
 

 

ΘΕΜΑ Α1 
Α. 

Τον Ιούλιο του 1914, στο πλαίσιο της περίθαλψης των προσφύγων από 
τα ρεύματα του 1914 -1921,  ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με 
σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των 
προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη 
και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να 
αποκτήσουν γεωργικό κλήρο. 
 
Β. 

Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που 
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 από την υπογραφή της συνθήκης). 
 
Γ 

Τον Ιούλιο του 1920 (/Αύγουστος 1920) υπογράφηκε η Συνθήκη των 
Σεβρών, που μεταξύ άλλων, όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης Θα βρισκόταν 
υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την περίοδο 
αυτή Θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την 
προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα 

Η Συνθήκη των Σεβρών  αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική 
επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η 
μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με την 
υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε 
Θαλασσών». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή 
πραγματικότητα. 
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ΘΕΜΑ Β1 
Η απάντηση στη σελ.50 η τελευταία παράγραφος:  «Το Νοέμβριο του 
1920 … βαρύτατες συνέπειές της». 
 
ΘΕΜΑ Β2 
α. Η απάντηση στη σελ.46 η πρώτη παράγραφος:  «Οι διαφορές του 
αγροτικού προβλήματος … με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο» 
β. Η απάντηση στη σελ.46 η τελευταία παράγραφος:  «Στη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου … σε Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδος» 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1 
α.  
Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι μήνες πριν, 
στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική Σύμβαση, η οποία 
ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  
Προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων 
της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας, με κριτήριο, όπως 
επισημαίνει ο Βερέμης στο παράθεμα Α, τον θρησκευτικό παράγοντα, που 
υποχρέωσε 1.300.000 χριστιανούς ορθόδοξους και 585.000 μουσουλμάνους να 
μεταναστεύσουν χωρίς να το επιθυμούν. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι' αυτούς που 
παρέμεναν στις εστίες τους, όσο και για εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην 
ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε αναδρομικά για όλες τις 
μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός πόλεμος (18 
Οκτωβρίου 1912). Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής 
Θράκης. 
Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής: 

 θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της 

χώρας στην οποία θα εγκαθίσταντο, 

 είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους, 

 είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως 

αποζημίωση περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που 

εγκατέλειπαν φεύγοντας, 

 θα διευκολύνονταν στη μετακίνηση τους από τη Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής. 



 

 

[Προαιρετικά: Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή 
Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα 
μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά 
τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου 
μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των 
ανταλλαξίμων. ] 
Η συμφωνία αυτή για ανταλλαγή πληθυσμών διέφερε από τις προηγούμενες. 
Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε συμφωνίες προέβλεπαν εθελοντική μετανάστευση 
κατοίκων κάποιων επίμαχων περιοχών. 
 
 
β.  
Η πραγματικότητα  όπως είχε διαμορφωθεί μετά την έξοδο χιλιάδων Ελλήνων από 
τις πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση της Τουρκίας να δεχτεί την επιστροφή 
τους, ανάγκασε την ελληνική αντιπροσωπεία να συμφωνήσει, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται τόσο από το κείμενο Β, όσο και από το περιεχόμενο της 
επιστολής του Βενιζέλου προς τον επίτροπο της Κοινωνίας των Εθνών. Εξάλλου η 
υπογραφή της Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο χωρών 
(Βενιζέλου και Κεμάλ) για τη διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους, την 
επίτευξη ομοιογένειας, που, όπως τονίζουν οι ιστορικές πηγές Α, Β Και Γ, ήταν η 
κύρια επιδίωξη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
κείμενο β, ήδη από το 1914 πρόθεση του Βενιζέλου ήταν εθελοντική ανταλλαγή 
των πληθυσμών, με σκοπό να αποτρέψει την εξόντωση των Ελλήνων της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πρόσθετα, σύμφωνα με την μεταγενέστερη 
παραδοχή του(1929) σε μία επιτροπή προσφύγων, επιδίωξή του ήταν η απέλαση 
των μουσουλμάνων από την Ελλάδα. Τέλος, άλλος ένας λόγος αποδοχής της 
Σύμβασης ήταν η απρόσκοπτη ενασχόληση με την εσωτερική μεταρρύθμιση και 
ανάπτυξη.  
Σύμφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Οι πρόσφυγες έμειναν με την πικρία ότι 
το δίκαιο και τα συμφέροντά τους θυσιάστηκαν στο βωμό των συμφερόντων του 
ελληνικού κράτους. 
 

 
Επιμέλεια:  
 
ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΕΛΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΝΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 
ΒΑΡΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ, ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, 
ΒΕΡΝΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΘΗ, ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΡΕΠΙΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΟΥΛΗΣ ΑΚΗΣ, 
ΖΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 



 

 

και τα κέντρα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Πειραιά, Κερατσίνι, Αγία Σοφία, Περιστέρι 
Νέα Ζωή, Άγιος Νικόλαος Κρήτη, Λαμία, Αρτέμιδα, Νέα Φιλαδέλφεια, Βούλα, 
Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Μοσχάτο, Καβάλα, Κιλκίς, Παγκράτι 
Κέντρο, Περιστέρι Κέντρο, Θεσσαλονίκη Ντεπώ, Θεσσαλονίκη Πεύκα 
 


