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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

α) Τάγματα Εργασίας 

β) Οργανισμός 

γ) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

 

 

α.) Ήταν μορφή καταπίεσης των Ελλήνων από Τούρκους. Κατά την πρώτη φάση των διωγμών το 

1914 τα τάγματα εργασίας επάνδρωσαν άνδρες άνω των 45 ετών που δεν στρατεύονταν. Πολλοί 

πέθαναν από τις κακουχίες. Στη δεύτερη φάση των διωγμών το 1922, τα τάγματα εργασίας 

επάνδρωσαν άνδρες μεταξύ 18- 45 ετών. Αυτοί, στρατιώτες ή ντόπιοι άντρες σχημάτισαν πορείες 

αιχμαλώτων προς το εσωτερικό της Μ. Ασίας. Εκεί πολλοί πέθαναν από πείνα, κακουχίες και 

αρρώστιες. 

  

β) Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με σκοπό την άμεση περίθαλψη και 

στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά 

της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική 

περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.\ 

 

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. 

 

ΘΕΜΑ Α2  

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

6. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Σχολικό βιβλίο: σελ. 157 «Την αστική αποκατάσταση... επέκταση λιμανιών κ.ά.) 

 

ΘΕΜΑ Β2  

α.) Σχολικό βιβλίο: σελ. 168-169 «Η άφιξη των προσφύγων... ετοίμων ενδυμάτων» 

β) Σχολικό βιβλίο: σελ. 169 «Οι πρόσφυγες...ελληνικής ταυτότητας» 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

       Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την υπογραφή της Συμφωνίας της Άγκυρας, του Συμφώνου 

φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας, του Πρωτοκόλλου για τον περιορισμό των ναυτικών 

εξοπλισμών και της Σύμβασης εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας επεδίωξε την ελληνοτουρκική 

προσέγγιση. 

       Σχολικό βιβλίο: «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις...πρωθυπουργού». Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 

και ο Γρ. Δάφνης στο έργο του Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940) που αποτελεί δευτερογενή 

ιστορική πηγή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως στόχος του Ελευθέριου Βενιζέλου ήταν να 

γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο χώρες ώστε το Αιγαίο να μην αποτελεί πλέον χώρο 

πολεμικών επιχειρήσεων. 

       Σχολικό βιβλίο: «Ο συμψηφισμός, όμως των ανταλλαξίμων... των Μουσουλμάνων της 

Ελλάδας». Σύμφωνα με τον συγγραφέα του παραθέματος ο Ελ. Βενιζέλος προέβη σε αυτή τη 

συμφωνία καθώς θεωρούσε πως με αυτόν τον τρόπο η χώρα απέφευγε έναν ακόμη επιζήμιο πόλεμο. 

Ο Ελ. Βενιζέλος στηρίζοντας εμπράκτως αυτή τη συμφωνία ταξίδεψε ο  ίδιος στην Άγκυρα, ύστερα 

από πρόσκληση της τουρκικής κυβέρνησης, όπου υπογράφθηκε το σύμφωνο φιλίας ουδετερότητας 

και διαιτησίας. 

       Σχολικό βιβλίο: Βέβαια, «το γεγονός αυτό... του 1932 και του 1933» 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

 Η περίθαλψη των προσφύγων σε επίπεδο κοινωνικής- προνοιακής πολιτικής σχετίζεται 

κυρίως με τη θεσμοθέτηση μέτρων για την υποδοχή, την αποκατάσταση και την ενσωμάτωση 

των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Η προσπάθεια αρχικά επικεντρώθηκε, μέσω 

διαφόρων υπηρεσιών, στη διασφάλιση, κατά το δυνατόν, αξιοπρεπούς διαβίωσης των 

ανθρώπων [Ιστορικό Παράθεμα] 

  «Στην αρχή η περίθαλψη των προσφύγων… για τις οικογένειες των θυμάτων του πολέμου» 

[σχολικό βιβλίο] 

 Το Υπουργείο ανέλαβε την προστασία των προαναφερθέντων ομάδων. Έθεσε ως στόχο την 

καταβολή επιδόματος εγκαίρως, την οργάνωση των εθελοντών και την κάθε είδους αρωγή 

όσων είχαν ανάγκη. [Ιστορικό Παράθεμα] 

 «Μολονότι η Ελλάδα βρισκόταν σε πολεμική αναμέτρηση…ή για επιστροφή στις περιοχές 

της προηγούμενης εγκατάστασης». [σχολικό βιβλίο] 

 Το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το κράτος στην περίθαλψη 

των προσφύγων ήταν αυτό της υγιεινής. Αυτό γιγαντώθηκε εξαιτίας του συνωστισμού σε 

αστικές περιοχές  και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το Υπουργείο προχώρησε στη 

δημιουργία υπηρεσίας Υγιεινής. Το 1922 το ίδιο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, 

Πρόνοιας και Αντιλήψεως. [Ιστορικό Παράθεμα] 

 Η γιγάντωση του προσφυγικού ζητήματος, μετά το 1922, επέβαλε δραστικές  λύσεις.  Η 

Ελλάδα στράφηκε στο εξωτερικό για βοήθεια, σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο. 

[Ιστορικό Παράθεμα] 

 Με τη βοήθεια της ΚτΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1923 η ΕΑΠ. [Ιστορικό Παράθεμα] 

 Το Υπουργείο ανέστειλε τη δράση του την περίοδο της δικτατορίας του Θ. Πάγκαλου, για 

περίπου επτά μήνες.  Το 1928, δημιουργήθηκε το Υφυπουργείο Υγιεινής από την κυβέρνηση 

Βενιζέλου. Το 1929 έγινε το ανεξάρτητο Υπουργείο Υγιεινής σύμφωνα με τον νόμο 

4172/1929 (ΦΕΚ 201/16-6-1929). [Ιστορικό Παράθεμα] 


