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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

β) Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

γ) Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως 

(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. 

α . Μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1821 στη Θεσσαλία, υπήρξε κύμα φυγής 

προς της Βόρειες Σποράδες. 

β. Η συνθήκη Νεϊγύ είχε ως αποτέλεσμα τον εκπατρισμό 30.000 Ελλήνων από τη 

Βουλγαρία. 

γ)  Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή οι κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης μετέφεραν 

μεγάλο τμήμα της κινητής περιουσίας τους στην Ελλάδα. 

δ) Η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών ήταν γενικευμένη πρακτική στις αρχές του 

20ου αιώνα. 

ε) Μέχρι της αρχές του 1920 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα 800.000 πρόσφυγες.. 

στ) Ο τουρκικός εθνικισμός κάνει την εμφάνισή του στις αρχές του 19ου αιώνα. 

(Μονάδες 6) 
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ΘΕΜΑ Α3 

Να αντιστοιχήσετε τα προσφυγικά ρεύματα της Οθωνικής περιόδου (1833-1862) με τους 

τόπους εγκατάστασης. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Χίοι Α. Αμοργός 

2. Ψαριανοί Β. δεξιός τομέας της πόλης του Πειραιά 

3. Ηπειρώτες Γ. Αταλάντη 

4. Κάσιοι Δ. Ερέτρια 

5. Μακεδόνες Ε. Ναύπακτος 

6. Σουλιώτες Στ. Κυλλήνη 

(Μονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Ποια ήταν η σημασία των προσφυγικών μετακινήσεων  κατά τον 19ο αιώνα; 

(Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α) Ποιος φορέας ανέλαβε το έργο της αγροτικής αποκατάστασης, που απέβλεπε η 

αγροτική αποκατάσταση και σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες; 

(Μονάδες 8) 

β.) Να περιγράψετε το σύστημα που επικράτησε για τη στέγαση των προσφύγων στις 

αγροτικές περιοχές. 

(Μονάδες 7) 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Μελετώντας το περιεχόμενο των ακόλουθων πηγών και αξιοποιώντας παράλληλα τις 

ιστορικές γνώσεις, να απαντήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

α.) Ποια ήταν η τύχη των Ψαριανών προσφύγων μετά το 1824 κατά την άφιξή τους 

στην Ελλάδα; 

Μονάδες 10 

β.) Ποια μέριμνα έδειξε η ελληνική κυβέρνηση για την πραγμάτωση της 

αποκατάστασής τους και ποιες προσπάθειες έκαναν οι ίδιοι; 

Μονάδες 10 

γ.) Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των Ψαριανών προσφύγων κατά την Οθωνική 

περίοδο (1833-1862); 

Μονάδες 5 

(Μονάδες 25)  
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Πηγή 1 

Οι Ψαριανοί ενσωματώνονται στους ελεύθερους  Έλληνες 

  [ ... ] Παρά την επελθούσαν ταραχήν εις τα ελληνικά πράγματα οι Ψαριανοί 

πρόσφυγες ενσωματούνται εις τους ελεύθερους Έλληνας και αποβαίνουν μετά την 

καταστροφήν της πατρίδος των οι τολμηρότεροι εκτελεσταί των πυρπολήσεων. 

Διακρίνονται δε διά την εθελοθυσίαν και την αφιλοκερδείαν, μεθ' ης αφοσιώνονται εις 

την κοινήν υπόθεσιν. [ ... ] Σχηματίζουν επιτροπήν εις την θέσιν της περιφήμου βουλής 

των Ψαρών, οι δε πληρεξούσιοι και παραστάται των δι' αναφοράς ζητούν: [ ... ] να δοθή 

διαταγή να εκπλεύσουν οι ναύται των μετά των λοιπών μοιρών της Ύδρας και των 

Σπετσών, διά να μη μένουν αργοί και [ ... ] να δοθή πόρος ζωής εις τους επιζήσαντας 

συμπατριώτας των, έως ότου επιστρέψουν εις την πατρίδα των. [ ... ] Ούτως η 

κυβέρνησις ώρισε τον αριθμόν των μετεχόντων εις τον ελληνικόν στόλον Ψαριανών 

πλοίων εις 15. Η συμμετοχή αυτή ήτο εκ των σπουδαιοτέρων ζητημάτων διά τους 

Ψαριανούς, εις τους οποίους μόνος πόρος ζωής απέμειναν τα καράβια των. [ ... ] 

Κατόπιν τούτου έστρεψαν τα βλέμματά των προς την Μονεμβασίαν, όπου, ως εις 

ασφαλές μέρος, εζήτησαν ν' αφήσουν τας οικογενείας των.  

