
 

 

                     

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-2-2021 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α. «Διώρυγα της Κορίνθου» 
β. «Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών» 
γ. «Ορυχεία Λαυρίου» 

                                                                                  Μονάδες: 15 
 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α) Οι μικρασιάτες οργανοπαίχτες κυριάρχησαν στην μουσική σκηνή της Ελλάδας 
μέχρι το 1940. 
β) Η διάσταση γηγενών και μικρασιατών προσφύγων εκφράστηκε και στην κοινωνική 
ζωή. 
γ) Η οριστική εκτίμηση των ακίνητων περιουσιών των ανταλλαξίμων θα γινόταν μέσα 
από τα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής. 
δ) Η κυριότερη μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των 
προσφύγων συνέβη στη Δυτική Θράκη. 
ε) Με την έλευση των μικρασιατών προσφύγων επεκτάθηκαν μόνο οι παλιές 
καλλιέργειες. 

Μονάδες: 10          

ΘΕΜΑ Β1 

Ποια ήταν τα αίτια και οι συνέπειες του πολυτεμαχισμού των «εθνικών γαιών» σε 

πολιτικοκοινωνικό επίπεδο; 

  Μονάδες: 11 
 
ΘΕΜΑ Β2 

α) Να παρουσιάσετε τους λόγους που η βιομηχανική ανάπτυξη υπήρξε υποτονική σε 
όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι το 1912-1913. (μονάδες: 6) 
β) Ποια ήταν η συμβολή των μικρασιατών προσφύγων στην ανατροπή των παραπάνω 
δεδομένων και στην περαιτέρω εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας; (μονάδες: 8)   

       Μονάδες: 14 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παραθεμάτων που σας δίνονται με τις ιστορικές 
σας γνώσεις να καταγράψετε τους λόγους που οδήγησαν στο Διεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο και τη δράση που ανέπτυξε αυτός στην Ελλάδα.                                           

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Αποτέλεσμα του πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Από το 1893 που η χώρα πτώχευσε, όλες οι 
προσπάθειες συμβιβασμού με τους ξένους δανειστές είχαν αποτύχει. Ο λόγος ήταν 
κυρίως ότι οι ξένοι ζητούσαν παροχή εγγυήσεων, κάποια μορφή ελέγχου, ενώ οι 
ελληνικές κυβερνήσεις αγωνίζονταν να αποφύγουν μια παρόμοια επέμβαση στα 
οικονομικά του κράτους. Η συντριβή όμως της χώρας έδινε τώρα την αναμενόμενη 
ευκαιρία. Δηλαδή σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές η Ελλάδα, αφού νικήθηκε, έπρεπε 
να πληρώσει στην Τουρκία πολεμική αποζημίωση, που μετά από διαπραγματεύσεις 
ορίστηκε σε 4.000.000 τουρκικές λίρες (95.000.000 χρυσά φράγκα). Το ποσό αυτό 
μόνο με εξωτερικό δάνειο μπορούσε να βρεθεί, δάνειο που ήταν αδύνατο να 
συναφθεί αν προηγουμένως δε ρυθμίζονταν τα παλιά χρέη και δεν παρέχονταν 
ασφαλείς εγγυήσεις. Με αυτό τον τρόπο τα πράγματα κατέληγαν στο επιδιωκόμενο 
από τους ξένους αποτέλεσμα. 
 Ο οικονομικός έλεγχος πολύ νωρίς συσχετίσθηκε από τους μελετητές της 
εποχής με τα αίτια του πολέμου. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι η Γερμανία, προεξοφλώντας 
την ελληνική ήττα, εξώθησε σε πόλεμο - την Ελλάδα έμμεσα με πράκτορες, την 
Τουρκία άμεσα – για να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να δεχτεί τον έλεγχο. […] 
 Τον Οκτώβριο του 1897 έφτασαν στην Αθήνα οι απεσταλμένοι των Δυνάμεων 
για τη σύνταξη του νόμου, βάσει του οποίου θα εγκαθιδρυόταν και θα λειτουργούσε 
ο έλεγχος. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην 
Επιτροπή, σχετικά με τα όρια του ελέγχου και τους καθαρά οικονομικούς όρους, 
συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Η ελληνική πλευρά προσπαθούσε να πετύχει, 
παράλληλα με έναν ευνοϊκό συμβιβασμό, όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στη 
διοίκηση του κράτους, αλλά προσέκρουε στην απαίτηση των ξένων για ασφαλείς 
εγγυήσεις. Οι μόνες Δυνάμεις που έδειξαν κάποια κατανόηση και εύνοια προς την 
Ελλάδα ήταν η Αγγλία και η Ιταλία. […] 
 [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ιδ, Εκδοτική Αθηνών α.ε., σελ. 164-165] 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα µιας τέτοιας 

δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη µέγιστη των 
ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου. Η διεθνής οικονοµική 
επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων ∆υνάµεων, αποτελείτο από 
εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της 
δε σταµατούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων του κράτους, αλλά 
προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωµάτευση για την έκδοση χρήµατος, για τη 
σύναψη νέων δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δηµοσιονοµικά θέµατα. 
[Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα, 
σσ. 188] 
 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και τις ιστορικές σας 
γνώσεις: 
α) να παραθέσετε το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών συμφωνιών του 1930 και τα 
επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποστηρίξει τις 
θέσεις του σχετικά με αυτές (μονάδες: 15) 
β) να καταγράψετε τα παράπονα που εξέφραζαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες σχετικά 
με την αντιμετώπισή τους από το ελληνικό κράτος και ιδιαίτερα στο ζήτημα της  
παραχώρησης ανταλλάξιμης γης στους γηγενείς.  (μονάδες: 10)                                                                              

Μονάδες:25 
                            

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
[…] Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία για την οριστική εκκαθάριση των 
διαφορών που είχαν ανακύψει από τη Σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Η συμφωνία βασιζόταν στην αρχή του συμψηφισμού των περιουσιών τόσο των 
ανταλλαξίμων όσο και των μη ανταλλαξίμων που είχαν αποδοθεί στους πρόσφυγες, 
ενώ, παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιβαρυνόταν με την καταβολή χρεωστικού 
υπολοίπου 425.000 λιρών Αγγλίας, σε αντιστάθμισμα υποχρεώσεως της τουρκικής 
κυβερνήσεως να αποδώσει στους Έλληνες δικαιούχους τα καταπατημένα κτήματά 
τους στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως. Η συμφωνία βάρυνε φανερά σε όφελος 
της Τουρκίας, αλλά αποτέλεσε την προϋπόθεση για την οριστική εκκαθάριση των 
οικονομικών αμφισβητήσεων και την αποφασιστική προώθηση της πολιτικής 
συνεννοήσεως. «Αν αι θυσίαι – θα υποστηρίξει ο ίδιος ο Βενιζέλος – πρέπει να 
εκτιμώνται κατά το μέγεθος όχι των αξιουμένων δικαιωμάτων αλλά των 
αποτελεσμάτων τα οποία πρακτικώς δύνανται να επιτευχθούν, η επιτευχθείσα λύσις 
ήτο η μόνη ανταποκρινόμενη εις τα γενικά συμφέροντα της χώρας χωρίς να επιβάλει 
ιδιαιτέρας ουσιαστικάς θυσίας ουδέ εις αυτούς τους ενδιαφερομένους πληθυσμούς, 
αφού είχεν ήδη καταστή φανερόν ότι η ατομική εκτίμησις των περιουσιών, την 
οποίαν προέβλεπεν η Σύμβασις της Ανταλλαγής, δεν ήτο πρακτικώς κατορθωτή, και 
ότι επομένως, ενώ ουδέποτε θα εφθάναμεν να εισπράξωμεν τίποτε υπέρ των 
ενδιαφερομένων, θα επροκαλούμεν την βαθμιαίαν δηλητηρίασιν των σχέσεων των 
δύο χωρών».  

Η παγίωση του πνεύματος της συνεννοήσεως και η πολύπλευρη διερεύνηση 
της συνεργασίας έμελλε να υλοποιηθεί με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
στην Άγκυρα (εν. Ελευθέριου Βενιζέλου) και τη συνομολόγηση σειράς διμερών 
συμφωνιών. Στις 30 Οκτωβρίου 1930 υπογραφόταν από τα δύο μέρη, το σύμφωνο 
Φιλίας, Ουδετερότητας και Διαιτησίας, τα όρια του οποίου έφθαναν ως την 
απαγόρευση της συμμετοχής σε κάθε πολιτικό ή οικονομικό συνασπισμό που θα 
στρεφόταν κατά του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το σύμφωνο συνοδευόταν 
από εμπορική σύμβαση και σύμβαση εγκαταστάσεως, αλλά και από ειδική συμφωνία 
για τους ναυτικούς εξοπλισμούς: οι δύο κυβερνήσεις υποχρεώνονταν να προβαίνουν 
σε έγκαιρη αμοιβαία ενημέρωση, πριν από την παραγγελία κάθε ναυτικής μονάδας, 
προκειμένου να προληφθεί ο ανταγωνισμός «δια φιλικής ανταλλαγής απόψεων». 
 [Κ. Σβολόπουλος, Η Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, εκδόσεις Σάκκουλα, 
σελ.196-197]                                                     

