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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Επιπρόσθετο υλικό (πηγών) παραθεμάτων. 

1.  

Η Συνθήκη της Λοζάνης επικυρώθηκε τον Ιούλιο του 1923. Δύο μήνες 

αργότερα, χωρίς ο επίσημος μηχανισμός να έχει ακόμα λειτουργήσει και 

κάτω από συνθήκες νέκρωσης της γεωργικής παραγωγής, εν αναμονή της 

ανταλλαγής, οι κυβερνήσεις των δύο ενδιαφερόμενων χωρών 

υποδέχονταν θερμά τις πρωτοβουλίες της Αμερικής. Στη διάρκεια της 

εβδομάδας μεταξύ 15 & 21 Οκτωβρίου, υπό την εποπτεία επιτροπών που 

αποτελούνταν από Έλληνες & Τούρκους αξιωματούχους μαζί με άλλους 

λειτουργούς της επιτροπής Νear East Relief, που ενεργούσαν ως 

ουδέτερα μέλη, 8000 μουσουλμάνοι μεταφέρθηκαν από τη Μυτιλήνη στο 

Αϊβαλί, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας. Ανταλλάχθηκαν με 

ισάριθμους Έλληνες, που μεταφέρθηκαν με ελληνικά πλοία από τη 

Σαμψούντα στη Θεσσαλονίκη. Προκαλώντας κατάπληξη σε όλους, η 

έναρξη της εφαρμογής της συνθήκης της ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε 

μέσα σε κλίμα αρμονίας. Οι οικογένειες των μουσουλμάνων μαζί με τα 

νοικοκυριά και τα κοπάδια τους ταξίδεψαν προς τα διάφορα λιμάνια της 

Μυτιλήνης, όπου τους περίμεναν μικρά τουρκικά ατμόπλοια. Έλεγχος 

διαβατηρίων και τελωνείο παρακάμπτονταν. Μικροκακοποιοί και απλοί 

παραβάτες ελευθερώνονταν από τη φυλακή. Επέτρεπαν στις γυναίκες να 

παίρνουν μαζί τους ακόμα και τις αρμαθιές με τα χρυσά φλουριά της 

φορεσιάς τους. Όσοι πίστευαν στην παραδοσιακή ελληνοφοβία – 

τουρκοφοβία θα εκπλήσσονταν βλέποντας τους Έλληνες της Μυτιλήνης 

να δίνουν αποχαιρετιστήρια γεύματα προς τιμήν των αναχωρούντων 

γειτόνων τους και να τους συνοδεύουν λίγο αργότερα στην προκυμαία, 

όπου χριστιανοί και μωαμεθανοί που μια ζωή όργωναν πλάι πλάι ή 

κάπου κάπου έπαιζαν τάβλι στα καφενεία του χωριού τώρα φιλιούνταν 

και αποχωρίζονταν με δάκρυα στα μάτια. Ύστερα, αφού κάθονταν για 

λίγο πάνω στις στοιβαγμένες αποσκευές, με τα κοπάδια των ζώων 

τριγύρω, τις γυναίκες να κλαίνε, τα παιδιά να χαϊδεύουν τα κατοικίδια 

ζώα, τους παππούδες με τις γκρίζες γενειάδες όλο αξιοπρέπεια, όπως τα 

έθιμά τους ορίζουν οι μουσουλμάνοι της Μυτιλήνης ξεκινούσαν για την  
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άγνωστή τους Τουρκία. Στο Αϊβαλί, το σταθμό εισόδου, διερμηνείς που 

μιλούσαν τη γνωστή τους ελληνική και την άγνωστή τους τουρκική 

γλώσσα τους τοποθετούσαν σε προσωρινά σπίτια. Έπειτα τους 

κατένεμαν στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα με το επάγγελμά τους και 

σύμφωνα με τις διατάξεις στην Τουρκία, που όριζαν ότι οι πληθυσμιακές 

– επακόλουθες της ανταλλαγής- αυξήσεις στα χωριά θα περιορίζονταν 

οπωσδήποτε στο ένα πέμπτο του πληθυσμού τους. 

