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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Προσφυγικό ζήτημα 

 

Α1. Να ορίσετε των περιεχόμενο των όρων:  

α) Γραφεία Ανταλλαγής πληθυσμών 

β) Πατριαρχική Επιτροπή 

γ) Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να ενώσετε τα στοιχεία της στήλης Α (πρόσφυγες- μετανάστες) με τα στοιχεία της στήλης Β 

(σημείο εγκατάστασης) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Κρήτες Α. Αμοργός 

2. Σουλιώτες Β. Πειραιάς 

3. Κάσιοι Γ. Μήλος, Μεσσηνία, Αργολίδα 

4. Μανιάτες Δ. Οθωνούπολη Ευβοίας 

5. Υδραίοι ε. Πεταλίδι Μεσσηνίας 

6. Καρύστιοι στ. Κυλλήνη, Ναύπακτος 

 

Μονάδες 12 

Β1. α. Πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό ζήτημα από την κυβέρνηση στην πρώτη φάση του 

(επαναστατικά χρόνια) σε γενικές γραμμές; (μον. 4) Ποια η συμβολή της Γ’ εθνοσυνέλευσης στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου; (μον. 6)  

Μονάδες 10 

 

Β2.α.  Με ποια δικαιολογία ανάγκαζε το επίσημο τουρκικό κράτος τους Έλληνες να απομακρυνθούν 

από τις περιοχές τους και τις περιουσίες τους και ποια πολιτική ακολούθησαν οι Τουρκικές αρχές 

αναφορικά με τις περιουσίες των Ελλήνων που εξαναγκάζονταν να αφήσουν κατά τους διωγμούς του 

1914-1918;  (μον. 8)  

       β. Πώς αντέδρασε το επίσημο Ελληνικό κράτος στους διωγμούς αυτούς; (μον. 5) 

 

Μονάδες 13 
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Γ1. Βάσει των ιστορικών γνώσεών σας αλλά και των πηγών να αναφερθείτε α) στις επιδιώξεις του 

Βενιζέλου σχετικά με το ακανθώδες θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και  των περιουσιών 

των Ελλήνων που έχασαν διωκόμενοι από τα τουρκικά στρατεύματα  (μον. 12)  β) στην αποτίμηση της 

συμφωνίας της Άγκυρας αφενός από μέρους του Βενιζέλου και αφετέρου από μέρους των προσφύγων 

(μον.13) 

Μονάδες 25 

 

Παράθεμα 1 

«Καθ’ ήν στιγμήν ο ελληνικός λαός μού αναθέτει με μεγάλην πλειοψηφίαν την διακυβέρνησίν του δια 

μίαν περίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί της ζωηράς επιθυμίας μου να 

συντελέσω εις την ρύθμισιν των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους εξησφάλιζε 

στενήν φιλίαν, επιβεβαιουμένην δι’ ενός συμφώνου φιλίας, μη επιθέσεως και διαιτησίας, 

περιεχομένου όσον το δυνατόν ευρυτέρου. Έχω πλήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν 

έχει βλέψεις επί των εδαφών μας και μοι εδόθη  χιλίας φοράς κατά την διάρκειαν της προεκλογικής 

περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω δημοσία ότι η Ελλάς ουδεμίαν έχει βλέψιν επί των τουρκικών 

εδαφών, αποδεχομένη τας Συνθήκας της Ειρήνης ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως. Δεν δύναμαι λοιπόν 

να αμφιβάλλω ότι η ρύθμισις των σχέσεών μας, ως την αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται επίσης εις 

την επιθυμίαν της Εξοχότητός Σας. Δια την πραγματοποίησιν της κοινής αυτής επιθυμίας ουδέν 

εμπόδιον υφίσταται εκτός των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία προέκυψαν 

από την σύμβασιν περί ανταλλαγής των πληθυσμών και τας παρακολούθους συμφωνίας» 

(Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, 30.08.1928: 

Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ΄, σ. 354.) 

 

Παράθεμα 2 

Ο Βενιζέλος, εξ άλλου, ηρνήθη να δεχθή την αξίωσιν που διετύπωσαν ωρισμένοι προσφυγικοί κύκλοι, 

όπως το ελληνικόν κράτος υποκατασταθή εις όλας τας υποχρεώσεις τας οποίας η Τουρκία υπείχεν εκ 

της συμβάσεως περί ανταλλαγής ως προς την ανταλλάξιμον περιουσίαν. Εις την συνεδρίασιν της 

Βουλής της 25ης Ιουνίου 1930, κατά την οποίαν εξέθεσεν εν όλη του τη εκτάσει το προσφυγικόν 

ζήτημα, απέδειξεν ότι οι πρόσφυγες είχον λάβει κατά μέσον όρον τα 15% της εν Τουρκία περιουσίας 

των, ότι τοις εξησφαλίσθη η απόκτησις στέγης και ότι δια την αποκατάστασιν και περίθαλψίν των το 

κράτος είχε δαπανήσει 30.290 εκατομμύρια δραχμών, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια χρυσών λιρών. 

