
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α1. Να δοθεύ το περιεχόμενο των παρακϊτω ιςτορικών εννοιών:  

α. Πατριαρχικό Επιτροπό  

β. Οργανιςμόσ (1914) 

 γ. Μικτό Επιτροπό(1923) 

(Μονάδες 12) 

 

Α2. Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτϋσ ό 

λανθαςμϋνεσ: 

1. Τη μικραςιατικό μετανϊςτευςη του 1821 προκϊλεςε η αναςφϊλεια και ο 

φόβοσ, λόγω τησ αποτυχύασ τησ επανϊςταςησ που επιχεύρηςε ο εκεύ ελληνικόσ 

πληθυςμόσ.  

2. Η Αγροτικό Τρϊπεζα ανϋλαβε να δώςει μια προκαταβολό ςτουσ πρόςφυγεσ, 

μϋχρι την τελικό αποπληρωμό τησ αξύασ τησ περιουςύασ που εύχε εγκαταλειφθεύ 

ςτην Τουρκύα. 

 3. Μϋχρι το τϋλοσ του 1921 η πλειονότητα των Ελλόνων εύχε παλιννοςτόςει ςτη 

Μ. Αςύα και την Αν. Θρϊκη.  

4. Η Συνθόκη τησ Λωζϊννησ προϋβλεπε την ανταλλαγό πληθυςμών μεταξύ 

Ελλϊδοσ και Τουρκύασ.  

5. Το φθινόπωρο του 1922 εύχαν φτϊςει ςτην Ελλϊδα 900.000 πρόςφυγεσ.                 

(Μονάδες 10) 

 



Α3. Να αναφερθεύτε αναλυτικϊ ςτισ παραμϋτρουσ που ϋλαβε η Επιτροπό 

Αποκαταςτϊςεωσ Προςφύγων(Ε.Α.Π) για την επύτευξη του ϋργου τησ αλλϊ και 

ςτουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ εμφανύςτηκε μεγϊλη κινητικότητα του 

προςφυγικού πληθυςμού κατϊ το πρώτο διϊςτημα.  

(Μονάδες 18) 

Α4. Να περιγρϊψετε τισ ενϋργειεσ που ϋγιναν για την περύθαλψη των 

προςφύγων τησ μικραςιατικόσ καταςτροφόσ κατϊ το πρώτο διϊςτημα.   

(Μονάδες 10) 

 

ΟΜΑΔΑ Β  

Β1. Ο διωγμόσ του ελληνιςμού από τα εδϊφη τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ το 

1914: Σύμφωνα με τισ πηγϋσ και τισ ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ,  ποια όταν τα αύτια 

που τον προκϊλεςε, πώσ αντϋδραςε η ελληνικό πλευρϊ, ποιεσ μορφϋσ πόρε και 

ποια τα αποτελϋςματϊ του. 

Κείμενο Ι  

«Μετϊ το τϋλοσ των Βαλκανικών πολϋμων η ελληνικό μειονότητα ϋμεινε ςτο 

ϋλεοσ του νεοτουρκικού κομιτϊτου, που οργϊνωςε επιχεύρηςη βύαιησ 

εξοντώςεώσ τησ. Η ϊφιξη εκατοντϊδων χιλιϊδων Οθωμανών προςφύγων από 

τα χαμϋνα ευρωπαώκϊ εδϊφη δημιούργηςε πρόβλημα αποκαταςτϊςεώσ τουσ. 

