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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω εννοιών: 
Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

  Μονάδες 10 
Α.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα σωστά στοιχεία της στήλης Β΄.  
ΣΤΗΛΗ Α΄    ΣΤΗΛΗ Β΄ 
1. Μάιος 1919  Α. Ίδρυση Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων 
2. Νοέμβριος 1922   Β. Ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων 
3. Ιούλιος 1920   Γ. Ίδρυση Πατριαρχικής Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη  
4. Οκτώβριος 1918  Δ. Αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη 
5. Νοέμβριος 1920   Ε. Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών 
           Μονάδες 10 
Β.1. Πότε υπογράφθηκε η συνθήκη της Λοζάνης και πώς ρύθμιζε το ζήτημα της ανταλλαγής 
πληθυσμών; 

Μονάδες 15 
Β.2. Μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η παλιννόστηση 
των προσφύγων; 

Μονάδες 15 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Γ. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας 
δίνεται να αναφέρετε ποια ήταν η αντίδραση των Ελλήνων προσφύγων μετά την υπογραφή 
της Συνθήκης της Λοζάνης και να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους η 
ελληνοτουρκική σύμβαση έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. 

«Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα, όλοι οι Τούρκοι στην Τουρκιά!… Θρήνος σηκώθηκε 
μέσα στο χωριό … Δύσκολα, δύσκολα πολύ, μαθές, ξεκολνάει η ψυχή από τα γνώριμά της 
νερά κι από τα χώματα … Μας ξεριζώνουν! Ανάθεμα στους αίτιους! Ανάθεμα στους αίτιους! 
Ανάθεμα στους αίτιους! Σήκωσε ο λαός τα χέρια στον ουρανό, σήκωσε βουή μεγάλη: – 
Ανάθεμα στους αίτιους! Κυλίστηκαν όλοι χάμω, φιλούσαν μαλακωμένο από τη βροχή χώμα, 
το ’τριβαν στην κορφή του κεφαλιού τους στα μάγουλα, στο λαιμό, έσκυβαν το 
ξαναφιλούσαν». 

Ν. Καζαντζάκης, Οι αδερφοφάδες, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα, 1973, σσ. 14-18 

           Μονάδες 25 
Δ. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε στις συνθήκες διαβίωσης και στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 
οι πρόσφυγες το πρώτο διάστημα της εγκατάστασης τους στην Ελλάδα μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή. 
Δεκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα φτάσαμε στον Πειραιά. Απ' τον Πειραιά μόνο 
τα σύρματα ξέρω. Στα σύρματα είκοσι μέρες μας κρατήσανε. Αμάν, πολύ μας ρεζιλέψανε, 
πολύ μας βασανίσανε. Μας βάλαν στη σειρά. Τα μικρά και τις γριές απ' τη ρίζα μας 
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κουρεύανε. Έκλαιγα, φώναζα: — Ψάξε με, δες με, δεν έχω ψείρες! Με το ζόρι με 
κουρέψανε. Σαν κολοκύθι με κάνανε. Πολύν καιρό έπειτα ντρεπόμουνα να βγω στην αγορά 
να ψουνίσω.  
      Μας γδύσανε. Ό,τι φορούσαμε στον κλίβανο, άντε, τα βάλανε. Παπούτσια δεν είχαμε 
έπειτα να φορέσουμε. Μας δίνανε να φάμε. Είχαμε και μαζί μας. Όμως στην καραντίνα 
μεγάλο ρεζιλίκι, μεγάλο σεφιλίκι [=κακοπάθεια] ήτανε. Είκοσι μέρες κράτησε. 
      Από τον Αι-Γιώργη, απ' τον Πειραιά, μας βάλανε στο βαπόρι, στη Θεσσαλονίκη μας 
φέρανε. Μας βγάλανε και μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης μας αφήσανε. Στα 
σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι ήμαστε. Έτσι ξαπλωμένοι, μέσα στα σοκάκια. 
Περνούσε κόσμος και μας έβλεπε. Αμάν, ρεζιλίκι! 
      Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε μια πεντάρα. Έπιασα την πεντάρα, 
φώναζα, έκλαιγα: —Εμείς έχομε λεφτά! Εμείς έχομε να φάμε! Αφήσαμε τα σπίτια μας, τόσα 
αμπέλια αφήσαμε! Δεν είμαστε ζητιάνοι εμείς! — Άσε την πεντάρα. Ησύχασε έλεγε η μητέρα 
μου. Η μάνα μου άρρωστη ήταν. Ένα κουβάρι μαζεμένη καθότανε.  
      Περνούσε ο κόσμος. Μας βλέπανε από μακριά. Δεν ερχόντανε κοντά μας:  
      — Προσφυγιά! προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε....  
Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από τo χωριό Φερτέκι της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη. 
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β , σ. 261.  
           Μονάδες 25 
 
 

 


