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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω εννοιών: 

 Μικτή Επιτροπή (1914) 

 Τάγματα εργασίας. 

                                                                                                                   (Μονάδες 20) 

Α.2. Να αντιστοιχίσετε τα προσφυγικά ρεύματα προς τα έτη μετακίνησής τους στην Ελλάδα. 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄      ΣΤΗΛΗ Β΄ 

 

1. 1906       Α. από Ανατ. Μακεδονία 

2. 1913       Β. από Β. Ήπειρο  

3. 1916                  Γ. από Ρωσία (περιοχή Καυκάσου) 

4. 1914       Δ. από Ανατ. Ρωμυλία 

5. 1919       Ε. Αϊδίνιο 

 (Μονάδες 10) 

 

Α3. Ποια ήταν τα αίτια της εχθρικής αντιμετώπισης των μειονοτήτων που ζούσαν  στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία κατά τον 20ο αιώνα; 

                                                                                                                      (Μονάδες10) 

Α.4. Ποιοι ήταν οι γνωστότεροι  τόποι προέλευσης  προσφύγων από το 1914 μέχρι το 1920 και πού 

εγκαταστάθηκαν; 

                                                                                                                  ( Μονάδες 10) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Αφού μελετήσετε   το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφέρετε 

τον τρόπο με τον οποίο λύθηκε το μειονοτικό πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας μετά τη 

λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. 
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   Τελικά με τη Συνθήκη του Νεϊγύ,  που υπεγράφη το Νοέμβριο του1919, η Βουλγαρία παραιτήθηκε 

υπέρ των Μεγάλων Δυνάμεων από κάθε δικαίωμα και τίτλο επί των εδαφών της Θράκης που 

κατείχε, και οι Μεγάλες Δυνάμεις ανέλαβαν να της εξασφαλίσουν οικονομική διέξοδο στο Αιγαίο 

πέλαγος. Ο έλεγχος της περιοχής πέρασε προσωρινά  σε διασυμμαχική επιτροπή. 

    Παράλληλα όμως με το εδαφικό έπρεπε να λυθεί και το μειονοτικό πρόβλημα. Κατά το σχεδιασμό 

της Συνθήκης του Νεϊγύ από την «Επιτροπή για τις νέες χώρες και την Προστασία των 

Μειονοτήτων» ήταν φανερό σε όλους τους αρμόδιους ότι οι Έλληνες και οι Βούλγαροι θα ήταν πολύ 

δύσκολο να συμβιώσουν ειρηνικά με τόσο αίμα που τους χώριζε. Έτσι, όταν οι  εκπρόσωποι των 

ενδιαφερόμενων κρατών κλήθηκαν να υποβάλουν  τις προτάσεις τους σχετικά, ο Βενιζέλος στις 

9.8.1919 εισηγήθηκε  αμοιβαία εθελοντική  μετανάστευση των ελληνοβουλγαρικών πληθυσμών. 

Στόχος του Βενιζέλου ήταν γενικώς  η « συγκέντρωσις εις τα αυτά εδάφη των ομοφύλων και της 

κατά  το δυνατόν υπαγωγής εις έκαστον κράτος αμιγών πληθυσμών ανηκόντων εις  την αυτήν  

εθνικότητα» και ειδικώς  η « ενσφήνωσις ελληνικών πληθυσμών εκεί όπου οι αλλογενείς  τοιούτοι 

είναι  συμπαγείς» Η ιδέα υιοθετήθηκε  αμέσως από την Επιτροπή. Σκέφτηκαν  μάλιστα να την 

επεκτείνουν σε γενικότερη ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρίας και 

Γιουγκοσλαβίας, ώστε να επιλυθεί αποτελεσματικά το μειονοτικό πρόβλημα σε ολόκληρη  την 

περιοχή. 

 

Λ. Διβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες.Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών 

εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2000 σελ.57-58 

                                                                                                                     (Μονάδες 50) 

 


