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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ΙΣΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-12-2022 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδϊςετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιςτορικϊν όρων: 
α) «Σαμείο Περικάλψεωσ»  
β) «Επιτροπι Αποκαταςτάςεωσ Προςφφγων» 
γ) «Μικτι Επιτροπι Ανταλλαγισ» 

        Μονάδεσ: 12 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προςδιορίςετε αν το περιεχόμενο των ακολοφκων προτάςεων είναι ςωςτό ι όχι, 
γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθ λζξθ «ωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτο γράμμα που 
αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 
α) Μετά τον τερματιςμό των Βαλκανικϊν πολζμων ζφταςε ςτθν Ελλάδα και το πρϊτο 
μεταναςτευτικό ρεφμα από τθν Ρωςία. 
β) Η οριςτικι εκτίμθςθ των ακίνθτων περιουςιϊν των ανταλλαξίμων κα γινόταν μζςα από 
τα κατά τόπουσ Γραφεία Ανταλλαγισ. 
γ) Αμπελουργοί πρόςφυγεσ εγκαταςτάκθκαν ςτο ουφλί και ςτθν Ζδεςςα. 
δ) Αρκετοί πρόςφυγεσ ίδρυςαν προςφυγικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ι ζλαβαν άτοκα δάνεια.  
ε) Οι μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ είχαν πολιτιςτικι ομοιογζνεια.  

Μονάδεσ: 5 
ΘΕΜΑ Α3 
Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τα γράμματα τθσ ςτιλθσ Α και δίπλα τον αρικμό τθσ 
πρόταςθσ από τθ ςτιλθ Β που αντιςτοιχοφν ςτθ ςωςτι απάντθςθ: 
                     Α                                                                                   Β     
α) Κιρυξθ του  Αϋ Βαλκανικοφ πολζμου                         1) Ιοφνιοσ 1925 
β) υνκικθ τθσ Λοηάνθσ                                                     2) Δεκζμβριοσ 1926                                                     
γ)  φμβαςθ τθσ Άγκυρασ                                                   3) 18 Οκτωβρίου 1912 
δ) φμβαςθ τθσ Λοηάνθσ                                                    4) 24 Ιουλίου 1923 
ε) υμφωνία των Ακθνϊν                                                  5) 30 Ιανουαρίου 1923  

                                                                                                                                                                                
Μονάδεσ: 5                          

                                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ B1 
Να αναφερκείτε ςτουσ λόγουσ που προκάλεςαν τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι. 

Μονάδεσ: 12 
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ΘΕΜΑ B2 
α) Για ποιουσ λόγουσ θ Ε.Α.Π. ζδωςε βάροσ ςτθν αγροτικι αποκατάςταςθ; (μονάδεσ: 8) 
β) ε ποιουσ χϊρουσ εγκαταςτάκθκαν οι αγρότεσ πρόςφυγεσ και πϊσ τουσ παραχωρικθκαν 
οι κλιροι; (μονάδεσ: 8) 

Μονάδεσ: 16 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Γ1 
υνδυάηοντασ τισ πλθροφορίεσ του παρακάτω κειμζνου και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ: 
α) να παρακζςετε το περιεχόμενο των ελλθνοτουρκικϊν ςυμφωνιϊν του 1930 και τα 
επιχειριματα που χρθςιμοποίθςε ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ για να υποςτθρίξει τισ κζςεισ του 
ςχετικά με αυτζσ (μονάδεσ: 15) 
β) να καταγράψετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ υπζςτθ ιττα ο Βενιηζλοσ ςτισ εκλογζσ του 
1932 και 1933  (μονάδεσ: 10) 

