
 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1.1. Μεγάλη Ιδέα: Η «Μεγάλη Ιδέα» εκπορεύθηκε από την αντίληψη ότι το μικρό 

ελληνικό βασίλειο του 19ου αιώνα δεν ήταν παρά μια ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια 

απλώς που δημιούργησαν προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού οράματος, πράγμα που 

προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. Η έντονη παρουσία της εθνικής αυτής 

ιδεολογίας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές που τα 

προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές πληγές, στην περίπτωση της Κρήτης ή αργότερα, της 

Μακεδονίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους, μέσα σε 

αυτές τις συνθήκες, αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και 

τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, 

μεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές 

πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων.  

Ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827: Το Ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827, με το οποίο καλούνταν 

όλοι οι ορθόδοξοι «όσων αι πόλεις κατεστράφησαν, να προσέλθουν εις την Βουλήν να 

ζητήσουν τόπο και να εγείρουν νέας πόλεις», έδειχνε την τάση να επικρατήσει μια ευρύτερη 

αντίληψη για το προσφυγικό. Ωστόσο, οι επαναστατικές κυβερνήσεις δεν προχώρησαν 

στην υλοποίηση των αποφάσεών τους, και δεν οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων. Οι 

δυσμενέστατες συνθήκες κατά την Επανάσταση αλλά και οι κατά τόπους αντιδράσεις 

εμπόδισαν την εφαρμογή μέτρων για την επίλυση του προβλήματος.  

Μακεδονική Επιτροπή: Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική 

Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση της επανάστασης στη Μακεδονία. Πάλι οι Μακεδόνες 

πρόσφυγες της Νέας Πέλλας, και οι άλλοι της Εύβοιας, ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειες 

της Επιτροπής να συγκεντρώσει στρατιωτική δύναμη. Η επανάσταση ξέσπασε στον 

Όλυμπο, στα Πιέρια και στη Χαλκιδική και έληξε με ανακωχή μεταξύ των Ελλήνων 

επαναστατών και των Τούρκων. Πολλοί επαναστάτες πέρασαν για ασφάλεια στην ελεύθερη 

Ελλάδα. Λίγο αργότερα, μερικοί από αυτούς επέστρεψαν στις περιοχές τους. 

Α.1.2 

1 Ε v,   2 A ii,  3 B vi,  4 ΣΤ iv,  5 Γ i,   6 Δ iii 

Α.2.1 

α) σελίδα σχολικού βιβλίου 31: Η αλλαγή των δεδομένων … άλλα ενισχυτικά μέτρα. 

β) σελίδα σχολικού βιβλίου 168: Η άφιξη των προσφύγων ... σελίδα 169 προσφύγων ή 

άλλων γηγενών. 
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Α.2.2 

α) σελίδα σχολικού βιβλίου 78: Μέσα σε συνθήκες … σελίδα 79 από την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. 

β) σελίδα σχολικού βιβλίου 79: Αυτό που δεν ορίστηκε... το 1875. 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Β.1.  

α. Αιτίες ελληνοτουρκικής έντασης μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους 

Από το κείμενο 1:  

- Η δεινή κατάσταση της Ελλάδας μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. 

- Το ζήτημα των ελληνοαλβανικών συνόρων παρέμεινε ανοιχτό, καθώς επίσης οι 

Δυνάμεις πίεζαν την χώρα να αναζητήσει συμβιβαστική λύση (εκκένωση της βορείου 

Ηπείρου με αντάλλαγμα τα νησιά του Αιγαίου). 

- Η Τουρκία διεκδικούσε την κυριαρχία στα νησιά, τροποποιώντας και αναιρώντας τις 

προϋπάρχουσες αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα αρνήθηκε και έτσι, 

ξεκίνησε ο συστηματικός διωγμός του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης και τη 

Μικρά Ασία όπως επίσης, και ο ανταγωνισμός των ναυτικών εξοπλισμών. 

Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί η σελίδα 138: Η εθνική αφύπνιση ...επιδείνωσε τις 

σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.  

- Την άνοιξη του 1914 απετράπη με τη βοήθεια των Μεγάλων Δυνάμεων ο πόλεμος 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

- Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιδίωκε να αποσπάσει από την Ελλάδα τα κέρδη των 

Βαλκανικών πολέμων. Στον αντίποδα αυτού, οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή οι 

σύμμαχοι της Ελλάδας από τα Βαλκάνια, η Σερβία και η Ρουμανία αποφάσισαν να 

μην εμπλακούν σε μία κρίση που δεν τους αφορούσε. 

 

β. Μεθόδευση του πρώτου διωγμού από τους Τούρκους 

Από το κείμενο 2:  

- Ήταν ιδιαίτερα εύκολο να ξεκινήσουν συστηματικοί διωγμοί εναντίον του 

χριστιανικού πληθυσμού σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον μετά τους Βαλκανικούς 

πολέμους. 

Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί η σελίδα 138: Τους πρώτους μήνες του 1914 …… σε 

βάρος των Ελλήνων. 

- Η πηγή επιβεβαιώνει τις ιστορικές μας πληροφορίες: Τον Μάιο του 1914 υπό την 

καθοδήγηση του Γερμανού στρατηγού Λίμαν φον Σάντερς, ο οποίος ανέλαβε τη 



 

στρατιωτική διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα τέλη του 1913, ο 

διωγμός). Μάλιστα, στη θέση των χριστιανών εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι. 