Με βάση την παραπάνω πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις, να 

αναφερθείτε στο περιεχόμενο της Συνθήκης της Λοζάνης και ιδιαίτερα 

στους όρους που αφορούσαν τους ανταλλάξιμους. Ακολούθως, με αφορμή 

την αρχική στέγαση κι αποκατάσταση των μουσουλμάνων στην Τουρκία, 

να αναφερθείτε στη στέγαση και την περίθαλψη των ορθοδόξων κατά το 

πρώτο διάστημα από την άφιξή τους στην Ελλάδα.    

2. 

Απέναντι σε ένα ποσοστό γεννητικότητας που είχε πέσει στο μηδέν, σε 

36 κέντρα ο τύφος και σε άλλα 60 η ευλογιά, ανάμεσα στις 800 

προσφυγικές κοινότητες της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό 

θνησιμότητας να φτάσει τους χίλιους ανθρώπους την ημέρα μέχρι τον 

Ιανουάριο του 1923. Για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της εξάπλωσης των 

επιδημιών στην Ελλάδα, μια αμερικανική οργάνωση δημιούργησε 

υγειονομικό σταθμό (καραντίνα) στη Μακρόνησο για τον έλεγχο όλων 

των εισερχόμενων πλοίων. Και άλλα ακόμη αμερικάνικα γραφεία 

βρίσκονταν σε ετοιμότητα για την ανακούφιση των προσφύγων, 

παρέχοντας είδη διατροφής, φάρμακα, ιατρική περίθαλψη και βοήθεια 

στα ορφανά. Γιατί τώρα πλέον όλος ο πλανήτης είχε συγκινηθεί από 

αυτό τον κατακλυσμό των προσφύγων. Επτά αμερικανικές και πέντε 

ευρωπαϊκές οργανώσεις αλληλεγγύης είχαν συσταθεί και συνεργάζονταν 

στενά με την ελληνική κυβέρνηση. Η ίδια η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το 

Νοέμβριο του 1923, οπότε η Κοινωνία των Εθνών παραδέχτηκε το 

πρόβλημα, είχε βοηθήσει 72.000 προσφυγικές οικογένειες να 

εγκατασταθούν προσωρινά στη Μακεδονία, παρέχοντάς τους σπόρους 

δημητριακών και ζώα. Στο μεταξύ, τα υπόλοιπα τρία τέταρτα των  
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νεοφερμένων στην Ελλάδα συνέχιζαν να επιβιώνουν όπως μυστηριωδώς 

το καταφέρνουν όλοι οι πρόσφυγες, βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Αντί να 

μαντρώνονται σε αντίσκηνα, σχολεία, εκκλησίες και θέατρα, οι 

πρόσφυγες άρχισαν να χτίζουν μόνοι τους τις γειτονιές και τα προάστιά 

τους. στην Αθήνα, μόλις γινόταν γνωστό ότι υπήρχαν εκεί κοντά παλιά 

πλινθόκτιστα διαμερίσματα που θα μπορούσαν να καταληφθούν, 3.000 

γυναίκες, παιδιά και γέροι άφηναν τα καταλύματά τους στην περιοχή 

του Θησείου και στα άλλα αρχαία κλασικά ερείπια κι έτρεχαν σαν σμάρι 

από μέλισσες να φτιάξουν τη γειτονιά τους. όσοι είχαν γεννηθεί στη 

Μικρά Ασία γνώριζαν καλά να χρησιμοποιούν τον πηλό. Εδώ, λοιπόν, 

υπήρχε σε αφθονία. Οι γέροι μάζευαν τα άχυρα, οι γυναίκες τα 

ανακάτευαν με τον πηλό, που τον έκοβαν μετά σε πλίνθους, ενώ τα 

παιδιά κουβαλούσαν τα πηλοφόρια. Οι τοίχοι σιγά σιγά υψώνονταν χάρη 

στη βασική προσφυγική αρχή «ο ένας βοηθά τον άλλο κι όλοι τον έναν». 

Ο καυτός ήλιος αποτελείωνε τη δουλειά. Σύντομα άνοιξαν τα 

μικρομάγαζα που πουλούσαν καρύδια και ξερά σύκα, μαγαζάκια όπου οι 

τσαγκάρηδες δούλευαν σκυμμένοι πάνω από απελέκητους πάγκους και οι 

κοπέλες έφτιαχναν χράμια. Μέσα σε λίγους μήνες η μετακίνηση από τα 

ερείπια των αρχαίων κλασικών ναών στις νέες πλινθόκτιστες κατοικίες 

είχε ολοκληρωθεί. Τα άφθαρτα ερείπια του Παρθενώνα κοίταζαν 

αγέρωχα πάνω από αυτόν το συνοικισμό με τις πλινθόκτιστες καλύβες.  

