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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α.) Υπογράφθηκε το Νοέμβριο του 1919 και 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 την υπογραφή της συνθήκης). 

 

β.) Συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 1918 με σκοπό την οργάνωση του 

επαναπατρισμού των εκτοπισμένων με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής Κυβέρνησης. 

Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες μετά τον 

τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. 

 

γ.) Αυτόνομος οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε  το Σεπτέμβριο του 1923 με πρωτοβουλία της ΚΤΕ 

(Κοινωνία των Εθνών) με πλήρη νομική υπόσταση με έδρα την Αθήνα. Τότε η ελληνική κυβέρνηση 

μπροστά στο τεράστιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύγων που έπρεπε να 

αναλάβει ζήτησε τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει  

στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Για την αποκατάσταση των 

προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη ως παραμέτρους η διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες», τον τόπο 

προέλευσης και τις αντικειμενικές συνθήκες , διακρίνοντας την αποκατάσταση των προσφύγων σε 

αγροτική και αστική. Λειτούργησε ως το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο 

Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους 

πρόσφυγες. 

 

δ.) Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης 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 ανταλλάξιμων. 

 

 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ Α2 

1. Λάθος 

2. Σωστό  

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

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

 

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). 

1στ 

2β 

3δ 

4 α,γ,ε 

5 α,γ.ε 

6 α,γ,ε 

 

 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Β1 

σελ. 4 «Στη διάρκεια της Επανάστασης... ελληνικού κράτους.» 

 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α) σελ. 20 «Όταν έγινε γνωστή.... την εφαρμογή της» 

β.) σελ. 20-21 «Η πραγματικότητα...του ελληνικού κράτους» 

 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

σελ. 9 «Στην αρχή η περίθαλψη... γεωργικό κλήρο» 

σελ. 9-10 «Κατά την περίοδο ... θυμάτων του πολέμου» Το δευτερογενές παράθεμα από το έργο του 

Δημήτριου Μπουρίκου  «Η προνοιακή πολιτική του Ελληνικού κράτους στις αρχές του 20ου αιώνα.» 

επιβεβαιώνει τις ιστορικές μας γνώσεις σχετικά με την περίθαλψη των οικογενειών των εφέδρων από 

το Υπουργείο Περιθάλψεως, ενώ προσθέτει περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του. Πιο 

συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιθάλψεως καταπιάστηκε με την ανάπτυξη της υγειονομικής 

πολιτικής του κράτους, η οποία αποτελούσε επιτακτική ανάγκη λόγω της αστικής ανάπτυξης και της 

εκβιομηχάνισης της παραγωγής. Στη συνέχεια, μας πληροφορεί ότι το 1922 το Υπουργείο 

Περιθάλψεως μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. 

σελ 10 «Μολονότι η Ελλάδα.... προηγούμενης εγκατάστασης» 
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Μονάδες 25 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1   

Εισαγωγή: Η ΕΑΠ ήταν ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση που ιδρύθηκε το 

Σεπτέμβριο του 1923 στην Αθήνα. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες 

παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. 

σελ. 25 «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση... εργατικού προλεταριάτου» Το δευτερογενές 

παράθεμα από το έργο του Br. Clark με τίτλο «Δυο φορές ξένος: Οι μαζικές απελάσεις που 

διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία» επαληθεύει τις ιστορικές μας γνώσεις και 

επισημαίνει ότι η ΕΑΠ προώθησε την αγροτική αποκατάσταση καθώς στις πόλεις ήταν ήδη 

συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πληθυσμού, ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και δεν ήταν 

δυνατή η εξεύρεση εργασίας για τους πρόσφυγες χωρίς να προκληθεί η δυσαρέσκεια των γηγενών. 

σελ. 25 « Εξάλλου... παραμεθόριες περιοχές» Ο συγγραφέας υπογραμμίζει τη  στρατηγική σημασία 

της εγκατάστασης των Ελλήνων στη Βόρεια Ελλάδα καθώς ο άμεσος εποικισμός της περιοχής θα 

αποτελούσε εμπόδιο στις βλέψεις των Σλάβων για επέλαση.  

Μονάδες 25 

 