                                                                             Μονάδεσ:25 
                            

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
*…+ τισ 10 Ιουνίου 1930 υπογράφθκε θ υμφωνία για τθν οριςτικι εκκακάριςθ των 
διαφορϊν που είχαν ανακφψει από τθ φμβαςθ για τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν. Η 
ςυμφωνία βαςιηόταν ςτθν αρχι του ςυμψθφιςμοφ των περιουςιϊν τόςο των 
ανταλλαξίμων όςο και των μθ ανταλλαξίμων που είχαν αποδοκεί ςτουσ πρόςφυγεσ, ενϊ, 
παράλλθλα, θ ελλθνικι πλευρά επιβαρυνόταν με τθν καταβολι χρεωςτικοφ υπολοίπου 
425.000 λιρϊν Αγγλίασ, ςε αντιςτάκμιςμα υποχρεϊςεωσ τθσ τουρκικισ κυβερνιςεωσ να 
αποδϊςει ςτουσ Ζλλθνεσ δικαιοφχουσ τα καταπατθμζνα κτιματά τουσ ςτθν περιοχι τθσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ. Η ςυμφωνία βάρυνε φανερά ςε όφελοσ τθσ Σουρκίασ, αλλά 
αποτζλεςε τθν προχπόκεςθ για τθν οριςτικι εκκακάριςθ των οικονομικϊν αμφιςβθτιςεων 
και τθν αποφαςιςτικι προϊκθςθ τθσ πολιτικισ ςυνεννοιςεωσ. «Αν αι κυςίαι – κα 
υποςτθρίξει ο ίδιοσ ο Βενιηζλοσ – πρζπει να εκτιμϊνται κατά το μζγεκοσ όχι των 
αξιουμζνων δικαιωμάτων αλλά των αποτελεςμάτων τα οποία πρακτικϊσ δφνανται να 
επιτευχκοφν, θ επιτευχκείςα λφςισ ιτο θ μόνθ ανταποκρινόμενθ εισ τα γενικά ςυμφζροντα 
τθσ χϊρασ χωρίσ να επιβάλει ιδιαιτζρασ ουςιαςτικάσ κυςίασ ουδζ εισ αυτοφσ τουσ 
ενδιαφερομζνουσ πλθκυςμοφσ, αφοφ είχεν ιδθ καταςτι φανερόν ότι θ ατομικι εκτίμθςισ 
των περιουςιϊν, τθν οποίαν προζβλεπεν θ φμβαςισ τθσ Ανταλλαγισ, δεν ιτο πρακτικϊσ 
κατορκωτι, και ότι επομζνωσ, ενϊ ουδζποτε κα εφκάναμεν να ειςπράξωμεν τίποτε υπζρ 
των ενδιαφερομζνων, κα επροκαλοφμεν τθν βακμιαίαν δθλθτθρίαςιν των ςχζςεων των 
δφο χωρϊν».  
Η παγίωςθ του πνεφματοσ τθσ ςυνεννοιςεωσ και θ πολφπλευρθ διερεφνθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ ζμελλε να υλοποιθκεί με τθν επίςκεψθ του Ζλλθνα πρωκυπουργοφ ςτθν 
Άγκυρα (εν. Ελευκζριου Βενιηζλου) και τθ ςυνομολόγθςθ ςειράσ διμερϊν ςυμφωνιϊν. τισ 
30 Οκτωβρίου 1930 υπογραφόταν από τα δφο μζρθ, το ςφμφωνο Φιλίασ, Ουδετερότθτασ 
και Διαιτθςίασ, τα όρια του οποίου ζφκαναν ωσ τθν απαγόρευςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε κάκε 
πολιτικό ι οικονομικό ςυναςπιςμό που κα ςτρεφόταν κατά του ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. Σο ςφμφωνο ςυνοδευόταν από εμπορικι ςφμβαςθ και ςφμβαςθ εγκαταςτάςεωσ, 
αλλά και από ειδικι ςυμφωνία για τουσ ναυτικοφσ εξοπλιςμοφσ: οι δφο κυβερνιςεισ 
υποχρεϊνονταν να προβαίνουν ςε ζγκαιρθ αμοιβαία ενθμζρωςθ, πριν από τθν παραγγελία 
κάκε ναυτικισ μονάδασ, προκειμζνου να προλθφκεί ο ανταγωνιςμόσ «δια φιλικισ 
ανταλλαγισ απόψεων». 
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 *Κ. βολόπουλοσ, Η Ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι, 1900-1945, εκδόςεισ άκκουλα, ςελ.196-
197]                                                     
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
τθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία οι πρόςφυγεσ παρζμειναν πιςτοί ςτον Ελευκζριο 
Βενιηζλο, το χαριςματικό οραματιςτι μιασ Μεγάλθσ Ελλάδασ και επίδοξο ελευκερωτι τουσ. 
Σο αλυτρωτικό του όραμα είχε τϊρα καταρρεφςει, αλλά αυτό ερμθνευόταν απόλυτα με τθν 
προδοςία τθσ εςωτερικισ αντίδραςθσ και τισ μθχανορραφίεσ εξωτερικϊν δυνάμεων. Αυτι 
θ αφοςίωςθ επιβίωςε και μετά τθν προςζγγιςθ Βενιηζλου και Κεμάλ Ατατοφρκ το 1930, θ 
οποία επιτεφχκθκε μόνο με ουςιϊδεισ ελλθνικζσ παραχωριςεισ ςτο ηιτθμα των 
αποηθμιϊςεων για τθν τεράςτια ακίνθτθ περιουςία που άφθςαν πίςω τουσ οι πρόςφυγεσ, 
φεφγοντασ από τθν Σουρκία. Οι πρόςφυγεσ ψιφιςαν ςε μεγάλο ποςοςτό υπζρ τθσ 
κατάργθςθσ τθσ μοναρχίασ ςτο δθμοψιφιςμα του 1924, το οποίο ζφερε αποτζλεςμα 70% 
(758.472 ζναντι 325.322 ψιφων) υπζρ τθσ δθμοκρατίασ.  
*R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ 1770-1990, Ακινα 1995, ςς. 112+ 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Αφοφ μελετιςετε τα παρακζματα που ακολουκοφν και με βάςθ τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ:  
Α) να παρουςιάςετε τισ ςυνκικεσ που ςυνάντθςαν οι μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ κατά το 
πρϊτο διάςτθμα άφιξισ τουσ ςτθν Ελλάδα.(μονάδεσ 12) 
Β) να αποτιμιςετε το ρόλο που διαδραμάτιςε θ Ε.Α.Π. ςτθν αποκατάςταςθ και αφομοίωςθ 
των μικραςιατϊν προςφφγων (μονάδεσ 13) 