Με βάση την παραπάνω πηγή & αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε στις ενέργειες του κράτους και εν συνεχεία στους φορείς που 

αντιμετώπισαν τις πρώτες ανάγκες των προσφύγων. Ακολούθως, να 

επισημάνετε τις περιοχές στις οποίες εγκατέστησαν τους πρόσφυγες & τους 

τρόπους ανέγερσης σπιτιών στην αστική αποκατάσταση. 

3.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ... 

Υπενθυμίσατε, κύριε πρόεδρε, την συνομιλίαν μας εν Λωζάννη. Τους 

λόγους μου τούτους έρχομαι να προσθέσω εις τους λόγους, τους 

νοποίους είπατε ενώπιον της μεγάλης εθνικής συνελεύσεως, όταν 

αναφέρατε ότι εν τω προ-σώπω μου κάθε φοράν που δεν επρόκειτο να 
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υπερασπίσω τα συμφέροντα της χώρας μας, εύρετε ένα αντιπρόσω-πον, 

όστις μακράν από του να σας παρεμβάλλη εκ συστήματος εμπόδια, σας 

παρείχεν, εν πνεύματι συναισθήσεως της λεπτής σας θέσεως, την 

ταπεινήν του, το αναγνωρίζω, υποστήριξιν. Σας ώφειλον μίαν 

απάντησιν, την οποίαν έδωσα ήδη ευρισκόμενος εν τη χώρα μου, αλλά 

την απάντησιν αυτή σας την εχρεωστούσα επίσης στην ιδίαν υμών χω-

ράν και είμαι ευτυχής διότι μου παρέχεται την στιγμήν αυτήν η ευκαιρία 

να εκπληρώσω το ευχάριστον τούτο χρέος. 

Βεβαιωθήτε, κύριε πρόεδρε, ότι δεν παρεξέκλινα ούτε προς στιγμήν της 

μεγάλης γραμμής, την οποίαν σεις ο ίδιος εχαράξατε και ηκολουθήσατε, 

και την οποίαν υπεμνήσατε τόσον ευγλώττως. Οφείλω να σας είπω μετά 

παρρησίας, κύριε πρόεδρε, ότι, ακολουθών την γραμμήν αυτήν, μεγάλως 

εστηρίχθην εις το πρόσωπον της υμετέρας εξο-χότητος, την οποίαν 

εγνώρισα, υπολήπτομαι και εκτιμώ πολύ ως ένα ακαταπόνητον 

υπέρμαχον της χώρας σας, αλλά ταυτοχρόνως και ως ένα πολιτικόν, 

όστις εγνώριζε να υπερπηδά τα εμπόδια. Αντικρυζόμενα από χαμηλά, τα 

εμπόδια αυτά φράσσουν τον ορίζοντα και εμποδίζουν την θέαν, αλλά δι' 

εκείνον όστις αντικρύζει από σκοπιάς υψηλοτέρας τον ορίζοντα, ο 

οποίος απλούται ελεύθερος εμπρός εις τα μάτια του τα εμπόδια αυτά 

εξαφανίζονται τελείως. 

Εγνώριζα ότι θα προσεκρούαμεν εις τας ιδίας δυσχέρειας, ότι θα 

αντιμετωπίζαμεν μίαν επίμονον αντίδρασιν, ότι αμφότεροι θα 

κατηγορούμεθα ως επιλήσμονες του παρελθόντος, αλλά ταυτοχρόνως 

είχα την ακλόνητον πεποίθησιν ότι δεν ειργαζόμην μόνος, ότι η υμετέρα 

εξοχότης ηγρύπνει από το άλλο μέρος των συνόρων. Είχα την ακλόνητον 

πεποίθησιν ότι εκοπίαζα και ηγωνιζόμην σκληρώς, αλλ' ότι εν τη χώρα 

ταύτη είχα εν τω προσώπω υμών ένα γενναί-ον συνεργάτην. Ησθανόμην 

ότι με κάθε ημέραν που παρήρχετο προσηγγίζαμεν περισσότερον, ότι τα 

εμπόδια υπε-χώρουν. Και ότι θα ήρχετο η ημέρα καθ' ήν βήμα προς βήμα 

θα εφθάναμεν εις το σημείον να ίσταται ο εις απέναντι του άλλου. 

