
 

                     

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-3-2021 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

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) Το 1917 είχε ολοκληρωθεί η αγροτική μεταρρύθμιση και η αγροτική οικονομία της 
Ελλάδας είχε  οδηγηθεί σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας.  
Β) Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του 1932 στην Ελλάδα προωθήθηκε με ένα 
πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο. 
Γ) Τα ορυχεία του Λαυρίου ανέλαβε να εκμεταλλευτεί μια υπεραισιόδοξη γαλλική 
εταιρεία. 
Δ) Με το Σύνταγμα του 1927 καθιερώθηκε η αβασίλευτη δημοκρατία στην Ελλάδα.  
Ε) Οι μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών από την Μ. Ασία προς την επαναστατημένη 
Ελλάδα του 1821 εντάσσονταν σε ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού 
στοιχείου από την περιοχή αυτή. 

Μονάδες: 10 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών εννοιών: 

1. Συμφωνία της Άγκυρας  
2. Εθνικές γαίες 
3. Εθνικό Κόμμα (Ι. Κωλέττης) 

         Μονάδες: 15                          
 
ΘΕΜΑ Β1 
Τι γνωρίζετε για τις προσπάθειες εγκατάστασης των Σουλιωτών προσφύγων τόσο 
κατά την διάρκεια της Επανάστασης όσο και κατά την οθωνική περίοδο; 

Μονάδες: 13 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Να δικαιολογήσετε τη σπουδαιότητα του βουλευτικού αξιώματος κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αι. 

Μονάδες: 12 

 
 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ  Γ1 
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 
Το 1912 στα πρόθυρα των βαλκανικών πολέμων, το ευρωπαϊκό τμήμα της 

Αυτοκρατορίας – η Ρούμελη – παρέμενε η περιοχή η πιο πλούσια οικονομικά και η 
πιο ανεπτυγμένη πολιτιστικά της επικράτειας. Αν εξαιρέσουμε τη Σμύρνη, όλη η 
δραστηριότητα της Αυτοκρατορίας ήταν συγκεντρωμένη μεταξύ Κωνσταντινούπολης 
και Θεσσαλονίκης. Τέλος, την περιοχή αυτή δεν την κατοικούσαν μόνον Έλληνες, 
Βούλγαροι και Σέρβοι. Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού απαρτίζετο από 
Τούρκους, οι οποίο υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στην Ανατολία. Ένα χρόνο 
αργότερα, το 1913, οι Ενωτικοί ως πολιτικοί ηγέτες της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι 
ήταν, κατά μεγάλο μέρος, οι ίδιοι Ρουμελιώτες, είχαν χάσει ανεπιστρεπτί ολόκληρη 
τη Ρούμελη, με εξαίρεση την Ανατολική Θράκη έξω από την Κωνσταντινούπολη και 
είχαν χάσει κυρίως τη Θεσσαλονίκη, την πόλη της επανάστασής τους το 1908. Για την 
Αυτοκρατορία ακρωτηριασμένη από τον κύριο πνεύμονά της, επρόκειτο για χωρίς 
προηγούμενο καταστροφή. 

Επιπλέον, έχοντας απωλέσει μεγάλο μέρος του μη μουσουλμανικού 
πληθυσμού του, το δήθεν «οθωμανικό έθνος», αναδιπλούμενο στην Ανατολία, 
κατέληξε να είναι πολύ λιγότερο πολυεθνικό και περισσότερο μουσουλμανικό παρά 
χριστιανικό. Εξ ου και η σημασία που δόθηκε το 1914, στον πανισλαμισμό. 

Αλλά σαν μην έφθαναν όλα αυτά , 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 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 Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γύρω από το θέμα των 
νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Για να εξασφαλίσει τον έλεγχό τους, καθεμιά απ’ τις 
δύο χώρες προσπαθούσε να κερδίσει τη ναυτική υπεροπλία[…]. Ο υπουργός 
ναυτικών και μέλος της τριανδρίας των Ενωτικών, Τζεμάλ πασάς έγραφε πως το 1914 
«ο μοναδικός μας στόχος στη ζωή ήταν να γίνει ο στόλος μας ανώτερος από τον 
ελληνικό στόλο μόλις αυτό θα καθίστατο δυνατό». Το συμπέρασμά του ήταν πως δεν 
χωρούσε καμία αμφιβολία πως σύντομα θα γινόταν μια αποφασιστική αναμέτρηση 
με την Ελλάδα. 
[Δ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280-1924), εκδ. 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 185-187] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Καθ’ όλον επομένως, το 1919 – έτος κατ΄ εξοχήν κρίσιμον δια το ελληνικόν 

μέλλον, το οποίον είχε πλέον συνυφανθή με το τουρκικόν πρόβλημα – τίποτε, 
απολύτως τίποτε δεν έγινε, δια να δοθή εις το πρόβλημα αυτό μία λύσις 



 

