
 
 

 

ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ  ΕΝΕΑΡΕΩΜ Γ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΘΡΞΠΘΑ ΙΑΕΣΘΣΜΡΗΡ (Οαλιό σύστημα) 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ: 31/5/2020 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ: 5 

Α1. Να πξνζδηνξίζεηε ην πεξηερόκελν ησλ όξσλ: α) Γξαθεία αληαιιαγήο πιεζπζκώλ   β) 

πκθσλία ζηηο Μνπξληέο Κπδσλίαο  γ) Σάγκαηα εξγαζίαο 

(Μονάδες 15) 

Α2. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

 α) Ρνπή πξνο ηε δηαζθέδαζε 

1. Οη γεγελείο πξόζθπγεο 

θαηεγνξνύληαλ γηα… 

β) ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν 

 γ) θνζκνπνιίηηθε ζπκπεξηθνξά 

2. Οη πξόζθπγεο θαηεγνξνύληαλ γηα… δ) ην όηη δελ είλαη Έιιελεο 

 ε) ην ήζνο ηνπο.  

(Μονάδες 10) 

Β1. Πνηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Θεξίζνπ αλαθνξηθά κε ην αξκνζηεηαθό 

θαζεζηώο; 

(Μονάδες 13) 

Β2. Πνην ην έξγν ηνπ Αιεμάλδξνπ Εαΐκε σο αξκνζηή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο; 

(Μονάδες 12)  

Γ1. Σν πξώην δηάζηεκα ησλ πξνζθύγσλ ηνπ 1922 ζην ειιεληθό θξάηνο:  

α) πνηνο ήηαλ ν αξηζκόο ηνπο, από ηη ππέθεξαλ θαη κε πνηεο ζπλέπεηεο; (μονάδες 10)  



 
β) πώο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξίζαιςε θαη ε πξνζσξηλή ζηέγαζε; (μονάδες 10)  

γ) ηη πξνζδνθίεο έηξεθαλ; (μονάδες 5)  

. [Μονάδες 25]  

Κείμενο Ι 

«Σν 1922, νη πξώηεο αθίμεηο ησλ πξνζθύγσλ πξνθάιεζαλ επηδεκία ηύθνπ θαη έμαξζε ηεο 

εινλνζίαο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ίδξπζε ην 1922 

απηόλνκνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο επηρείξεζε λα επηηειέζεη δηπιή ιεηηνπξγία, ππνδειώλνληαο, 

ζπκβνιηθά θαη’ αξρήλ, ηελ νμύηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ελνπνηώληαο δηάζπαξηεο κέρξη 

ηόηε ππεξεζίεο θαη αξκνδηόηεηεο […] Οη εθηηκήζεηο όισλ ησλ αξκνδίσλ ζην Μεζνπόιεκν 

ζπλέηεηλαλ ζηε δηαπίζησζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο, όρη κόλν ιόγσ ηνπ εύινγνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθαινύζε ε αζζέλεηα ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ, 

αιιά θαη από ηελ άπνςε ηνπ ρξεκαηηθνύ θόζηνπο πνπ ζήκαηλε θάζε θνξά ε εθδήισζε ηεο 

λόζνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Λίγν πξηλ ηελ έιεπζε ησλ πξνζθύγσλ, 

κειέηε γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θπκαηίσζεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο ππνιόγηδε ηελ 

νηθνλνκηθή δεκία ηνπ ζε 36.000.000 δξαρκέο εηεζίσο, δειαδή θάπνπ 4.000 δξαρκέο γηα 

θαζέλα από ηα 9.000 πεξίπνπ ζύκαηα ηεο αζζέλεηαο. Σν 1928 ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 

«αλζξσπνθζνξάο», πνπ πξνθαινύζε κνλάρα ε εινλνζία, ππνινγηδόηαλ πεξίπνπ ζηα 

700.000.000 δξαρκέο εηεζίσο».  

Κώζηαο Καηζάπεο, «Γεκόζηα πγεία, πξόζθπγεο θαη θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ», 

ζην Πέξα από ηελ θαηαζηξνθή. Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Ίδξπκα Μείδνλνο 

Διιεληζκνύ, 2003, ζ. 43-44. 