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Το 1931 τα ανταλλάξιµα κτήµατα παραχωρήθηκαν µε συµβόλαια ιδιοκτησίας 
στους πρόσφυγες, αλλά και σε ακτήµονες της Λέσβου. Οι πρόσφυγες Αϊβαλιώτες 



 

 

πίστευαν ότι αδικούνταν µε αυτή τη διευθέτηση κι έχοντας στο µεταξύ στείλει και 
Αϊβαλιώτη βουλευτή στη Βουλή, τον γιατρό Κ. Σίµο, συγκρότησαν αµέσως Επιτροπή 
και ξεσηκώθηκαν για να σταµατήσει η διαδικασία της παραχώρησης των 
ανταλλάξιµων στους ντόπιους ακτήµονες. 

 Έστειλαν τηλεγραφήµατα στην κυβέρνηση µε την έµµεση απειλή ότι θα 
βρουν τρόπο να διεκδικήσουν από µιαν επόµενη κυβέρνηση, την οποία βέβαια θα 
υποστήριζαν µε την ψήφο τους, τα νόµιµα δικαιώµατά τους. Και για να αποδείξουν 
ότι στο αίτηµά τους αυτό ήταν όλοι ενωµένοι υπέγραφαν ως «Κοινότης Κυδωνιών 
και Μοσχονησίων», τίτλος όµως που δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα, 
αφού δεν είχαν κατορθώσει να εγκατασταθούν όλοι σ’ ένα χωριό και να αποτελέσουν 
µια κοινότητα µαζί µε τους Μοσχονήσιους. Η απογοήτευση των προσφύγων ήταν 
µεγάλη. Πίστευαν ότι είχαν χάσει την πατρίδα τους εξαιτίας της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας και ότι αντί να βρουν κατανόηση και συµπαράσταση εισέπραξαν την 
κακοπιστία των ντόπιων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

[…] Η κυβέρνηση Βενιζέλου τελικά παραχώρησε, το χειµώνα του 1930, παρά 
τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών Αϊβαλιωτών και των άλλων προσφύγων, κλήρο 
στους ντόπιους ακτήµονες. Η παραχώρηση αυτή επέδρασε κατευναστικά πάνω 
στους ντόπιους και έµµεσα ωφέλησε τους πρόσφυγες, αφού µειώθηκε κάπως η 
ένταση που δηµιουργούσαν οι συγκρουόµενες διεκδικήσεις των ανταλλάξιµων 
κτηµάτων στα µεικτά χωριά. 

[Άννα Παναγιωταρέα, ό.π., σσ. 158-159] 
 
 
 
  



 

 

                                    

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-2-2021 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α. «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)» 
β. «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» 
γ. «Μακεδονική Επιτροπή» 

                                                                                  Μονάδες: 15 
 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
 
α) Ο προσφυγικός συνωστισμός στις Σποράδες είχε ως αποτέλεσμα την οργάνωση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
β) Οι μικρασιάτες οργανοπαίχτες κυριάρχησαν στην μουσική σκηνή της Ελλάδας 
μέχρι το 1940. 
γ) Η Συνθήκη του Νεϊγύ υπογράφηκε το Νοέμβριο του 1920.  
δ) Τα προσφυγικά ρεύματα του 19ου αιώνα συνέβαλαν στο γεωγραφικό 
κατακερματισμό της Ελλάδας. 
ε) Η προσαρμογή για τους Χίους πρόσφυγες στις Κυκλάδες ήταν ιδιαίτερα εύκολη, 
καθώς η διάθεση των Κυκλαδιτών απέναντί τους ήταν φιλική. 
στ) H Πατριαρχική Επιτροπή ασχολήθηκε με την επανεγκατάσταση των μικρασιατών 
προσφύγων. 
ζ) Οι κάτοικοι της Σμύρνης, όταν πληροφορήθηκαν την τραγική τύχη των Κυδωνιών, 
επιβιβάστηκαν σε εμπορικά πλοία και διασκορπίστηκαν σε διάφορα νησιά του 
Αιγαίου και τη Θεσσαλία. 
η) Η διάσταση γηγενών και μικρασιατών προσφύγων εκφράστηκε και στην 
κοινωνική ζωή. 
θ) Η οριστική εκτίμηση των ακίνητων περιουσιών των ανταλλαξίμων θα γινόταν 
μέσα από τα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής. 
ι) Μακεδόνες ιδρύουν συνοικισμό στη Στερεά Ελλάδα, στην περιοχή της Αταλάντης 
με όνομα «Νέα Πέλλα». 

