
Ηζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ

Το προζθσγικό ζήηημα ζηην Ελλάδα 

καηά ηον Μεζοπόλεμο

Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Αμηνπνίεζε επνπηηθνύ πιηθνύ από ην 

δηαδίθηπν



Μνήμη Μικρασίας... 

“Πάλι ηα ίδια και ηα ίδια, θα μος πειρ, θίλε.

Όμυρ ηη ζκέτη ηος ππόζθςγα ηη ζκέτη ηος αισμάλυηος

ηη ζκέτη

ηος ανθπώπος ζαν καηάνηηζε κι αςηόρ ππαμάηεια

δοκίμαζε να ηην αλλάξειρ, δεν μποπείρ.”

(Τελεσηαίος ζηαθμός, Γ. Σεθέπηρ, 

έναρ Μικπαζιάηηρ ππόζθςγαρ)

http://www.de.sch.gr/mikrasia/logotypo.htm

http://www.de.sch.gr/mikrasia/logotypo.htm
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 “Καξζί, ζηα κηθξαζηάηηθα
παξάιηα, αλαβνζβήλνπλε
θσζάθηα, αλαβνζβήλνπλε
κάηηα. Καξζί, αθήζακε
ζπγπξηζκέλα ζπίηηα,
θιεηδσκέλεο ζεξκαγηέο,
ζηεθάληα ζην θνλνζηάζη,
πξνγόλνπο ζηα θνηκεηήξηα.
Αθήζακε παηδηά θαη
γνληνύο θη αδέξθηα. Νεθξνί
άηαθνη. Εσληαλνί δίρσο
ζπίηηα. Βξπθνιαθηαζκέλα
όλεηξα. Δθεί. Καξζί ήηαλ
ίζακε ρηεο ε παηξίδα καο!”

(Μαηωκέλα Χώκαηα,

Γηδώ σηεξίνπ)
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Το πποζθςγικό ζήηημα ζηην Ελλάδα 

καηά ηον Μεζοπόλεμο

 Αθόπμηζη: αθξόαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ Μάλα κνπ Ειιάο

(ζηίρνη Νίθνπ Γθάηζνπ, κνπζηθή ηαύξνπ Ξαξράθνπ, από

ηελ ηαηλία ηνπ Κώζηα Φέξξε Ρεκπέηηθν)

 rembetiko Mana Mou Ellas (4:16), από ηελ ηζηνζειίδα

http://www.youtube.com

(http://www.youtube.com/watch?v=k8nLLqMibc8)

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=k8nLLqMibc8


Παλιέρ θυηογπαθίερ, 

απομεινάπια μιαρ ζυήρ πημαγμένηρ...

Φσηνγξαθηθό πιηθό από ηε ζπιινγή ηνπ Πέηξνπ
Πνπιίδε (βι. ζηηο δηαθάλεηεο 6-19, σο ελδεηθηηθή
επηινγή, ην πιηθό πνπ έρεη αληιεζεί από ηελ πεγή
απηή)
{Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ηεο ΔΡΣ > Φσηνγξαθηθό
Αξρείν > πιινγή: Πέηξνπ Πνπιίδε > Καηεγνξία:
Πξόζθπγεο > Αλαδήηεζε}

http://www.ert-archives.gr

http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
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 Η επιζηποθή ηυν πποζθύγυν από ηη Μικπά Αζία.
Πποζθςγοπούλερ ζηο καηάζηπυμα πλοίος εν πλυ ππορ ηον
Πειπαιά.
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 Αζήλα. Ζ άθημε ησλ πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία. Πξόζθπγεο
ζπγθεληξσκέλνη ζε πξναύιην ρώξν. ύκθσλα κε ζεκείσζε ε
θσηνγξαθία είλαη από ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Ησλίαο.
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 Αζήλα. Πξόζθπγεο από ηε Μηθξά Αζία, θπξίσο νξθαλά παηδηά, ζην

ρώξν έμσ από ηα παιαηά αλάθηνξα (ζεκεξηλή Βνπιή). Πηέξπγεο ηνπ

θηεξίνπ είραλ παξαρσξεζεί γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθύγσλ θαη εηδηθά ησλ νξθαλώλ.
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 Αθήνα. Νεαπά πποζθςγόπαιδα από ηη Μικπά Αζία 

ζηον πποαύλιο σώπο ηυν παλαιών ανακηόπυν.
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 Αθήνα. Πεπιοσή Παγκπαηίος. Σκηνέρ ηοποθεηημένερ για 
ηην πποζυπινή εγκαηάζηαζη ηυν πποζθύγυν. 
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 H εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία ζηελ Αζήλα.
2 θσηνγξαθίεο: α) Αζήλα. Οηθνγέλεηα πξνζθύγσλ ζε πξόρεηξν
θαηάιπκα, β) Αζήλα. Πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ
κέζα ζε βαγόλη ηξέλνπ.
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 Αζήλα.