Ο Βενιζέλος, κατά την συνεδρίασιν ταύτην, υπεστήριξεν ότι η Ελλάς ανέλαβε δια της συνθήκης περί 

ανταλλαγής την υποχρέωσιν να χρησιμοποιήση την εις το έδαφός της ανταλλάξιμον περιουσίαν δια 

την αποζημίωσιν των προσφύγων και ότι την υποχρέωσίν της ταύτην την εξεπλήρωσεν.  Εάν ο 

Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως του κυκεώνος των οικονομικών 

διαμφισβητήσεων μεταξύ των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέβλεπον αι 

μέχρι τότε συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία 

αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, 

με αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς μεγαλύτερων από την αρνητικήν 

ζημίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητος. Το θέμα ήτο: 

Εσύμφερεν ή όχι την Ελλάδα να λησμονήση το παρελθόν και να επιδιώξη ειλικρινώς την 

αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων με την Τουρκίαν; Εσύμφερεν ή όχι να μεταβληθή ο προαιώνιος 

εχθρός εις φίλον; Εφ’ όσον η απάντησις εις το ερώτημα τούτο θα ήτο καταφατική, η συμφωνία της 

10ης Ιουνίου παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήμα δια την συμφιλίωσιν με την 

Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου, όπως απέδειξεν η μετά ταύτα πολιτική των, 

επίστευον ότι η συμφωνία εκείνη ήτο κατά βάσιν ορθή. Το επιστέγασμα της επελθούσης 

συνεννοήσεως ήτο το ταξίδιον του Έλληνος πρωθυπουργού εις Άγκυραν, κατόπιν προσκλήσεως της 

τουρκικής κυβερνήσεως, και η υπογραφή του συμφώνου φιλίας, ουδετερότητος και διατησίας. 

Γρ. Δαφνή, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), τόμ. Β΄, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1997, σσ. 66-68 
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Δ1. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

απαντήσετε στα ερωτήματα: α)  Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των εύπορων προσφύγων που 

αποκαταστάθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά; (μονάδες 13)   

β)  Υπό ποιες συνθήκες ζούσαν οι άποροι πρόσφυγες; (μον. 12) 

Μονάδες 25 

 

Πηγή  

«Στην Αθήνα υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός είχε υπερδιπλασιαστεί μέσα σε δεκαοκτώ μήνες. 

Διεθνείς αναφορές έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν 

στους προσφυγικούς αυτούς συνοικισμούς: Μια πόλη των 300.000 κατοίκων διογκώθηκε («πρήστηκε») 

ξαφνικά και έφτασε πάνω από 700.000. Οι παροχές νερού κατέρρευσαν, ο φωτισμός ήταν κακός, και 

το ότι οι δρόμοι αποτελούνται από λακκούβες δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη αν αναλογιστούμε 

τις συνθήκες που επικρατούν. Με την εξαίρεση της Κίνας, δεν έχω βρεθεί αλλού πουθενά όπου η 

αίσθηση ενός τόπου που κατακλύζεται από κόσμο να είναι τόσο οξυμένη. Η μόλυνση είναι η μόνη 

λέξη που μπορεί να αποδώσει τις συνθήκες διαβίωσης αυτού του πληθυσμού σε κάθε οικοδομικό 

τετράγωνο. […] Συγκεκριμένα, στην Καισαριανή υπήρχαν συνολικά 1.800 σπίτια για 10.800 άτομα. 

Από την ΕΑΠ κατασκευάστηκαν μετά το 1828 τα 350. Έως τότε ο πληθυσμός έμενε σε 1.000 

πλινθόκτιστα σπίτια και σε 500 ξύλινα παραπήγματα, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων δήλωνε 

ασχολία την αγροτική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έλαβαν βοήθεια σε βοοειδή και πρόβατα ή χοίρους 

χωρίς να ανεγερθούν στάβλοι, εύκολα κατανοούμε ότι οι άνθρωποι και τα ζώα συζούσαν κάτω από 

την ίδια στέγη. Πέρα από τις φρικτές συνθήκες υγιεινής, η ύδρευση του προσφυγικού πληθυσμού 

γινόταν με βυτία του δήμου ή με υδροπώλες, οι οποίοι πωλούσαν το νερό*. Η διεκδίκηση παροχής 

νερού παραπέμπει σε σύγχρονες γεωπολιτικές διαμάχες ή και ένοπλες συρράξεις στον Τρίτο Κόσμο. 

[…]» 

Κρητικός, Γ., «Ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής γεωγραφίας του νέου περιαστικού χώρου της 

Αθήνας μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων», περ. Γεωγραφίες, τεύχος 13, φθινόπωρο 

2007, εκδ. Εξάντας, σ. 119. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β: Πολύ λίγοι [πρόσφυγες] είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη λύση της πρόχειρης 

κατασκευής νοικιάζοντας ή ακόμη καλύτερα αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την οικοδόμηση των κατοικιών 

τους. Στους τελευταίους παρέχονται οικόπεδα και δάνεια, ενώ το κράτος αναλαμβάνει τα έργα 

υποδομής. Οι περιπτώσεις της Νέας Σμύρνης, της Καλλίπολης και της Νέας Καλλικράτειας (στο νότιο 

άκρο της Πειραϊκής) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης είναι 

χαρακτηριστικό. Σμυρναίοι πρόσφυγες από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα στην πατρίδα τους 

οργανώνονται το 1923 και σε ένα χρόνο πετυχαίνουν την απαλλοτρίωση περιοχής ανατολικά της 

λεωφόρου Συγγρού. Το 1925 αρχίζει η οικοδόμηση σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλιγά που προέβλεπε 

μεγαλύτερο πλάτος δρόμων. 

(Γ. Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 22007, 

σσ. 86-87). 

 

 

https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/prosanatolismou/istoria/astiki-apokatastasi/#_ftn1

