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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α.) Υπογράφθηκε το Νοέμβριο του 1919 και προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από 

τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη συνθήκη ήταν συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας 

μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση αυτό, αναχώρησαν από την Ελλάδα 

περίπου 50.000 Βούλγαροι και από τη Βουλγαρία περίπου 30.000 Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη 

Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν την υπογραφή της συνθήκης). 

 

β.) Συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 1918 με σκοπό την οργάνωση του 

επαναπατρισμού των εκτοπισμένων με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής Κυβέρνησης. 

Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες μετά τον 

τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. 

 

γ.) Αυτόνομος οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε  το Σεπτέμβριο του 1923 με πρωτοβουλία της ΚΤΕ 

(Κοινωνία των Εθνών) με πλήρη νομική υπόσταση με έδρα την Αθήνα. Τότε η ελληνική κυβέρνηση 

μπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύγων που έπρεπε να 

αναλάβει ζήτησε τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει  

στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Για την αποκατάσταση των 

προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη ως παραμέτρους η διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες», τον τόπο 

προέλευσης και τις αντικειμενικές συνθήκες , διακρίνοντας την αποκατάσταση των προσφύγων σε 

αγροτική και αστική. Λειτούργησε ως το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο 

Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους 

πρόσφυγες. 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

1. Λάθος 

2. Σωστό  

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

6. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Α3 

Να αντιστοιχίσετε τις περιοχές από όπου εκπατρίστηκαν οι Έλληνες (στήλη Α), με το έτος της 

εκρίζωσης από την κάθε περιοχή (στήλη Β). 

1ζ 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ/ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ. 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2019 
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2β 

3δ 

4  η 

5 α 

6 στ. 

 

Περισσεύουν τα γ, ε. 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Εισαγωγή 19ο αιώνα «Στη διάρκεια της Επανάστασης... ελληνικού κράτους.» 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

Β.2«Το πρώτο διάστημα» 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

 Εισαγωγική παράγραφος:  Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων, που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 

19ου αιώνα, ενισχύθηκε μετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο 

τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που ζούσαν στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, καθώς 

είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας της 

χώρας. Η εκκρεμότητα επίσης στο ζήτημα της κατακύρωσης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου 

στην Ελλάδα επιδείνωσε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. 

 α)Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν αθρόες μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων της Σερβίας, της 

Βουλγαρίας και της Ελλάδας προς τη Μικρά Ασία, οι οποίες υποκινήθηκαν σε γενικές γραμμές από 

την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό έδωσε το πρόσχημα στην τουρκική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με 

την επικείμενη είσοδο της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, να εκδιώξει τους Έλληνες. Πρώτα 

θύματα  υπήρξαν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους 

στις αρχές του 1914. 

 Το Μάιο οι διωγμοί επεκτάθηκαν και στη Δυτική Μικρά Ασία, με το πρόσχημα της εκκένωσης της 

περιοχής απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς λόγους. Όλη η 

επιχείρηση έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών, συμμάχων των Τούρκων ,όπως επισημαίνεται 

και στο δεύτερο παράθεμα ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης δεν 

αντέδρασαν («Οι άγριες απελάσεις...πολέμου»). Μάλιστα, η εκκένωση μεθοδεύτηκε πρώτα με 

ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού τύπου και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε 

«εκούσια» μετανάστευση. Σε πολλές περιπτώσεις διαπράχθηκαν λεηλασίες και δολοφονίες σε βάρος 

των Ελλήνων, όπως τονίζεται από τον George Horton. Ειδικότερα, περιγράφει ότι οι Τούρκοι 

εισέβαλαν στη Φώκαια προβαίνοντας σε καταστροφή της πόλης και βιαιοπραγίες κατά των κατοίκων 

της οι οποίοι προσπαθούσαν πανικόβλητοι να διαφύγουν για να γλυτώσουν χωρίς ωστόσο να τα 

καταφέρουν όλοι. («Ο Κ. Mancient… νερό).   

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να γίνει αναφορά στη διάκριση των φάσεων του πρώτου διωγμού με βάση 

το πρώτο κείμενο.  Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη φάση άρχισε στα τέλη του Μαΐου του 1914 και 

καλύπτει τον Ιούνιο και ένα μέρος του Ιουλίου. Ωστόσο, στα τέλη του Ιουλίου-δεύτερη φάση- 
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εφαρμόστηκαν πιο οργανωμένα και σκληρά σχέδια για τους διωγμούς των Μικρασιατών Ελλήνων. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη φάση ο πληθυσμός που είχε πληγεί κυμαινόταν από 

150.000 έως 200.000 ενώ κατά τη δεύτερη φάση από 700.000 έως 800.000.Σε γενικές γραμμές οι 

Μικρασιάτες Έλληνες από τις εκκενωθείσες περιοχές δεν κατάφεραν να κινηθούν προς τα νησιά ή 

την Ελλάδα με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να αφανισθούν ενώ και η πόλη της Σμύρνης απειλήθηκε 

σοβαρά.   

[Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διωγμό και ανέστειλε τη 

λειτουργία των εκκλησιών και των σχολείων. Η Ελλάδα αντέδρασε και ανέλαβε διπλωματικές 

ενέργειες, προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων 

ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο μία Μικτή 

Επιτροπή που θα ρύθμιζε τα σχετικά με την ανταλλαγή, όμως αυτή δεν λειτούργησε, λόγω της 

εισόδου της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914.] 

 Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες πήραν τις εξής μορφές. Αρχικά, θεσπίστηκαν έκτακτες 

επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών για τις ανάγκες του πολέμου. Επιπλέον, τέθηκαν εμπόδια στις 

εμπορικές δραστηριότητές τους. Παράλληλα, πληθυσμοί χωριών ή και ευρύτερων περιοχών 

μετατοπίστηκαν από τις ακτές προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας ενώ οι άνδρες άνω των 45 ετών, 

που δεν στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας. Εκεί πολλοί πέθαναν από κακουχίες, 

πείνα και αρρώστιες. Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών μπορούσαν αρχικά να εξαγοράσουν τη 

στρατιωτική τους θητεία. Όσοι δεν πλήρωσαν χαρακτηρίστηκαν λιποτάκτες. Μετά την κατάργηση 

της δυνατότητας εξαγοράς της θητείας σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες και όσοι συνελήφθησαν, 

εκτελέστηκαν. 

 β)Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1918 μετά 

τον τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά 

την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, το Μάιο του 1919. Μέχρι το τέλος του 1920 η 

πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Ωστόσο, 

οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν άσχημες, καθώς πολλά σπίτια, εκκλησίες και 

σχολεία είχαν μερικώς ή εντελώς καταστραφεί, όπως επισημαίνεται από την πρόσφυγα Άννα Παρή  

που είχε  μεταβεί στη Μυτιλήνη και επέστρεψε με άλλους πρόσφυγες στο Αδραμύττι ( «Τα σπίτια 

μας...συντήρησης»). Επίσης, σε κάποιες περιοχές, σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί 

Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τις βαλκανικές χώρες οι οποίοι, όμως, έφυγαν σταδιακά κι έτσι όλοι 

εγκαταστάθηκαν στα σπίτια που είχαν εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του πρώτου διωγμού. Στα 

πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και 

Περιθάλψεως», η οποία βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και τις 

ασχολίες τους ενώ στη μαρτυρία συμπληρώνεται πως και οι Τούρκοι συμπεριφέρθηκαν σωστά στους 

παλιννοστούντες. Κατά την εκτίμηση της πρόσφυγα, η συμπεριφορά των Τούρκων εκπορευόταν από 

το γεγονός ότι υπήρχε ελληνικός στρατός κατοχής στη Σμύρνη και βρισκόταν σε εξέλιξη ο 

μικρασιατικός πόλεμος. 

 Επίλογος: Οι ειρηνικές όμως μέρες δεν κράτησαν πολύ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 

1922, θα έπαιρναν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς. 

ΘΕΜΑ Δ 
 Ξεκινάµε µε το βιβλίο σελ.151-153: «Στις 24 Ιουλίου 1923 … εθελοντική µετανάστευση κατοίκων 

κάποιων επίµαχων περιοχών» και σελ.153-154: «Με βάση το άρθρο 11 … της ακίνητης περιουσίας 

των ανταλλάξιµων». Στη συνέχεια εξετάζουµε το πρώτο παράθεµα που µας δίνεται. «Το πρώτο 

παράθεµα αποτελεί απόσπασµα της συγκεκριµένης Σύµβασης. Μας δίνεται εποµένως η ευκαιρία να 

επιβεβαιώσουµε µε βάση το πρωτότυπο κείµενο τα όσα γνωρίζουµε. Τα νέα στοιχεία που 

προστίθενται είναι καταρχήν πως η ανταλλαγή αρχίζει από την 1η Μαΐου του 1923, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 1. Εν συνεχεία στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται πως οι πρόσφυγες δύνανται να 

επανέλθουν και να επανεγκατασταθούν στους τόπους προέλευσης µόνο κατόπιν αδείας της 