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθύγσλ από ηε
Μηθξά Αζία. Ζιηθησκέλε
γπλαίθα καδί κε λεαξό
αγόξη έμσ από
παξάγθα. Γηαθξίλεηαη ε
ππαίζξηα απηνζρέδηα
θνπδίλα έμσ από ην
θηήξην.
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 Αζήλα. Υαπηεία. Πξόζθπγεο θαζηζκέλνη έμσ από ην θαηάζηεκα
α/θνί Λακπξόπνπινη πεξηκέλνληαο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαλνκή
ζπζζηηίνπ. Πνιίηεο θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο πηάηα κε θαγεηό θαη
ςσκί. Πιήζνο θόζκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν.
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 Αζήλα. Μέιε ηεο ακεξηθαληθήο νξγάλσζεο πεξίζαιςεο πξνζθύγσλ
από ηε Μηθξά Αζία, Near East Relief, ζε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία
ζηελ θεληξηθή είζνδν ησλ παιαηώλ αλαθηόξσλ.
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 Αζήλα. Ο Τπνπξγόο Πεξηζάιςεσο Απ. Γνμηάδεο, ν Γήκαξρνο
Αζελαίσλ π. Πάηζεο θαη κέιε ηεο επηηξνπήο απνθαηάζηαζεο
πξνζθύγσλ ζε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ζε ππαίζξην ρώξν.
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 Αζήλα. ηηγκηόηππν πηζαλόλ θαηά ηε δηάξθεηα γηνξηήο, πνπ νξγάλσζε
ε επηηξνπή απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία.
Πξνζθπγόπνπια κε ζηνιή επδώλσλ ζπγθεληξσκέλα ζηελ θεληξηθή
είζνδν ησλ παιαηώλ αλαθηόξσλ παξαθνινπζνύλ.



17

 Αζήλα. Δνξηαζηηθή εθδήισζε γηα ηνπο πξόζθπγεο ζην αίζξην ηνπ
Εαππείνπ κεγάξνπ. Ο Δι. Βεληδέινο, Α. Γνμηάδεο θαη ν πξόεδξνο
ηεο επηηξνπήο απνθαηάζηαζεο πξνζθύγσλ H. Morgenthau ζε
αλακλεζηηθή θσηνγξαθία αλάκεζα ζε νξθαλά πξνζθπγόπνπια.
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 Αθήνα. Πποζθςγικό ζσολείο ζηο Βύπυνα-Παγκπάηι.
Πποζθςγόπαιδα ηην ώπα ηος μαθήμαηορ.
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 Αθήνα. Πποζθςγοπούλερ ςθαίνοςν σαλί.
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Μικπαζία 1922 - Κύππορ 1974…

 “Ό,ηη αγάπεζα ράζεθε καδί κε ηα ζπίηηα
πνπ ήηαλ θαηλνύξγηα ην πεξαζκέλν θαινθαίξη
θαη γθξέκηζαλ κε ηνλ αγέξα ηνπ θζηλνπώξνπ”.

(Μπζηζηόξεκα, Γ. εθέξεο)
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ηο παηπικό ηο ζπίηι...

Κύππορ 1974, ππόζθςγαρ ζηην ίδια ζος ηην παηπίδα...
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Κύππορ 1974, ζηο δπόμο ηηρ πποζθςγιάρ...

http://www.agrino.org

http://www.agrino.org/
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Κύπρος 1974, Χπιζηούγεννα ζηην πποζθςγιά...

http://www.agrino.org

http://www.agrino.org/
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Κύππορ 1974, μάθημα ζε πποζθςγικό καηαςλιζμό, μέζα ζε 

ανηίζκηνο… “Και ηώπα ηι θα λέμε ζηα παιδιά;”

http://www.agrino.org

http://www.agrino.org/


Επιπρόσθετες πηγές για το θέμα

 www.de.sch.gr/mikrasia, Ειιάδα 1922: κηα «θηβωηόο πξνζθύγωλ»
(έλαο ηζηνρώξνο κε πινύζην πιηθό θαη καξηπξίεο αιιά θαη κε 
δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, επηκ. Γεκήηξε Αζβεζηά)

