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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Συνθήκη Νεϊγύ 

β) Πατριαρχική Επιτροπή 

γ) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

δ) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 

 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

1) Το φθινόπωρο του 1922 έφτασαν στην Ελλάδα συνολικά περίπου 200.000 πρόσφυγες. 

2) Ο τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που ζούσαν 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

3) Μετά τη ρωσική επανάσταση, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας διαπεραιώθηκε στην 

Ελλάδα. 

4) Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, οι πρόσφυγες άρχισαν να θεωρούν την 

παραμονή τους στην Ελλάδα προσωρινή. 

5) Η παλιννόστηση έγινε τμηματικά από το 1918 ως το 1920. 

6) Η επιχείρηση εκδίωξης των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης κατά τον πρώτο διωγμό έγινε 

υπό την καθοδήγηση των Γάλλων, συμμάχων των Τούρκων. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Α3 

Να αντιστοιχίσετε τις περιοχές από όπου εκπατρίστηκαν οι Έλληνες (στήλη Α), με το έτος της 

εκρίζωσης από την κάθε περιοχή (στήλη Β)  

Σημείωση: Κάποια στοιχεία της στήλης Β αντιστοιχούν σε περισσότερες περιοχές της στήλης Α. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ/ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ. 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2019 
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Στήλη Α’                                                              Στήλη Β’  

 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Τι γνωρίζετε για τις μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών κατά την επανάσταση του 1821 και 

ποια η σημασία τους; 

 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α) Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης; 

β) Πώς είχε διαμορφωθεί η πραγματικότητα μετά την έξοδο των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους 

εστίες και πώς η υπογραφή της Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο κρατών;  

 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

Με τη βοήθεια του παραθέματος και των ιστορικών σας γνώσεων να αναφερθείτε στην περίθαλψη 

των προσφυγών από το 1914 έως το 1921. 

 

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

    

         Το 1917  ιδρύθηκε το Υπουργείο Περιθάλψεως στη δικαιοδοσία του οποίου υπήχθη «…η 

μέριμνα περί της περιθάλψεως των προσφύγων, περί της κανονικής καταβολής του επιδόματος εις τα 

οικογενείας των επιστρατευμένων και περί άλλης παντοδαπής προστασίας και υποστηρίξεως των 

ιδίων οικογενειών,  προς τούτοις δε και η μέριμνα προς προσέλευσιν εθελοντών..». 

         Η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων υγιεινής και η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής 

υγειονομικής πολιτικής λόγω της αστικής ανάπτυξης και της εκβιομηχάνισης της παραγωγής 

οδήγησαν στη διεύρυνση του εν λόγω   Υπουργείου με την εισαγωγή της Υγιεινής ως ενός εκ των 

πυλώνων του Υπουργείου. Αυτό έγινε πραγματικότητα το 1922  με τη μετονομασία του Υπουργείου 

Περιθάλψεως σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. 
Δημήτριος Μπουρίκος, Η προνοιακή πολιτική του Ελληνικού κράτους στις αρχές του 20ου αιώνα. (διπλωματ. εργασία) 

 

1. Ανατολική Θράκη                                          α. 1919 

2. Ρωσία                                                             β. 1919-1921 

3. Δωδεκάνησα                                                  γ. 1919 

4. Εσωτερικό Μ. Ασίας                                     δ. 1912 

5. Αϊδίνιο                                                           ε. 1919 

6. Βουλγαρία                                                     στ. 1914 
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ΘΕΜΑ Δ1   

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται 

παρακάτω, να εξηγήσετε για ποιους λόγους η ΕΑΠ, κατά την αποκατάσταση των προσφύγων, έδωσε 

το βάρος στη γεωργία και προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη 

Δυτική Θράκη.  

Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατηγικοί λόγοι για την εγκατάσταση των 

προσφύγων κυρίως στα εδάφη της βόρειας Ελλάδας. Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις ήταν ήδη 

υπερπλήρεις, ανθυγιεινές και κινδύνευαν να μετατραπούν σε εστίες πολιτικής και κοινωνικής 

αναταραχής. Δεν υπήρχε απλός τρόπος να βρεθεί εργασία για τους πρόσφυγες των αστικών κέντρων 

χωρίς να δημιουργηθεί δυσφορία στον υπάρχοντα πληθυσμό. Οι αγροτικές περιοχές στο βορρά, 

αντίθετα, ήταν σχετικά έρημες ακόμα και πριν την έξοδο των μουσουλμάνων. Μετά την έξοδο, η 

κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη στρατηγική ανάγκη να εποικίσει το συντομότερο αυτά τα εδάφη με 

αγρότες που […] αποτελούσαν πολύτιμο προμαχώνα στις τυχόν βλέψεις των Σλάβων για την βόρεια 

Ελλάδα. Όσο πιο γρήγορα πήγαιναν να εγκατασταθούν στα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας τόσο 

το καλύτερο. 

Br. Clark, Δυο φορές ξένος: Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία, μετ. Β. 

Ποταμιάνου, Αθήνα: Ποταμός, 2007, σ. 243 

 