- Η πολιτική περιορισμού του ελληνικού στοιχείου διήρκησε από το 1914 έως το 1918. 

- Η περιοχή της Ανατολικής Θράκης είχε πληγεί από τους πρώτους μήνες των 

διωγμών, πράγμα που οδήγησε στον εκτοπισμό 773.915 θυμάτων την πενταετία 

1913-1918. 

Οι μορφές καταπίεσης των Νεότουρκων μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και οι συνέπειές 

τους 

Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί η σελίδα 139: Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι 

Έλληνες…εκτελέστηκαν. 

Από το κείμενο 2 η αναφορά στις διώξεις στους πληθυσμούς από τα δυτικά και τα βόρεια 

παράλια της Μικράς Ασίας από τον κόλπο του Αδραμυτίου έως το Κουσάντασι, καθώς και 

στον Πόντο με τους  βίαιους εκτοπισμούς  των χριστιανικών πληθυσμών με 257.019 

θύματα. 

 

Γ.1.   

α. Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί η σελίδα 50: Η συμμετοχή της Ελλάδας… θα είχε 

οδυνηρές συνέπειες στο μέλλον. 

Από το κείμενο 1: 

- Έντονος πληθωρισμός. 

- Διχοτόμηση του κράτους / διχασμό με φυσικό επακόλουθο το πλήγμα στα δημόσια 

έσοδα. 

- Η Ελλάδα εισέρχεται στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός που οδηγεί στην έκρηξη 

των δημοσίων δαπανών. Εύλογα, δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τους 

εγχώριους πόρους. 

- Το 1918 υπογράφεται η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας - Αγγλίας - ΗΠΑ για παροχή 

δανείου. Από το σχολικό βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί η σελ. 50: Η Γαλλία, η Μεγάλη 

Βρετανία και οι ΗΠΑ… δεν άργησαν να φανούν.  

Από το κείμενο 2:  

- Επιστροφή Βενιζέλου.  

- Επικύρωση της Συμφωνίας των Σεβρών. 

- Προκήρυξη των εκλογών  

- Ήττα κόμματος Φιλελευθέρων. (ως επίλογος)  

 

β. Συνέπειες της εκλογική ήττας των Φιλελευθέρων στην οικονομία 

Από το σχολικό βιβλίο σελ. 50-51: Τον Νοέμβριο του 1920… τις βαρύτατες συνέπειές της. 

Από το κείμενο 2:  



 

- Το εκλογικό αποτέλεσμα (ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1920 με 118 

βουλευτές σε σύνολο 369) υπήρξε οδυνηρό για τον Βενιζέλο. Αυτοεξορίστηκε στη 

Γαλλία, καθώς δεν εξελέγη βουλευτής και είχε περάσει από τον νου του να 

αποσυρθεί από την πολιτική. 

Από το κείμενο 3:  

- Επιστροφή των αντιβενιζελικών στο πολιτικό προσκήνιο και συγκεκριμένα, του 

βασιλιά Κωνσταντίνου μετά την ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων. Ως εκ 

τούτου, οι Σύμμαχοι αναίρεσαν τις υποσχέσεις τους για ρευστοποίηση των 

πιστώσεων, όταν παλαιότερα, τις είχαν χορηγήσει στην Ελλάδα. 

- Η Αγγλία από την πλευρά της, προσπάθησε να χορηγήσει δάνειο στην Ελλάδα, αλλά 

απέτυχε. 

- Η οικονομική κρίση του 1920/21 είχε ως απόρροια την πτώση των τιμών της 

αγροτικής παραγωγής. Η κατάσταση έτσι, επιδεινώθηκε με τη διχοτόμηση του 

χαρτονομίσματος (1922), ένα μέτρο που χαρακτηρίστηκε ως η απέλπιδα προσπάθεια 

να ισορροπήσει η οικονομία.  

Συνέπειες στη μικρασιατική εκστρατεία με το ρεύμα εξόδου των προσφύγων 

Από το κείμενο 4:  

- Οι Μεγάλες Δυνάμεις, ύστερα από την επικράτηση των φιλομοναρχικών δυνάμεων, 

μετέβαλαν τη στάση τους απέναντι στην παρουσία του ελληνικού στρατού στη 

Μικρά Ασία. Μάλιστα, η Γαλλία και η Ιταλία έθεσαν ζήτημα αναθεώρησης της 

Συνθήκης των Σεβρών. 

- Συνέχιση πολιτικής Βενιζέλου στο μικρασιατικό μέτωπο.  

- Πληθώρα συνεπειών (θάνατοι, σφαγές, διώξεις, με αποκορύφωμα τη μεγάλη 

πυρκαγιά στη Σμύρνη το 1922) για τους ελληνορθόδοξους των παραλίων της Μικράς 

Ασίας. 

- Ως επίλογος: Ο διωγμός του ελληνικού στοιχείου ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 

1922, έναν χρόνο πριν την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923. 

Από το σχολικό βιβλίο θα αξιοποιηθεί η σελίδα 144: Το Νοέμβριο... φτάνουν στην Ελλάδα. 