Και ιδού ότι η στιγμή αυτή 

ήλθε, κύριε πρόεδρε. (...) 

Τίποτε δεν χωρίζει πλέον τας δυο χώρας. Πλείονα του ενός δεδομένα 

μας συνδέουν: Η γειτονία του Αιγαίου, το οποίον μακράν από του να 

χωρίζη τας δύο χώρας μας, αποτελεί μέσον διαρκούς επαφής αναμεταξύ 
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των, μία μακρά εξοικείωσις των δύο λαών, οι οποίοι έζησαν επί αιώνας 

ο εις παρά το πλευρόν του άλλου και εδιδάχθησαν τοιουτοτρόπως να 

εννοή ο εις τον άλλον, ν' αλληλοεκτιμώνται και ν' 

αλληλοσυμπληρούνται, και τέλος, το σπουδαίον γεγονός ότι αμφότεροι 

κατήργησαν την μοναρχίαν, υιοθετήσαντες την δημοκρατίαν. 

Εκφράζων προς υμάς την ζωηράν ευγνωμοσύνην μου διά την τόσον 

εγκάρδιον και επιβλητικήν υποδοχήν, η οποία μου επεφυλάσσετο από της 

στιγμής της αποβιβάσεώς μου και η οποία αντανακλά εις ολόκληρον το 

ελληνικό έθνος, είμαι ευτυχής εκφράζων εδώ τον θαυμασμόν μας διά την 

θαυμαστήν προσπάθειαν την οποίαν μετά τόσης επιτυχίας ανέπτυξεν το 

τουρκικόν έθνος διά την στερέωσιν του νέου καθεστώτος της τουρκικής 

δημοκρατίας, τόσον στερεώς ηδραιωμένης. 

Είμαι όλως ιδιαιτέρως ευτυχής χαιρετίζων ενταύθα την αυτού εξοχότητα 

τον Τεφήκ Ρουσδή βέην, υπουργόν των Εξωτερικών, όστις κατά τα μακρά 

έτη της επιμόνου εργασίας, την οποίαν ανέπτυξε παρά το πλευρόν σας, 

εχάραξε με χέρι αριστοτεχνικόν το πρόγραμμα της προσεγγίσεως των 

δύο χωρών μας, απομακρύνων όλα τα εμπόδια τα οποία η-γείροντο 

καθημερινώς ενώπιον αυτού. 

Εγείρω το κύπελλον εις υγείαν του προέδρου της τουρκικής δημοκρατίας, 

εις υγείαν της κυρίας Ισμέτ πασά και της κυρίας Τεφήκ Ρουσδή βέη, ως 

επίσης και εις υγείαν της υμετέρας εξοχότητος και του Τεφήκ Ρουσδή 

βέη. Εγείρω το κύπελλον υπέρ της ευτυχίας του τουρκικού έθνους και της 

ελληνοτουρκικής φιλίας». 

ΒΑΣ. ΗΛΙΑΔΗΣ (απεσταλμένος στην Άγκυρα) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, Τετάρτη 29 

Οκτωβρίου 1930 (Απόσπασμα από τον λόγο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο γεύμα που περέθεσε 

προς τιμήν του στην Άγκυρα ο Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού την προηγούμενη της 

υπογραφής του ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας), συλλογή Ε.Λ.Ι.Α. 

Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω κείμενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις: α) Να αναφερθείτε στην υποδοχή της Σύμβασης της 

Λοζάνης από τους πρόσφυγες και ποιους εξυπηρετούσε η υπογραφή της. β) 

Πώς φθάσαμε στη Συμφωνία της Άγκυρας και ποια ήταν τα 

χαρακτηριστικά της; γ) Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των 

προσφύγων στην ελληνική εξωτερική πολιτική; 
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4. 

 

    

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εικόνες & αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην προέλευση των προσφύγων πριν και 

μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Ακολούθως, να αναφέρετε ποιος ήταν 

ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή. 


