
 

 

                     

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-1-2022 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α. «Οργανικός Νόμος» 
β. «Νέα Πέλλα» 
γ. «Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων» 

                                                                                  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) Η παράταξη του Βενιζέλου ενάντια στον Πρίγκιπα, δηλαδή το κόμμα των 
Φιλελευθέρων, είχε σαν στελέχη τους Κ. Φούμη και Κ. Μάνο. 
β) Η οριστική εκτίμηση των ακίνητων περιουσιών των ανταλλαξίμων έγινε από 
επιτροπές που τις αποτελούσαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες. 
γ) Το πρώτο κρητικό νόμισμα, η κρητική λύρα, κόπηκε από την πρώτη κιόλας 
κυβέρνηση της Κρήτης. 
δ) Η Κρητική Χωροφυλακή είχε Ιταλούς αξιωματικούς. 
ε) Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ε.Α.Π. ήταν ότι ήταν στενά συνδεδεμένη και 
εξαρτημένη από το κράτος και όχι από διεθνείς οργανισμούς. 
στ) Η οικοδόμηση αστικών συνοικισμών, εξαιτίας των προσφυγικών οικοδομικών 
συνεταιρισμών, συχνά συνδυαζόταν με έργα υποδομής. 
ζ) Το 1928 στη χώρα μας υπήρχαν μόνο 12% μη Έλληνες ορθόδοξοι. 
η) Οι εύποροι πρόσφυγες αναμείχθηκαν πιο γρήγορα με τον ντόπιο πληθυσμό. 
θ)Πρώτος Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης ήταν ο Πρίγκιπας Κωνσταντίνος. 
ι) Η τουρκική σημαία ανυψώθηκε στο φρούριο της Σούδας στις 9 Δεκεμβρίου του 
1898. 

Μονάδες: 10          

ΘΕΜΑ Β1 

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων στον αγροτικό 
τομέα της Ελλάδας; 

  Μονάδες: 11 
 



 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή; (μονάδες: 8) 
β) Ποιες συνθήκες ανάγκασαν το Βενιζέλο και την ελληνική αντιπροσωπεία στη 
Λοζάνη να συμφωνήσουν με την υπογραφή της ελληνοτουρκικής Σύμβασης; 
(μονάδες: 6)   

       Μονάδες: 14 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Γ1 
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 
παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε στις πολιτικές εξελίξεις στην Κρήτη 
από τα τέλη του 1904 έως και την έκδοση της Επαναστατικής Προκήρυξης (26 
Φεβρουαρίου 1905). 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

Η προκήρυξη της αντιπολίτευσης 
 «Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένην εν Κρήτη 
αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26η Φεβρουαρίου 1905, 
αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, αποφασίζομεν: 
α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνων 
επιδιωκόμενου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) 
Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν 
προσέγγισιν της πατρίδος μας προς την ελευθέραν Ελλάδα, μεταβαλλόμενης από 
διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως. γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του 
σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος 
κατά το πρότυπο του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισμού. Του 
προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι΄ ενόπλων 
λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ημών δεν θέλομεν επιδιώξει 
προσωπικήν μεταβολήν, αλλ΄ επελθούσης τοιαύτης θέλομεν αποκρούσει παντί 
σθένει και δια των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην». 
 
 
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] 
 