  Μονάδεσ 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Μαρτυρίεσ Μικραςιατϊν προςφφγων για τθν άφιξθ τουσ ςτθν Ελλάδα 

Πιγαμε πάλι ςτθ Θεςςαλία. Βάλαμε καπνά ςτον Αλμυρό- δουλζψαμε όλοι, νζοι, γζροι, 
γυναίκεσ και παιδιά. Είχε όμωσ ελονοςία και μασ κζριςε∙ πζκαναν οι μιςοί. Ο τόποσ μασ 
ξεπάςτρεψε. Κερδίςαμε πολλά, μα τί τα κεσ; Μετά φοβθκικαμε τθν αρρϊςτια και πιγαμε 
ςτθ Θιβα. Μείναμε κι εκεί λίγο και κάναμε καπνά, μετά πιραμε αποηθμίωςθ κι ιρκαμε 
δω. Μπικαμε ςε καλζσ δουλειζσ. Ο αδερφόσ μου ζπιαςε δουλειά ςτο ςιδθρόδρομο∙ εγϊ 
ζγινα φορτοεκφορτωτισ ςτο ςτακμό. Πιρα και ςπιτάκι ςτθν Καιςαριανι το '26.  
*Μαρτυρία Ευάγγελου Γκάλα από το χωριό Κόλντερε, κοντά ςτθ Μαγνθςία+. Η Ζξοδοσ 
(ζκδοςθ του Κζντρου Μικραςιατικϊν πουδϊν), τόμ. Α', ς. 113. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 το προςφυγικό πρόβλθμα, οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ είχαν τθν πολφτιμθ 
υποςτιριξθ τθσ διεκνοφσ Επιτροπισ Αποκαταςτάςεωσ Προςφφγων. Η υποςτιριξθ των 
ξζνων εμπειρογνωμόνων, οικονομικι και οργανωτικι, βοικθςε ςε όλα ςχεδόν τα 
προβλιματα που προζκυπταν από τθ ςυρροι τόςο των προςφφγων όςο και των 
«ανταλλαξίμων» πλθκυςμϊν –των Ελλινων τθσ Σουρκίασ που θ Ελλάδα αντάλλαξε, βάςει 
τθσ υνκικθσ τθσ Λοηάνθσ, με τουσ μουςουλμάνουσ των Νζων Χωρϊν¹. 
 Περίπου 700.000 άνκρωποι εγκαταςτάκθκαν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ των Νζων 
Χωρϊν, κυρίωσ τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ. Σουσ διανεμικθκαν τα «ανταλλάξιμα» 
κτιματα των μουςουλμάνων που είχαν αποχωριςει και τουσ δόκθκαν τα απολφτωσ 
αναγκαία για να αρχίςουν να τα καλλιεργοφν. 
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 Σο θράκλειο αυτό ζργο πραγματοποιικθκε ςε ςυγκριτικά ελάχιςτο χρόνο. 
Αντιμετωπίςτθκαν αποτελεςματικά οι άμεςεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ και περίκαλψθσ όςων 
προςφφγων δεν είχαν καμία δυνατότθτα να λφςουν μόνοι τουσ αυτά τα προβλιματα- 
δθλαδι των περιςςοτζρων. Εν ςυνεχεία ςτεγάςτθκαν κάπωσ καλφτερα οι πρόςφυγεσ των 
πόλεων, περίπου το μιςό του προςφυγικοφ πλθκυςμοφ. 
*Μ. Γ.Β. Δερτιλισ, Ιςτορία του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 1830-1920] 
 
 
1. Νζεσ Χϊρεσ: Οι βαλκανικοί πόλεμοι τερματίςτθκαν με τθ ςυνκικθ του Βουκουρεςτίου 
(28 Ιουλίου 1913). Με αυτι, θ Ελλάδα εξαςφάλιςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Μακεδονίασ, 
τθ νότια Ήπειρο, ςθμαντικά νθςιά ςτο Β. και Α. Αιγαίο (Θάςοσ, αμοκράκθ, Λιμνοσ, 
Λζςβοσ, Χίοσ, άμοσ, Ικαρία) και τθν Κριτθ. Σα εδάφθ αυτά ονομάςτθκαν Νζεσ Χϊρεσ.  
 
 