αντίστοιχης κυβέρνησης. Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι κάτοικοι των περιοχών που θα εξαιρεθούν από 
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την υποχρεωτική ανταλλαγή, παραλείποντας όµως τους Έλληνες της Ίµβρου και της Τενέδου που θα 

προστεθούν αργότερα. Επίσης ορίζει ότι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως θεωρούνται 

αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή νωρίτερα από την 30η Οκτωβρίου 1918, ενώ αντίστοιχα 

Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης είναι όσοι έχουν εγκατασταθεί ανατολικά της 

µεθορίου γραµµής, όπως αυτή έχει οριστεί µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913. Το άρθρο 3 

επιβεβαιώνει την αναδροµική ισχύ της σύµβασης (από τις 18 Οκτωβρίου 1912). Το άρθρο 4 ορίζει 

σε ποιους Έλληνες θα δοθεί προτεραιότητα προκειµένου να φύγουν για την Ελλάδα. Πρώτοι λοιπόν 

θα φύγουν αυτοί των οποίων οι οικογένειες έχουν ήδη καταφύγει στο ελληνικό έδαφος. Τέλος το 

άρθρο 5 φροντίζει να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα των ανθρώπων, που µετακινούνται, στις 

περιουσίες που αφήνουν πίσω τους, τόσο των Τούρκων όσο και των Ελλήνων. Η συνέχεια όµως της 

Ιστορίας διέψευσε αυτές τις δεσµεύσεις».  

Κατόπιν παραθέτουµε το απόσπασµα από το βιβλίο που σχετίζεται µε την αντίδραση των 

προσφύγων και τις συνθήκες που οδήγησαν στην υπογραφή µιας τέτοιας σύµβασης τόσο από την 

πλευρά των Ελλήνων, όσο και από την πλευρά των Τούρκων. σελ.153: «Όταν έγινε γνωστή …στο 

βωµό των συµφερόντων του ελληνικού κράτους». Και εξακολουθούµε: «Το δεύτερο παράθεµα µας 

παρουσιάζει ένα ψήφισµα που εγκρίθηκε σε ένα από τα συλλαλητήρια που οργάνωσαν οι πρόσφυγες 

προκειµένου να δείξουν την αντίθεσή τους στις κινήσεις και της αποφάσεις της Ελληνικής 

κυβέρνησης σχετικά µε την υποχρεωτική ανταλλαγή και κάνει ενισχύει τα όσα ήδη ξέρουµε από τις 

ιστορικές µας γνώσεις. Εδώ λοιπόν επισηµαίνεται η αδικία και η ανισότητα που υπάρχει στη 

σύµβαση, που προβλέπει τα ίδια πράγµατα και για τους ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες 

Έλληνες και για τις τριακόσιες χιλιάδες µουσουλµάνων. Στη συνέχεια σηµειώνεται πώς πρόκειται 

για κατάφορη παραβίαση δύο από τα ιερότερα δικαιώµατα του ανθρώπου, αυτά της ελευθερίας και 

της ιδιοκτησίας. Τρίτον, η ανταλλαγή είναι αναγκαστικός εκπατρισµός και αναγκαστική 

απαλλοτρίωση που δεν έχει το δικαίωµα κανένα κράτος να επιβάλει. Τέταρτον, προβάλλουν την 

πανάρχαια παρουσία ελληνικών πληθυσµών στα εδάφη της Μικρασίας, που τους δίνει δικαιώµατα 

που δεν εξαγοράζονται και δεν αντικαθίστανται, ενώ η φυγή τους από τα εδάφη αυτά δεν αποτελεί 

άλλοθι για την επιβολή της ανταλλαγής από τη στιγµή που δεν έγινε µε τη θέλησή τους, αλλά 

εξαναγκάστηκαν σε αυτή προκειµένου να σώσουν τις ζωές τους. Το ψήφισµα καταλήγει µε την 

απόφαση των προσφύγων να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στις πατρίδες τους κάτω από 

συνθήκες που να είναι αυτό εφικτό. Οτιδήποτε διαφορετικό αποτελεί κατά το ψήφισµα προσβολή 

κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού. Οι πρόσφυγες λοιπόν διεκτραγωδούν εδώ την 

κατάσταση που βιώνουν και φαίνονται αποφασισµένοι να µην δείξουν σηµεία υποχώρησης 

προκειµένου να εξασφαλίσουν αυτά που θεωρούν αναφαίρετα δικαιώµατά τους. Παρόλα αυτά η 

πορεία της ιστορίας και της ζωής τους ανάγκασε όχι µόνο σε αυτές αλλά και σε άλλες βαρύτερες 

υποχωρήσεις, και άρχισαν να συνειδητοποιούν πως η ζωή τους στα χώµατα της Μικρασίας είχε 

πάρει τέλος». 

 