 http://www.ert-archives.gr, Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ηεο ΕΡΣ >
Φσηνγξαθηθό Αξρείν > πιινγή: Πέηξνπ Πνπιίδε > Καηεγνξία: 
Πξόζθπγεο > Αλαδήηεζε. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο ζην 
Σαηληνζήθε Σειεόξαζεο θαη λα αλαδεηήζεη κε ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 
(π.ρ. αλαδεηώληαο κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή
εκθαλίδεηαη δεύηεξν ζηε ζεηξά, ζηελ πξώηε ζειίδα ησλ 
απνηειεζκάησλ, ην ληνθηκαληέξ κε ηίηιν «Από ηε Μηθξαζία ραίξε»)

 http://www.taxidifygis.org.cy, Σαμίδη θπγήο (δηαδηθηπαθό 
δηαδξαζηηθό βησκαηηθό παηρλίδη, από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο)

http://www.de.sch.gr/mikrasia
http://www.de.sch.gr/mikrasia
http://www.de.sch.gr/mikrasia
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.taxidifygis.org.cy/


Εκπαιδευτικά λογισμικά

 Σν ινγηζκηθό Ιζηνξία ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Ειιάδαο, 

1821-2003, παξαγσγή: conceptum

{Γεγνλόηα > «Η ζέζε ηεο Ειιάδαο θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην 

Πόιεκν θαη ε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία» > «Ο Μηθξαζηαηηθόο 

Πόιεκνο (1918-1923)»}

 Σν ινγηζκηθό Σνπηθή Ιζηνξία, παξαγσγή: Τ.Π.Δ.Π.Θ. –

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 

{Εγθαηάζηαζε πξνζθπγηθώλ πιεζπζκώλ ζε κηα πεξηνρή, ε 

πεξίπησζε ηεο Καηζαξηαλήο}. 

 Σν ινγηζκηθό δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή ζηελ 

αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/


Γηδαθηηθά ζελάξηα

 Γηαθνπκάηνπ Σεξέδα, “Ζ κύξλε θαίγεηαη...”, ζην 

Νηθνιαΐδνπ . & Γηαθνπκάηνπ Σ., Δηαδίθηπν θαη 

Δηδαζθαιία - Έλαο  νδεγόο γηα θάζε ελδηαθεξόκελν θαη 

πνιιέο πξνηάζεηο γηα ηνπο θηινιόγνπο, εθδόζεηο 

Κέδξνο, Αζήλα 2001, ζ. 356-363. 

 αθθά Βαζηιηθή, Γηδαθηηθό παξάδεηγκα γηα ηελ ελόηεηα 

44, Σν πξνζθπγηθό δήηεκα ζηελ Ειιάδα θαηά ηνλ 

Μεζνπόιεκν (Γ΄ Γπκλαζίνπ), δηαζέζηκν ζην 

http://www.moec.gov.cy > Γηεύζπλζε Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο > Δθπαηδεπηηθό πιηθό > Ηζηνξία γηα ην 

Γπκλάζην, http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi

http://www.moec.gov.cy/
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi


Γηδαθηηθά ζελάξηα...

 Ιζηνξία - Δηαδίθηπν, γηα Μέζε Γεληθή Εθπαίδεπζε,
επηκνξθωηηθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηελ ελζωκάηωζε
ηωλ ΣΠΕ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, Παηδαγσγηθό
Ηλζηηηνύην Κύπξνπ, 2008 (βι. αλαπηπγκέλε
δξαζηεξηόηεηα 13 «Σν πξνζθπγηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα
θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν», ζ. 189-222, ζπγγξαθή Μαξία
Παπαιενληίνπ).

 Ζ πην πάλσ έθδνζε δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.e-epimorfosi.ac.cy (e-πιηθό > e-πιηθό >

download πιηθό > αλαδήηεζε κε βάζε ηηο νδεγίεο). 

 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βι. νδεγίεο ζηε ζπλέρεηα.

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/


Ιζηορία – Διαδίκησο, εκδ. Παιδαγυγικού Ινζηιηούηος 
Κύππος, 2008

 Οδεγίεο αλαδήηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα:

 Μεηά ηα αξρηθά βήκαηα, δει. αλαδήηεζε ζην http://www.e-

epimorfosi.ac.cy > e-πιηθό > e-πιηθό > download πιηθό, o

ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα γξάςεη Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζην 

πεδίν Αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη θιηθ 

ζην αλαδήηεζε. Αθνύ εληνπίζεη ην αξρείν, κπνξεί λα παηήζεη 

ζην πεξηζζόηεξα θαη αθνινύζσο ζην download γηα λα θαηεβάζεη 

ην αξρείν. Σέινο, κπνξεί λα επηιέμεη λα απνζεθεύζεη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ην αξρείν, πνπ είλαη ζε κνξθή zip, θαη λα ην 

αλνίμεη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: επηινγή αξρείνπ > δεμί θιηθ κε ην 

πνληίθη > extract here.

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/