Μονάδες: 10          

ΘΕΜΑ Β1 

Τι προέβλεπε η Σύμβαση της Λοζάνης σχετικά με τους ανταλλαξίμους; 



 

 

       Μονάδες: 11 
 
ΘΕΜΑ Β2 

α) Τι περιελάμβανε η μέριμνα για τους μικρασιάτες πρόσφυγες του πρώτου διωγμού 
κατά το διάστημα 1917-1921; 
β) Ποια ήταν η δράση που ανέπτυξε το «Ταμείο Περιθάλψεως» για την προσωρινή 
στέγαση των  προσφύγων αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή; 

       Μονάδες: 14 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και τις ιστορικές σας 
γνώσεις: 
α) να παραθέσετε το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών συμφωνιών του 1930 και τα 
επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποστηρίξει τις 
θέσεις του σχετικά με αυτές (μονάδες: 15) 
β) να καταγράψετε τα παράπονα που εξέφραζαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες σχετικά 
με την αντιμετώπισή τους από το ελληνικό κράτος και ιδιαίτερα στο ζήτημα της  
παραχώρησης ανταλλάξιμης γης στους γηγενείς.  (μονάδες: 10)                                                                              

Μονάδες:25 
                            

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
[…] Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία για την οριστική εκκαθάριση των 
διαφορών που είχαν ανακύψει από τη Σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Η συμφωνία βασιζόταν στην αρχή του συμψηφισμού των περιουσιών τόσο των 
ανταλλαξίμων όσο και των μη ανταλλαξίμων που είχαν αποδοθεί στους πρόσφυγες, 
ενώ, παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιβαρυνόταν με την καταβολή χρεωστικού 
υπολοίπου 425.000 λιρών Αγγλίας, σε αντιστάθμισμα υποχρεώσεως της τουρκικής 
κυβερνήσεως να αποδώσει στους Έλληνες δικαιούχους τα καταπατημένα κτήματά 
τους στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως. Η συμφωνία βάρυνε φανερά σε όφελος 
της Τουρκίας, αλλά αποτέλεσε την προϋπόθεση για την οριστική εκκαθάριση των 
οικονομικών αμφισβητήσεων και την αποφασιστική προώθηση της πολιτικής 
συνεννοήσεως. «Αν αι θυσίαι – θα υποστηρίξει ο ίδιος ο Βενιζέλος – πρέπει να 
εκτιμώνται κατά το μέγεθος όχι των αξιουμένων δικαιωμάτων αλλά των 
αποτελεσμάτων τα οποία πρακτικώς δύνανται να επιτευχθούν, η επιτευχθείσα λύσις 
ήτο η μόνη ανταποκρινόμενη εις τα γενικά συμφέροντα της χώρας χωρίς να επιβάλει 
ιδιαιτέρας ουσιαστικάς θυσίας ουδέ εις αυτούς τους ενδιαφερομένους πληθυσμούς, 
αφού είχεν ήδη καταστή φανερόν ότι η ατομική εκτίμησις των περιουσιών, την 
οποίαν προέβλεπεν η Σύμβασις της Ανταλλαγής, δεν ήτο πρακτικώς κατορθωτή, και 
ότι επομένως, ενώ ουδέποτε θα εφθάναμεν να εισπράξωμεν τίποτε υπέρ των 
ενδιαφερομένων, θα επροκαλούμεν την βαθμιαίαν δηλητηρίασιν των σχέσεων των 
δύο χωρών».  