οποιαδήποτε. Είναι δε περιττόν να προστεθή – το απέδειξαν τα γεγονότα- ότι, 
διδομένη αμέσως τότε, και η ολιγώτερον υπό ελληνικήν έποψιν ικανοποιητική, αλλά 
πραγματική και εφαρμόσιμος λύσις θα ήτο ασυγκρίτως δια την Ελλάδα προτιμοτέρα 
της ψευδούς και ανεφαρμόστου λύσεως η οποία με τόσην καθυστέρησιν εδόθη 
τελικώς εις το ζήτημα. Διότι τι έγινε κατά το μεσολαβήσαν πολύμηνον διάστημα; 
Αφέθησαν απλώς οι Τούρκοι – ανενόχλητοι και μάλιστα βοηθούμενοι – να 
σχηματίσουν τον ισχυρόν εκείνον στρατόν που θα εχρησίμευε εις αυτούς δια να 
επιβάλουν τας θελήσεις των και του οποίου την συγκρότησιν τόσον εγκαίρως προείδε 
και προείπε εις τους Συμμάχους ο Βενιζέλος. Αφέθη και το ελληνικόν εκστρατευτικόν 
σώμα να φρουρή εδάφη, δια τα οποία συνεχώς ειδοποιείτο ότι δεν είχον ούτε 
θεωρητικώς κατοχυρωθή υπό των νικητών εις την Ελλάδα. Υπεβλήθη δηλαδή, χωρίς 
καν την ηθικήν ικανοποίησιν που θα του έδιδε η ιδέα της φρουρήσεως εδαφών 
ελληνικών, χωρίς ούτε την δια την άμυνάν του τουλάχιστον απαραίτητον ελευθερίαν 
κινήσεων, εις την διά κάθε στρατόν σκληράν δοκιμασίαν της παρατεταμένης 
απέναντι του εχθρού αναμονής ή – ακόμη χειρότερον – των υπούλων εκ μέρους 
τούτου παρενοχλήσεων. Δεν αντελαμβάνοντο αι κυβερνήσεις της Συνεννοήσεως (εν. 
τις Δυνάμεις της πρώην Αντάντ) ποιαν φθοράν ηθικών και υλικών δυνάμεων 
αντεπροσώπευε δια τους Έλληνας η κατάστασις εκείνη, επί μήνας και μήνας 
παρατεινόμενη; Ασφαλώς το αντελαμβάνοντο. Αλλ΄ υπήρχον τότε άλλα προβλήματα, 
τα οποία εφαίνοντο εις αυτάς περισσότερον επείγοντα και αμεσώτερον 
ενδιαφέροντα του Ανατολικού – εκτός του ότι, όπως είναι πλέον πασίγνωστον, 
υπήρχον μεταξύ των Συμμάχων και οι επιθυμούντες και με κάθε τρόπον 
προσπαθούντες να επιτείνουν την ελληνικήν φθοράν. 

Εκουσίως λοιπόν η Γαλλία και η Ιταλία, ακουσίως η Μεγάλη Βρετανία και αι 
Ηνωμέναι Πολιτεία της Αμερικής, άφησαν να υπονομευθή η εις την Μικράν Ασίαν 
ελληνική εγκατάστασις και έκαμον μοιραίαν την κατάρρευσίν της. Δια την 
μονιμοποίησίν της, άλλως μόνον η βρετανική κυβέρνησις – μάλλον ο Lloyd George 
προσωπικώς – έδειξε μέχρι τέλους ενδιαφέρον.  
[Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, Η σκιά της Δύσεως, σ. 124-125, Β΄ έκδοση, 1961] 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των 
παραθεμάτων να αναφερθείτε: 
α) στην ίδρυση της Φεντερασιόν και τη δράση που αυτή ανέπτυξε μέχρι και την 
ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (μονάδες 10) 
β) στις βασικές θέσεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος και τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την μετεξέλιξή του σε Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας (μονάδες 15) 

Μονάδες 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Φεντερασιόν 
Η Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τη µικρή 

πολιτική λέσχη που ίδρυσε ο Αβραάµ Μπεναρόγιας µαζί µε λίγους συνεργάτες του 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Νεοτούρκων, τον Ιούνιο του 1908. Σχεδόν ένα 
χρόνο αργότερα, το Μάιο και Ιούνιο του 1909, η µικρή σοσιαλιστική αυτή οµάδα 
αναδιοργανώθηκε και ονοµάστηκε Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία 
Θεσσαλονίκης, οργάνωση αποκλειστικά εβραϊκή. Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες 



 

του έλπιζαν να διευρύνουν την Φεντερασιόν επί οµοσπονδιακής βάσεως, έτσι ώστε 
να περιλάβει στους κόλπους της σοσιαλιστές όλων των εθνικοτήτων. Ωστόσο οι 
διαφορές ανάµεσα στις διάφορες εθνικής οµάδες και η έντονη εχθρότητα που 
επικρατούσε ανάµεσα στις σοσιαλιστικές οργανώσεις εµπόδισε µια τέτοια 
συνεργασία. Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη 
δραστηριότητα οργανώνοντας τους εργάτες της Μακεδονίας και συµβάλλοντας έτσι 
σηµαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήµατος 
µετά τους βαλκανικούς πολέµους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα.  
[Γ. Β. Λεονταρίτη, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον πρώτο παγκόσµιο 
πόλεµο, µτφρ. Σ. Αντίοχος, εκδ. Εξάντας, 1978, σσ. 50-51]  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Το ιδρυτικό συνέδριο του Σ.Ε.Κ.Ε. 
Το πρόγραµµα που ψηφίζεται στο ιδρυτικό συνέδριο (του Σοσιαλιστικού 