Κείμενο ΙΙ 

«[…] ρηιηάδεο πξόζθπγεο εμαθνινπζνύλ λα δηακέλνπλ ζε ζέαηξα, ζε αιάλεο, ζε απνζήθεο, 

ακέηξεηνη ζην Παλαζελατθό ηάδην, κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θάησ από ηηο θεξθίδεο. Ζ 

θπβέξλεζε παίξλεη ηελ απόθαζε όινη απηνί λα κεηαθεξζνύλ ζην αεξνδξόκην ζην Γνπδί, 

όπνπ νη εθεί εγθαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα ηνπο ζηεγάζνπλ πην άλεηα, λα ηνπο δώζνπλ κηαλ 

αλάζα παξαπάλσ. Όρη κόλν γηα λα κελ βξέρνληαη θαη λα κελ θξπώλνπλ, αιιά θαη γηα λα 

κπνξεί λα γίλεη θαιύηεξε ε ηαηξηθή θξνληίδα ηνπο, λα απνθεπρζνύλ ηα πιένλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, θαζώο ήδε κεηξνύλ δεθάδεο ζύκαηα από αξξώζηηεο, ηδίσο ινηκώμεηο. Ζ 

Γεληθή Γηεύζπλζε Τγείαο, πνπ είρε ζπζηήζεη ην δεκόζην, θάλεη ό,ηη κπνξεί πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. Απνιπκαληηθνί θιίβαλνη, απνιπκαληήξηα, γηαηξνί, ζπλεξγεία αλαδακαιηζκνύ 

πνπ γηαηξνπνξεύνπλ θαη εκβνιηάδνπλ όζνπο πεξηζζόηεξνπο κπνξνύλ. Αιιά ε πξνζθπγηά 

είλαη αηειείσηε, θαη νινέλα έξρεηαη θαηλνύξγηα».  

Βαζίιεο Σδαλαθάξεο, ην όλνκα ηεο πξνζθπγηάο. Από ηα δαθξπζκέλα Υξηζηνύγελλα ηνπ 1922 ζηελ 

Αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία ηνπ 1924, Μεηαίρκην, 2009, ζ. 87. 



 
 

Κείκελν ΗΗΗ 

Στη Σαλαμίνα 

ηεο αιακίλαο ηα λεξά 

Καξάβη ηαμηδεύεη 

θη έλα θνξίηζη ζηε ζηεξηά 

ηε κάλα ηνπ γπξεύεη. 

 

Ρίρλεη ζηαπξό ζηε ζάιαζζα 

πεηξνβνιάεη ην ρώκα 

δώδεθα ρξόληα πέξαζαλ 

θαη ηε ζπκάηαη αθόκα. 

 

Μάλα πνπ πάιεπεο κεο ζηα ιηκάληα 

δίρσο ρακόγειν θαη πεξεθάληα 

Μάλα πνπ ιύγηζεο κεο ζηα κνπξάγηα 

ηηο λύρηεο άγξππλε ζαλ θνπθνπβάγηα 

κάλα κνπ, κάλα κνπ θπλεγεκέλε 

από ηελ θνύληα ζνπ ζηε Μελεκέλε. 

 

ηεο αιακίλαο ηα λεξά 

θνηκάηαη ην θεγγάξη 

θη έλα θνξίηζη ζηε ζηεξηά 

γηα η’ όλεηξν ζαιπάξεη. 

 



 
Βιέπεη ηεο κύξλεο ηε θσηηά 

ηνπ Κνξδειηνύ ηε ζηάρηε 

θη έλα ινπινύδη πνπ άλζηδε 

ζηνπ θήπνπ ηνπο ην θξάρηε. 

Νίθνο Γθάηζνο, από ηνλ δίζθν «Ρεκπέηηθν», ζε κνπζηθή ηαύξνπ Ξαξράθνπ. 

ΘΔΜΑ Γ1 Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαζέκαηνο θαη ησλ ηζηνξηθώλ ζαο γλώζεσλ λα αλαθεξζείηε 

ζηνπο θνξείο θαη ζηελ νξγάλσζε πνπ πξνέβε ην ειιεληθό θξάηνο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

πξνζθύγσλ από ην 1914 έσο ην 1921.  

