακά                         Καπνόσ                   Βαμβάκι  

1921          624,8         23,3              3,8  

1922           534,8                                19,8                          5,0  

1923           602,3                                37,8                          8,0  

1924           683,0                                50,2                         10,2  

1925                                     708,7                                60,8                         10,5  

( Ρθγι: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25 The Statesman’s Year-Book, 1919-27.)  

Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΛΕϋ: Νεϊτεροσ Ελλθνιςμόσ από το 1913 ωσ το 1941, Eκδοτικι Ακθνϊν,  

Ακινα 20002, ς. 297. 

 

*Πλα τα κείμενα αποδόκθκαν ςε μονοτονικό· διατθρικθκε, όμωσ, θ ορκογραφία τουσ.  

 

 