Εργατικού Κόµµατος – Σ.Ε.Κ.Ε.) τον Νοέµβριο του 1918 ... ζητά σε ό,τι αφορά το πεδίο 
της οικονοµίας:  
«την δια νόµου καθιέρωσιν οκταώρου και κυριακής αργίας» την «ίδρυσιν υπό του 
κράτους ταµείων και συντάξεως... και... δωρεάν παροχήν της ιατρικής περιθάλψεως 
και φαρµάκων...». Ζητά επίσης την «κατάργησιν των εµµέσων φόρων...», 
προοδευτική φορολογία στο εισόδηµα και στα κεφάλαια, «συµµετοχή του κράτους 
εις τα κέρδη των µεγάλων µονοπωλίων», εθνικοποίηση των συγκοινωνιών, των 
Τραπεζών, των µεταλλείων και «συµµετοχή των εργατών εις την διοίκησιν...» καθώς 
και τηνεθνικοποίησιν των 138 τσιφλικιών και των µοναστηριακών κτηµάτων και την 
«παραχώρησίν των εις τας κοινότητας...»  
[Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης, σσ. 413-
414] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
Εµφανίζεται το Σ.Ε.Κ.Ε. (Κ.Κ.Ε.) στην πολιτική ζωή του τόπου σαν καταλύτης, 

στο παραδοσιακό διχασµό Βενιζελικών – Αντιβενιζελικών και τις παραφυάδες του, 
έρχεται να προβάλλει µια άλλη προοπτική στην κατεστραµµένη Ελλάδα µε τους 
χρεωκοπηµένους µύθους του µεγαλοϊδεαστισµού, τις τεράστιες µάζες προσφύγων 
και των άλλων εξαθλιοµένων λαϊκών στρωµάτων. Θα ταράξει τα νερά της απελπισίας 
και θα µιλήσει για Επανάσταση που θα φέρει το σταµάτηµα της εκµετάλλευσης 
άνθρωπου από άνθρωπο, που θα γεννήσει ένα νέο κόσµο χωρίς βαρβαρότητες, 
πολέµους και πείνα. ∆εν αµφισβητεί απλά το κοινωνικό σύστηµα, αλλά δίνει τη 
«Μεγάλη Υπόσχεση». Οι επαγγελίες του όσο κι αν δεν προβάλλονται στον αστικό 
τύπο, φτάνουν στους τόπους δουλειάς, στους προσφυγικούς συνοικισµούς, στο 
χωριό.  

Η γρήγορη άνοδος µιας νέας συνείδησης -της προλεταριακής-, έχει 
αναγκαστικά πολιτικό αντίκτυπο σ’ όλη την πολιτική δοµή του κυριάρχου 
συστήµατος. Κι όµως παρά την οικονοµική αθλιότητα, παρά τα συσσωρευµένα 
προβλήµατα που φάνηκαν ξεκάθαρα µέσα από τα ερείπια της Μικρασίας, οι 
κοµουνιστές σ’ όλη αυτή την περίοδο δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν οριστικά από τη 
γωνιά που η αστική τάξη τους είχε τοποθετήσει. Πολιτικές αιτίες που συνείργησαν σ’ 
αυτό:  

Η αποµάκρυνση όλης σχεδόν της ιδρυτικής γενιάς του Σ.Ε.Κ.Ε., δηλαδή των 
στοιχείων εκείνων που ζυµωµένα µέσα στον αγώνα των δυο πρώτων δεκαετιών του 



 

αιώνα, είχαν άµεση σχέση µε τα προβλήµατα του λαού έστω και µε συγκεχυµένα 
ιδεολογικά κριτήρια, αλλά µε γερές λαϊκές ρίζες. Η αντικατάστασή τους από 
ριζοσπαστικά στοιχεία «επαναστατικού εγκεφαλισµού», ασύνδετα µε τους λαϊκούς 
αγώνες, η εσωκοµµατική διαπάλη, που συγκλονίζει το κόµµα όλη τη δεκαετία του 
1920, οι διαγραφές, οι δυσφηµιστικές επιθέσεις, οι αποχωρήσεις, οι επεµβάσεις της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, οι επιθέσεις ενάντια σ’ όλες τις αποχρώσεις του αστικού 
χώρου, ακόµη και ενάντια των αγροτικών κινηµάτων, η θέση για τη Μακεδονία και 
Θράκη, στέκουν καίρια προβλήµατα που κάνουν τα λαϊκά στρώµατα δύσπιστα 
απέναντι σ’ αυτό το καινούργιο κόµµα. ∆υσπιστία που εκµεταλλεύτηκε περίτεχνα το 
κόµµα των Φιλελευθέρων και τα άλλα βενιζελικά πολιτικά µορφώµατα.  

[Α. Ρήγου, Πολιτικές εκφράσεις στη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία, σσ. 209-210] 
 


