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ΘΔΜΑ Α1 

A.1.α. 

 Φεντερασιόν: πνιπεζληθή εξγαηηθή νξγάλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο κε πξσηεξγάηεο ζνζηαιηζηέο από 

ηελ εβξατθή θνηλόηεηα ηεο πόιεο. Μεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ απνηέιεζε ζεκαληηθό 

δίαπιν δηάδνζεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηδενινγίαο ζε όιε ηε ρώξα.  

 ΓΟΔ: Μεηά ηελ πηώρεπζε ηνπ 1893 θαη ηνλ αηπρή ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897 ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο νδεγήζεθαλ ζε θαζεζηώο Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΓΟΔ). 

Δθπξόζσπνη έμη δπλάκεσλ (Αγγιία, Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Ρσζία, Ιηαιία) αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε 

βαζηθώλ θξαηηθώλ εζόδσλ. Δπξόθεηην γηα ηα έζνδα ησλ κνλνπσιίσλ αιαηηνύ, θσηηζηηθνύ πεηξειαίνπ, 

ζπίξησλ, παηγληόραξησλ, ραξηηνύ ζηγαξέησλ, ηα έζνδα από ηελ εμόξπμε ηεο ζκύξηδαο ηεο Νάμνπ, ην 

θόξν θαπλνύ, ηα ιηκεληθά δηθαηώκαηα ηνπ Πεηξαηά, ην θόξν ραξηνζήκνπ θ.ιπ. Σν ύςνο απηώλ ησλ 

εζόδσλ αλεξρόηαλ ζε 28.000.000 έσο 30.000.000 δξαρκέο. ηόρνο απηήο ηεο ππνρξεσηηθήο δηαρείξηζεο 

ήηαλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ρώξαο πξνο ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, δειαδή ε 

θαηαβνιή ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο ύςνπο 92.000.000 δξαρκώλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ άιισλ 

δαλείσλ. Η δηεζλήο επηηξνπή, πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1898, αληηκεηώπηζε ηηο ηξέρνπζεο 

αλάγθεο κε έλα κεγάιν δάλεην, πνπ ρνξεγήζεθε κε ηελ εγγύεζε ησλ Γπλάκεσλ. ηε ζπλέρεηα, εθηόο 

από ην βαζηθό ηεο ξόιν, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ιεηηνύξγεζε 

επηπξόζζεηα σο ηερληθό ζπκβνπιεπηηθό ζώκα, ζπκβάιινληαο γεληθόηεξα ζηε βειηίσζε ησλ επηδώζεσλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 Δπιτροπή Αποκαταστάσεως Προσυύγων (ΔΑΠ): Ιδξύζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1923 κε 

πξσηνβνπιία ηεο ΚΣΔ. Απνηέιεζε απηόλνκν νξγαληζκό κε πιήξε λνκηθή ππόζηαζε, είρε έδξα ηελ 

Αζήλα θαη βαζηθή ηεο απνζηνιή ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη 

νξηζηηθή ζηέγαζε. Έξγν ηεο ήηαλ θαηά βάζε ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε. ηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ 

θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε ηαπεηνπξγία). Η ΔΑΠ ιεηηνύξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. 

Με εηδηθή ζύκβαζε κεηαβίβαζε ζην Διιεληθό Γεκόζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο. 

Α.1.β. 

1. σζηό

2. σζηό

3. Λάζνο

4. σζηό

5. Λάζνο

ΘΔΜΑ Α2  

Α.2.α. 

ρνιηθό βηβιίν ζ. 36-37: «Η αιιαγή ησλ ξπζκώλ … κπνξνύζαλ λα νινθιεξσζνύλ». 

Α.2.β. 

ρνιηθό βηβιίν ζ. 167-169, γ. Οηθνλνκία. 

ΘΔΜΑ Β1 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 151: «Όηαλ έγηλε 

γλσζηή … ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο».  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ



ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε ύκβαζε ηεο Λνδάλεο, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμύ ησλ Διιήλσλ νξζνδόμσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 

Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο.  

Όηαλ έγηλε γλσζηή … ηελ εθαξκνγή ηεο. Η πεγή καο παξαζέηεη ην ςήθηζκα πνπ ππέβαιιαλ νη 

πξόζθπγεο θαηά ην ζπιιαιεηήξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Ιαλνπαξίνπ 1923 ζηελ πιαηεία 

Οκνλνίαο εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή. πγθεθξηκέλα,  ηνλίδνπλ όηη 

ε αληαιιαγή γίλεηαη κε άληζνπο όξνπο, θαζώο νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Σνπξθίαο πνπ επξόθεηην λα 

κεηαβνύλ ζηελ Διιάδα θηάλνπλ ην έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο ρηιηάδεο, ελώ νη κνπζνπικάλνη πνπ ζα 

απνρσξνύζαλ ήηαλ κόιηο 300.000 («Οη πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο … ηελ παγθόζκηα εζηθή»). 

Δπίζεο, ζεσξνύλ θαηαθξηηέα από ηε δηεζλή θνηλόηεηα ηελ θαηαπάηεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηδηνθηεζίαο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ («όηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξόηεξα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο»)
 

θαη πξνβάιινπλ ηνλ ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα ηεο 

αληαιιαγήο, αιιά θαη ηεο απαιινηξίσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ πξνζθύγσλ, πνπ επηβάιιεηαη 

κε ην πξόζρεκα ηεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο («όηη ην ζύζηεκα ηεο Αληαιιαγήο … ησλ πιεζπζκώλ»). 

Δμάιινπ, επηζεκαίλνπλ όηη νη Έιιελεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο δελ κπνξνύζαλ λα 

παξακείλνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο, εθόζνλ απεηινύληαλ κε ζθαγή («Όηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο 

Μηθξαζίαο … ην θάζκα ηεο ζθαγήο»). Σέινο, αμηώλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη δεηνύλ 

εγγπήζεηο γηα λα θαηαζηεί απηή πινπνηήζηκε, δηαθνξεηηθά θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία εηο βάξνο ηνπο σο 

αδηθία απέλαληη ζηελ αλζξσπόηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό («Οη αιύηξσηνη Έιιελεο … ηνπ πνιηηηζκνύ»). 

Όπσο γλσξίδνπκε, ε πξαγκαηηθόηεηα … ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

ΘΔΜΑ Β2 

ρνιηθό βηβιίν ζ. 94-96: «Με αθνξκή ηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν … ην 1920». 