      Βακαλόπουλος Απ., ό.π., σελ. 64-67 

 

Πηγή 2 

 ... Την 11 Ιανουαρίου 1828 αφικνείται εις Αίγιναν, διά την οποίαν, ήδη προ της 

καθόδου του εις την Ελλάδα, είχε πληροφορηθή ότι είχε συσσωρευθή πλήθος 

ελληνικού λαού ανεστίου και απόρου. Εκεί οι Ψαριανοί είχον ετοιμάσει δι' αυτόν και 

την συνοδεία του καταλύματα, την δε 21 Ιανουαρίου 1828 η Επιτροπή των 

δι΄εγκωμιαζούσης τον Κυβερμήτην αναφοράς διεδήλου την προς αυτόν εμπιστοσύνην 

και αφοσίωσιν των Ψαριανών... << Όθεν κατά το παρόν, γράφει ο Καποδίστριας, δεν 

παρακινώ ουδένα να έλθη εις Ελλαδά προς τέρψιν, διότι ο μεν ουρανός πάγκαλος 

αληθώς, η δε γη όμως στενάζει άγονος, αχθοφόρος σμήνους προσφύγων και επαιτών. 

Και εν Αιγίνη δε και ενταύθα και παντού όπου υπήγα, ηυλίσθην χειρότερα παρά εις 

στρατόπεδον, μόλις ευρών κλίνην αποσκευής και τράπεζαν εις γραφήν >>. Αι 

επείγουσαι ανάγκαι της χώρας ανέκυπτον πελώριαι και απειλητικαί... 

      Βακαλόπουλος Απ., ό.π., σελ. 105-106 

 

Πηγή 3 

 << Οι διασωθέντες Ψαριανοί - 3.614 άτομα - πήραν το δρόμο της προσφυγιάς.  

Αρχικά τράβηξαν για Σκύρο, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Κέα, Σύρο και Σπέτσες. Το 

γαλλικό πλοίο << Ίσις >> μετέφερε 150 στο Ναύπλιο. Η πλειοψηφία κατέφυγε στις 

Σπέτσες, όπου εξέλεξαν πέντε μέλη τους για να συγκροτήσουν την Επιτροπή των 
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Ψαριανών. Στις 25 Ιουνίου 1824 εκστρατεύουν πίσω για τα Ψαρά μαζί με τους 

Σπετσιώτες και τους Υδραίους για να τα ανακαταλάβουν. 

 Στις 2 Ιουλίου γράφουν στη Διοίκηση τα αιτήματά τους ζητώντας τη βοήθειά της 

για την επιστροφή τους στην κατεστραμμένη πατρίδα τους, να επιτραπεί στα 

διασωθέντα πλοία τους να ενωθούν με τον στόλο των άλλων δύο νησιών, και να τους 

συνδράμει οικονομικά. Για το πρώτο η Διοίκηση αδιαφόρησε, για το δεύτερο επέτρεψε 

σε 15 πλοία των Ψαριανών να ενταχθούν στον εθνικό στόλο ενώ για το τρίτο τους 

απέστειλε 1.000 κιλά σιτάρι. Στις 4 Ιουλίου 1824 ζήτησαν να τους παραχωρηθεί το 

φρούριο της Μονεμβασίας για να εγκατασταθούν προσωρινά. Το αίτημα τους έγινε 

αποδεκτό. Παράλληλα στις 18 Ιουλίου ο ψαριανός στόλος με ναύαρχο τον Νικολή 

Αποστόλη επέπλευσε με σκοπό να ενωθεί με τον υδραΪκό και σπετσιώτικο. [ ... ] 

 Η μόνη χαρά και παρηγοριά που πήραν στη Μονεμβασιά ήταν όταν αντίκρισαν 

τον πλούσιο συμπατριώτη τους Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος ταξίδευσε από τη Ρωσία για 

να τους συναντήσει και να τους ενισχύσει οικονομικά. Μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα παραμονής στη Μονεμβασία πολλοί Ψαριανοί εξαιτίας των επιδημιών και 

κακουχιών εγκαταλείπουν το φρούριο και μεταβαίνουν στη Σύρο, Μύκονο και Τήνο, 

ενώ η Επιτροπή τους παραμένει εκεί. 

   Από την αναφορά του Δήμου Ψαρών, << Οθωμανική περίοδος,  

   τα μετά την καταστροφή μέχρι την απελευθέρωση 1824-1912, 

   του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Αρχοντού 

 

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) 

ΠΗΓΗ 

         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 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 
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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.  

«Η προνοιακή πολιτική του Ελληνικού κράτους στις αρχές του 20ου αιώνα», Δημήτριος 

Μπουρίκος 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