Η παγίωση του πνεύματος της συνεννοήσεως και η πολύπλευρη διερεύνηση 
της συνεργασίας έμελλε να υλοποιηθεί με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
στην Άγκυρα (εν. Ελευθέριου Βενιζέλου) και τη συνομολόγηση σειράς διμερών 
συμφωνιών. Στις 30 Οκτωβρίου 1930 υπογραφόταν από τα δύο μέρη, το σύμφωνο 
Φιλίας, Ουδετερότητας και Διαιτησίας, τα όρια του οποίου έφθαναν ως την 



 

 

απαγόρευση της συμμετοχής σε κάθε πολιτικό ή οικονομικό συνασπισμό που θα 
στρεφόταν κατά του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το σύμφωνο συνοδευόταν 
από εμπορική σύμβαση και σύμβαση εγκαταστάσεως, αλλά και από ειδική συμφωνία 
για τους ναυτικούς εξοπλισμούς: οι δύο κυβερνήσεις υποχρεώνονταν να προβαίνουν 
σε έγκαιρη αμοιβαία ενημέρωση, πριν από την παραγγελία κάθε ναυτικής μονάδας, 
προκειμένου να προληφθεί ο ανταγωνισμός «δια φιλικής ανταλλαγής απόψεων». 
 [Κ. Σβολόπουλος, Η Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, εκδόσεις Σάκκουλα, 
σελ.196-197]                                                     

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Το 1931 τα ανταλλάξιµα κτήµατα παραχωρήθηκαν µε συµβόλαια ιδιοκτησίας 
στους πρόσφυγες, αλλά και σε ακτήµονες της Λέσβου. Οι πρόσφυγες Αϊβαλιώτες 
πίστευαν ότι αδικούνταν µε αυτή τη διευθέτηση κι έχοντας στο µεταξύ στείλει και 
Αϊβαλιώτη βουλευτή στη Βουλή, τον γιατρό Κ. Σίµο, συγκρότησαν αµέσως Επιτροπή 
και ξεσηκώθηκαν για να σταµατήσει η διαδικασία της παραχώρησης των 
ανταλλάξιµων στους ντόπιους ακτήµονες. 

 Έστειλαν τηλεγραφήµατα στην κυβέρνηση µε την έµµεση απειλή ότι θα 
βρουν τρόπο να διεκδικήσουν από µιαν επόµενη κυβέρνηση, την οποία βέβαια θα 
υποστήριζαν µε την ψήφο τους, τα νόµιµα δικαιώµατά τους. Και για να αποδείξουν 
ότι στο αίτηµά τους αυτό ήταν όλοι ενωµένοι υπέγραφαν ως «Κοινότης Κυδωνιών 
και Μοσχονησίων», τίτλος όµως που δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα, 
αφού δεν είχαν κατορθώσει να εγκατασταθούν όλοι σ’ ένα χωριό και να αποτελέσουν 
µια κοινότητα µαζί µε τους Μοσχονήσιους. Η απογοήτευση των προσφύγων ήταν 
µεγάλη. Πίστευαν ότι είχαν χάσει την πατρίδα τους εξαιτίας της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας και ότι αντί να βρουν κατανόηση και συµπαράσταση εισέπραξαν την 
κακοπιστία των ντόπιων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

[…] Η κυβέρνηση Βενιζέλου τελικά παραχώρησε, το χειµώνα του 1930, παρά 
τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών Αϊβαλιωτών και των άλλων προσφύγων, κλήρο 
στους ντόπιους ακτήµονες. Η παραχώρηση αυτή επέδρασε κατευναστικά πάνω 
στους ντόπιους και έµµεσα ωφέλησε τους πρόσφυγες, αφού µειώθηκε κάπως η 
ένταση που δηµιουργούσαν οι συγκρουόµενες διεκδικήσεις των ανταλλάξιµων 
κτηµάτων στα µεικτά χωριά. 

[Άννα Παναγιωταρέα, ό.π., σσ. 158-159] 
 

ΘΕΜΑ Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων να 
καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι στράφηκαν εναντίον του 
μικρασιατικού ελληνισμού το 1914 και το 1922. 

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Στις 13 Φεβρουαρίου 1914, οι µεγάλες δυνάµεις αποφάσισαν πως τα 
περισσότερα νησιά του Αιγαίου που ήταν στ’ ανοιχτά της Μικρασιατικής ακτής και 
που είχαν καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό στη διάρκεια του πρώτου 
βαλκανικού πολέµου, έπρεπε ν’ αφαιρεθούν από την Αυτοκρατορία και να 
παραδοθούν στο Ελληνικό Βασίλειο. Παρά ταύτα, η Κωνσταντινούπολη θεωρούσε 
πως η Χίος και η Λέσβος ήταν αναπόσπαστο τµήµα της µικρασιατικής ηπείρου και 
αρνήθηκε να αποδεχθεί την προσάρτηση. Έτσι, το 1914, η ένταση αυξήθηκε 
επικίνδυνα µεταξύ της Ελλάδας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας γύρω από το 
θέµα των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. 



