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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Τάγματα Εργασίας 

β) Οργανισμός 

γ) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

 

Μονάδες 15 

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 Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους την προκαταβολή για την 

αξία της περιουσίας τους. 

6) Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφτηκε η Σύμβαση της  Άγκυρας που αποτελούσε το οικονομικό 

σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιες ήταν οι διαφορές της αστικής και της αγροτικής αποκατάστασης και ποια εμπόδια συνάντησε 

η αποκατάσταση των προσφύγων στις αστικές περιοχές; 

 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α)Με ποιον τρόπο συνέβαλαν οι πρόσφυγες στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας; (μονάδες 8) 

β.) Ποια ήταν η προσφορά των προσφύγων στη μουσική εξέλιξη και στην πνευματική ζωή της 

χώρας; (μονάδες 5). 

Μονάδες 13 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

Αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα και πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο να αναφέρετε τις 

συνέπειες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

 

« Ο Ελ. Βενιζέλος δεν ανήκεν εις την κατηγορίαν των ανθρώπων που εδίσταζον να αναλάβουν 

ευθύνας. Άλλωστε, όταν η Ελλάς είχε βαστάσει το βάρος της Μικρασιατικής καταστροφής, όταν 

είχεν υποστή τόσας θυσίας εις άψυχον και έμψυχον υλικόν, ποίαν αξίαν ημπορούσαν να έχουν 

μερικαί εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, όταν δια της θυσίας αυτής επετυγχάνετο ένας ευρύτερος 

διακανονισμός των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εγεφυρούτο το από αιώνων χάσμα μεταξύ των δύο 

λαών και το Αιγαίον πέλαγος μετετρέπετο από χωριστικόν όριον εις συνδέουσαν γέφυραν; Εάν ο 

Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως των οικονομικών 

διαμφισβητήσεων μεταξύ των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέβλεπαν αι 

μέχρι τότε συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία 

αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, 

με αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς μεγαλύτερων από την 

αρνητικήνζημίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητας. Το 

θέμα ήτο: Εσύμφερεν ή όχι την Ελλάδα να λησμονήση το παρελθόν και να επιδίωξη ειλικρινώς την 

αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων με την Τουρκίαν; Εσύμφερεν ή όχι να μεταβληθή ο προαιώνιος 

εχθρός εις φίλον; Εφ' όσον η απάντησις εις το ερώτημα τούτο θα ήτο καταφατική, η συμφωνία της 

10ης Ιουνίου παρουσιάζετο ως το καλύτερον δυνατόν πρώτον βήμα δια την συμφιλίωσιν με την 

Τουρκίαν. Οι επικριταί, άλλωστε, του Βενιζέλου, όπως απέδειξεν η μετά ταύτα πολιτική των, 

επίστευον ότι η συμφωνία εκείνη ήτο κατά βάσιν ορθή. Το επιστέγασμα της επελθούσης 

συνεννοήσεως ήτο το ταξίδιον του Έλληνος πρωθυπουργού εις Άγκυραν, κατόπιν προσκλήσεως της 

τουρκικής κυβερνήσεως, και η υπογραφή του συμφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διατησίας.» 

Γρηγορίου Δάφνη, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), εκδ. Κάκτος, Αθήνα 199, σσ. 66-68 

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Με τη βοήθεια του παραθέματος και των ιστορικών σας γνώσεων να αναφερθείτε στους φορείς και 

στην οργάνωση που προέβη το ελληνικό κράτος για την περίθαλψη των προσφύγων από το 1914 έως 

το 1921. 

 

Μονάδες 25 

 

         «Η προνοιακή αντιμετώπιση των προσφύγων αναφέρεται στα ιδιαίτερα θεσμικά μέσα και τα 

μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις για την υποδοχή των προσφύγων,   

την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξή τους στον εθνικό κορμό.  Με άλλα λόγια,  αναφέρεται 

σε όλο εκείνο το πλέγμα υπηρεσιών,  παροχών και ρυθμίσεων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
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διαβίωσης των προσφύγων. Σε στρατηγικό επίπεδο, οι πρώτες κινήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων 

χαρακτηρίζονταν από αποσπασματικότητα, έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα στη διάγνωση 

των προβλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό της έλλειψης στρατηγικής δημόσιας πολιτικής ότι η αρχική 

προνοιακή πολιτική στηρίχθηκε βασικά (αν όχι αποκλειστικά) στην ιδιωτική πρωτοβουλία και 

κοινωνική αλληλεγγύη,  κατάσταση που διήρκεσε μέχρι και το 1916 (αρκετά δηλαδή χρόνια μετά 

την έλευση των πρώτων προσφύγων). Η μεγαλύτερη θεσμική καινοτομία προήλθε κυρίως από τις 

συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων (ανάπηροι, χήρες, ορφανά) και των συνεπαγόμενων 

προσφυγικών μετακινήσεων και έλαβε τη  μορφή ίδρυσης Υπουργείου. 

         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. 

        Το Υπουργείο καταργήθηκε για μια περίπου περίοδο επτά μηνών από τη δικτατορική 

κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου, ενώ νέες θεσμικές εξελίξεις καταγράφονται το 1928,  όταν ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος διαχώρισε τον τομέα της Υγιεινής,  αρχικά ως Υφυπουργείο και εν συνεχεία ως 

αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής (Νόμος 4172/1929, ΦΕΚ 201/16-6-1929). Η ένταση του 

προσφυγικού προβλήματος μετά το 1919  οδήγησε στην στρατηγική επιλογή της επίκλησης διεθνούς 

βοήθειας, αφού η Ελλάδα με ιδία μέσα (θεσμικά, οργανωτικά,  οικονομικά)  δεν μπορούσε πια να 

αντιμετωπίσει το μεγάλο κύμα προσφύγων από τη Μικρά Ασία.  Η στρατηγική αυτή υλοποιήθηκε 

στη βάση συμφωνίας με την Κοινωνία των Εθνών και μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας της 

Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.»  

Δημήτριος Μπουρίκος, Η προνοιακή πολιτική του 

Ελληνικού κράτους στις αρχές του 20ου αιώνα 


