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Α.1 
α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Σωστό 
 
Α.2. 
Τάγματα εργασίας 
Μια από τις μορφές καταπίεσης των Ελλήνων στο διωγμό του 1914. 
Επανδρώνονταν από άνδρες άνω των 45 ετών, που δεν στρατεύονταν. Εκεί πολλοί 
πέθαναν από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες. 
Πατριαρχική Επιτροπή  
Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την 
οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου 
και της ελληνικής κυβέρνησης 
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής 
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 ουδετέρων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο 
κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των 
πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλάξιμων. Στην 
ελληνοτουρκική σύμβαση που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923 προβλεπόταν 
ότι οι ανταλλάξιμοι θα διευκολυνόταν στη μετακίνηση τους από τη Μικτή 
Επιτροπή. Φρόντισε το 1924 και 1925 για τη μεταφορά στην Ελλάδα 200.000 
Ελλήνων που είχαν παραμείνει στην Καππαδοκία και γενικότερα στη Κεντρική και 
Νότια Μικρά Ασία. Ανέλαβε το έργο εκτίμησης των εκατέρωθεν περιουσιών που 
εγκαταλείφθηκαν σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση της Σύμβασης ανταλλαγής 
των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που προέβλεπε την αποζημίωση των 
ανταλλάξιμων προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους 
από το κράτος υποδοχής. 
 
Β.1 
α. Σχολικό βιβλίο σελ. 75 – 76, Κεφάλαιο 3 “Η νέα γενιά”, 2η § “ Η νέα γενιά … 
Κουμουνδούρος”. 
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 76, Κεφάλαιο 3 “H νέα γενιά”, 2η § “Το Φεβρουάριο … τη 
χώρα”. 
B.2 Σχολικό βιβλίο σελ. 219, Κεφάλαιο 9 “Η οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος” 
1η § και 2η § “Εκείνο …. Κρήτη”. 
 
 
 
 



 

 

Γ.1 α.  Σχολικό βιβλίο σελ. 43-44 “Το αποφασιστικό … αγροτικό χώρο”.  
Από το παράθεμα χρειάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο χωρίο “Τα μέτρα … 
του δημοσίου”.  
Πιο συγκεκριμένα:  
Γνωρίζουμε ότι το αποφασιστικό βήμα … ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης. Η πηγή 
συμπληρώνει ότι “Τα μέτρα … όλη την Ελλάδα”. 
Ο στόχος ήταν διπλός … περιοχές. Σύμφωνα με την πηγή “Η μεταρρύθμιση 
αποσκοπούσε … δημοσίου”. Έτσι επιτυγχανόταν ο δεύτερος στόχος, η αποκατάσταση 
των προσφύγων … χώρο. 
 
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 44 – 45 “Με βάση αυτά … Ρουμανία κ.τ.λ.)” 
Από το παράθεμα χρειάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο χωρίο “Κανένα από 
τα μέτρα … υποτυπώδης”.  
Πιο συγκεκριμένα: 
Γνωρίζουμε πως με τα νομοθετήματα της κυβέρνησης Βενιζέλου η απαλλοτρίωση … 
κρατικού ενδιαφέροντος. Η πηγή αναφέρει ότι “Κανένα … το 1918”. Και αυτό διότι 
“Και πάλι εξωτερικές … κυβερνήσεως”. 
Η αναδιανομή που έγινε έφτασε … σε 40%. Η πηγή αναφέρει ότι “με το 1922 … 
αγροτικό πρόβλημα. […]” κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος και 
έτσι η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε … μικροϊδιοκτησίας. 
Με τη σειρά της η νέα κατάσταση … εμπόρων. Αυτά επιβεβαιώνονται και 
ενισχύονται από την πηγή “Τα προβλήματα … συνεταιρισμοί”. Οπότε, για να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση “Η ίδρυση του Υπουργείου … υποτυπώδης”. 
Προωθήθηκε … Ρουμανία κλπ. 
 
Δ.1 Από το σχολικό βιβλίο οι μαθητές καλούνται να αναφερθούν στα στοιχεία στις 
σελ. 167, 1η§ “Για ένα διάστημα … προσφύγων” και σελ. 168 – 169, 3η § και 4η §: “Η 
άφιξη … ενδυμάτων”. Μπορούν βέβαια να κάνουν αναφορά και στο ρόλο της ΕΑΠ 
στη βιομηχανική ανάπτυξη δηλαδή σελ. 157, 1η §: “ Την αστική αποκατάσταση … 
ταπητουργία”. 
Πιο συγκεκριμένα:  
Γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της αστικής αποκατάστασης η ΕΑΠ πρόσφερε οικονομική 
βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, οικοτεχνικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων (όπως η ταπητουργία). Μάλιστα το παράθεμα επισημαίνει ότι “από 
την αρχή … κριτήρια”. 
Παράλληλα, η άφιξη … ικανότητες. Η πηγή συμπληρώνει ότι: “Η εσωτερική αγορά … 
Αυτοκρατορίας”. 
Στη δεκαετία … λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την πηγή “στη δεκαετία … αλλαγή”. 
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι “η βιομηχανία … συστήματος”.  
Η συμμετοχή … υλικών. Το παράθεμα δίνει ανάλογες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, 
“Καινούριοι … Μεσοπόλεμο”. 
Αρκετοί ήταν … μεγαλέμποροι. Προς επίρρωση των συγκεκριμένων στοιχείων το 
παράθεμα αναφέρει ότι “Είναι χαρακτηριστικό … μεγαλύτερη”.  
Οι Έλληνες … γηγενών. Μάλιστα η πηγή επισημαίνει και τη συμβολή των Ελλήνων της 
Ανατολικής Θράκης στον επιχειρηματικό τομέα. 
Η άφιξη των προσφύγων … ενδυμάτων. 



 

 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι μπορεί για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων να 
φαινόταν δυσβάσταχτο φορτίο για την ελληνική οικονομία, μεσοπρόθεσμα, όμως 
αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των προσφύγων. 