 

 

 [Δ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280-1924), εκδ. 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 186-187] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Εκτός από την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, που υπήρξε ο κύριος 
παράγων, στη δίωξη του ελληνικού στοιχείου συνετέλεσαν και οικονομικοί λόγοι. Οι 
Έλληνες, με τη συγκέντρωση του εμπορίου και της βιομηχανίας στα χέρια τους, ήταν 
φυσικό να αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη της Γερμανίας να ολοκληρώσει την 
οικονομική της διείσδυση στην υπανάπτυκτη Τουρκία.  
[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σελ. 99] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Επί τριάντα έτη η Γερμανία είχε ελεύθερο πεδίο δράσης στην Τουρκία. Στην 
αρχή την ενδιέφερε μόνο ως προς τη διάθεση των βιομηχανικών της προϊόντων, ως 
ένα πεδίο δράσης των οικονομικών και εμπορικών της συναλλαγών. Αλλά από το 
1913 οι Γερμανοί πολιτικοί σχολιαστές μιλούσαν ήδη για γερμανική αποίκιση της 
Μικράς Ασίας: «Η μόνη λύση στο Ανατολικό ζήτημα, που θα ευνοούσε τη Γερμανία 
και την Αυστροουγγαρία», έγραφε ο Ritter στο έργο του Berlin-Badgad, «θα ήταν η 
συμμαχία των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης ως Προστατίδων Δυνάμεων της 
Μικράς Ασίας, με το προνόμιο να μπορούν να αποικίσουν τη χώρα». 
[Felix  Sartiaux, Η Ελληνική Μικρασία, ο.π., σς. 157-159] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Δ 

Στο άρθρο 69 (εν. της Συνθήκης των Σεβρών) διαγραφόταν το προσωρινό της (εν. 
της Σμύρνης) καθεστώς: 
«Άρθρον 69. Η πόλις της Σµύρνης και τα εν άρθρω 66 περιγραφόµενα εδάφη 
παραµένουσιν υπό την οθωµανικήν κυριαρχίαν. Ουχ ήττον η Τουρκία µεταβιβάζει εις 
την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την ενάσκησιν των κυριαρχικών αυτής δικαιωµάτων επί 
της πόλεως της Σµύρνης και των ειρηµένων εδαφών. Εις ένδειξιν της κυριαρχίας 
ταύτης, η οθωµανική σηµαία θα είναι διαρκώς υψωµένη επί εξωτερικού τινος 
φρουρίου της πόλεως, υποδειχθησοµένου υπό των Προεχουσών Συµµάχων 
∆υνάµεων». Εξάλλου η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν υπεύθυνη για τη διοίκηση της 
Σµύρνης (άρθρο 70), θα διατηρούσε τις αναγκαίες στρατιωτικές δυνάµεις για την 
τήρηση της ασφαλείας και της τάξεως (άρθρο 71). […] Τέλος, το άρθρο 83 διέγραφε 
τη διαδικασία ενδεχόµενης οριστικής προσαρτήσεως της πόλεως και της περιοχής 
στην Ελλάδα: «Παρελθούσης πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 
Συνθήκης, το υπό του άρθρου 72 προβλεπόµενον τοπικόν κοινοβούλιον δύναται, δια 
ψηφίσµατος κατά πλειονοψηφίαν, να αιτήσηται παρά του Συµβουλίου της Κοινωνίας 
των Εθνών, όπως η πόλις της Σµύρνης και το εν άρθρω 66 περιγραφόµενον έδαφος 
περιελθώσιν οριστικώς εις το Βασίλειον της Ελλάδος. Το Συµβούλιον δύναται να 
απαιτήση προηγουµένως δηµοψήφισµα κατά τους όρους ους θα υποδείξη Εν 
περιπτώσει καθ’ ην η εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου ήθελεν έχει ως 
αποτέλεσµα την εις το Βασίλειον της Ελλάδος περιέλευσιν της Σµύρνης και του 
ειρηµένου εδάφους, το κυριαρχικόν δικαίωµα της Τουρκίας, περί ου το άρθρον 69, 
θα τερµατισθή. Η Τουρκία δηλοί από τούδε ότι παραιτείται, εν τη περιπτώσει ταύτη, 
υπέρ της Ελλάδος, πάντων των δικαιωµάτων και τίτλων αυτής επί της πόλεως».  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σσ. 140-141] 

 