(Μονάδες 25)  

ΠΗΓΗ 

Ζ πξνλνηαθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνζθύγσλ αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ζεζκηθά κέζα θαη ηα κέηξα 

πνιηηηθήο πνπ ειήθζεζαλ από ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθύγσλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμή ηνπο ζηνλ εζληθό θνξκό. Με άιια ιόγηα, αλαθέξεηαη ζε 

όιν εθείλν ην πιέγκα ππεξεζηώλ, παξνρώλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνύο 

δηαβίσζεο ησλ πξνζθύγσλ. ε ζηξαηεγηθό επίπεδν, νη πξώηεο θηλήζεηο ησλ ειιεληθώλ 

θπβεξλήζεσλ ραξαθηεξίδνληαλ από απνζπαζκαηηθόηεηα, έιιεηςε ζρεδηαζκνύ θαη πξνρεηξόηεηα 

ζηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο έιιεηςεο ζηξαηεγηθήο δεκόζηαο 

πνιηηηθήο όηη ε αξρηθή πξνλνηαθή πνιηηηθή ζηεξίρζεθε βαζηθά (αλ όρη απνθιεηζηηθά) ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαη θνηλσληθή αιιειεγγύε, θαηάζηαζε πνπ δηήξθεζε κέρξη θαη ην 1916 (αξθεηά 

δειαδή ρξόληα κεηά ηελ έιεπζε ησλ πξώησλ πξνζθύγσλ). Ζ κεγαιύηεξε ζεζκηθή θαηλνηνκία 

πξνήιζε θπξίσο από ηηο ζπλέπεηεο ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ (αλάπεξνη, ρήξεο, νξθαλά) θαη ησλ 

ζπλεπαγόκελσλ πξνζθπγηθώλ κεηαθηλήζεσλ θαη έιαβε ηε κνξθή ίδξπζεο Τπνπξγείνπ. Σν 1917 

ηδξύζεθε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππήρζε «…ε κέξηκλα πεξί ηεο 

πεξηζάιςεσο ησλ πξνζθύγσλ, πεξί ηεο θαλνληθήο θαηαβνιήο ηνπ επηδόκαηνο εηο ηα νηθνγελείαο 

ησλ επηζηξαηεπκέλσλ θαη πεξί άιιεο παληνδαπήο πξνζηαζίαο θαη ππνζηεξίμεσο ησλ ηδίσλ 

νηθνγελεηώλ, πξνο ηνύηνηο δε θαη ε κέξηκλα πξνο πξνζέιεπζηλ εζεινληώλ..». Ζ αλάδεημε 

ζεκαληηθώλ ζεκάησλ πγηεηλήο θαη ε αλάγθε ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ιόγσ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο παξαγσγήο νδήγεζαλ ζηε δηεύξπλζε ηνπ 

ελ ιόγσ Τπνπξγείνπ κε ηελ εηζαγσγή ηεο Τγηεηλήο σο ελόο εθ ησλ ππιώλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Απηό 

έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ην 1922 κε ηε κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο ζε Τπνπξγείν 

Τγηεηλήο, Πξόλνηαο θαη Αληηιήςεσο. Σν Τπνπξγείν θαηαξγήζεθε γηα κηα πεξίπνπ πεξίνδν επηά 

κελώλ από ηε δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε Θ. Πάγθαινπ, ελώ λέεο ζεζκηθέο εμειίμεηο θαηαγξάθνληαη 

ην 1928, όηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο δηαρώξηζε ηνλ ηνκέα ηεο Τγηεηλήο, αξρηθά σο Τθππνπξγείν 

θαη ελ ζπλερεία σο απηνηεινύο Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο (Νόκνο 4172/1929, ΦΔΚ 201/16-6-1929). Ζ 

έληαζε ηνπ πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο κεηά ην 1919 νδήγεζε ζηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο 

επίθιεζεο δηεζλνύο βνήζεηαο, αθνύ ε Διιάδα κε ηδία κέζα (ζεζκηθά, νξγαλσηηθά, νηθνλνκηθά) δελ 

κπνξνύζε πηα λα αληηκεησπίζεη ην κεγάιν θύκα πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία. Ζ ζηξαηεγηθή 



 
απηή πινπνηήζεθε ζηε βάζε ζπκθσλίαο κε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλώλ θαη κέζσ ηεο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθύγσλ. «Ζ πξνλνηαθή πνιηηηθή ηνπ Διιεληθνύ 

θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα»,  

 

 

 