Εξϊλλου, οι περιγραφϋσ τησ φρύκησ του πολϋμου που ϋφερναν μαζύ τουσ οι 

πρόςφυγεσ ερϋθιζαν τον τραυματιςμϋνο τουρκικό εθνικιςμό. Το κομιτϊτο 

προγραμμϊτιςε την εξόντωςη του ελληνικού ςτοιχεύου, από τη μια πλευρϊ ωσ 

μϋροσ ενόσ εθνικιςτικού προγρϊμματοσ εκτουρκιςμού τησ αςιατικόσ Τουρκύασ 

και από την ϊλλη για να αςκόςει πύεςη ςτην ελληνικό κυβϋρνηςη να δεχτεύ τουσ 

όρουσ του ςτο ζότημα των νηςιών του Αιγαύου. Το κομιτϊτο οργϊνωςε 

μποώκοτϊζ κατϊ των ελληνικών επιχειρόςεων και αυτών που χρηςιμοποιούςαν 

ελληνικό προςωπικό, καθώσ και διωγμούσ του ελληνικού πληθυςμού με ςκοπό 

να εγκαταλεύψει τη γη του. Οι διωγμού ϊρχιςαν ςτο τϋλοσ του 1913 ςτην 

ανατολικό Θρϊκη και επεκτϊθηκαν από την ϊνοιξη του 1914 ςτην αςιατικό 

παραλύα.[…] Για πρώτη φορϊ το ελληνικό κρϊτοσ βριςκόταν αντιμϋτωπο με το 

οξύ πρόβλημα τησ τύχησ των πληθυςμών τησ Μικρϊσ Αςύασ.[…] Ο Βενιζϋλοσ, 

κϊτω από την πύεςη των ςυνεχών διωγμών του ελληνικού ςτοιχεύου και 

θϋλοντασ να διευθετόςει το ζότημα των νηςιών, αναγκϊςτηκε να δεχτεύ την 

ανταλλαγό των πληθυςμών που πρότεινε και που όδη εφϊρμοζε μονομερώσ η 

Τουρκύα, με τον όρο ότι αυτό θα όταν εκούςια και ότι θα επιβλεπόταν από μικτό 

επιτροπό. Σχετικό ςυμφωνύα, που υπογρϊφηκε την 1η Ιουλύου 1914, προϋβλεπε 

εκούςια ανταλλαγό μϋρουσ του ελληνικού πληθυςμού του ςαντζακύου τησ 

Σμύρνησ με τουσ μουςουλμϊνουσ τησ Μακεδονύασ και τησ Ηπεύρου».  



Ελένη Κατςιαδάκη-Γαρδίκα, «Η ζωή και η δράςη των υπόδουλων Ελλήνων, 1881-

1913-Μικρά Αςία», ςτο Ιςτορία του Ελληνικού Έθνουσ, Εκδοτική Αθηνών, 1977, τ. 

ΙΔ΄, ς. 376-377. 

 Κείμενο ΙΙ  

Ο Μητροπολύτησ Σμύρνησ Χρυςόςτομοσ, ςτισ 18 Ιουνύου 1914, ςε ϋγγραφη 

διαμαρτυρύα του που προσ τη Διεθνό Επιτροπό των απεςταλμϋνων των 

πρεςβειών των Μεγϊλων Δυνϊμεων: «Απορραπύζεται το θρηςκευτικόν μασ 

αύςθημα και τα ιερϊ τησ θεύασ ημών λατρεύασ ςκεύη […] αφού τα όρπαςαν […] 

τα δημοπραττούςιν εν τη αγορϊ. […] εύμεθαηναγκαςμϋνοι να βλϋπωμεν τα ιερϊ 

ημών Ποτόρια, όπου καθαγιϊζομεν το Σώμα και το Αύμα του Κυρύου, τα ιερϊ τησ 

δημοςύασ λατρεύασ ημών ςκεύη, τα Άγια μασ Ευαγγϋλια ποδοπατούμενα, 

μιαινόμενα και κατόπιν απεμπολούμενα ωσ αντικεύμενα κοινόσ ςυναλλαγόσ υπό 

των βαςιβουζούκων και ζεώμπϋκων και ϊλλων ορεςιβύων φανατιςμϋνων 

μουςουλμϊνων. [...] η Κυβϋρνηςισ αρπϊζει τασ οικύασ, τα καταςτόματα και τα 

κτόματα των χριςτιανών και τα παραδύδει εισ τουσ Τούρκουσ». 

 Τάςοσ Μιχαλακέασ (επιμ.), Βίβλοσ Ελευθερίου Βενιζέλου, χ.χ., ς. 42-47. 

(Μονάδες 25) 

 

Β2. Η ελληνοτουρκικό προςϋγγιςη του 1930: Σύμφωνα με τισ πηγϋσ και τισ 

ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ, να απαντόςετε ςτα ερωτόματα α) γιατύ ο Βενιζϋλοσ 

προχώρηςε ςε αυτόν την πολιτικό και ποιεσ ςυμφωνύεσ υπϋγραψε; β) να 

εξηγόςετε ποια όταν η κομματικό προτύμηςη τησ πλειονότητασ των προςφύγων 

και πωσ ςυμπεριφϋρθηκαν εκλογικϊ το 1932 και το 1933.  

Οι ιςτορικϋσ ςασ γνώςεισ και τα παραθϋματα που ακολουθούν αρκούν για μια 

εμπεριςτατωμϋνη απϊντηςη. Κεύμενο Ι «Το αναμφιςβότητα εντυπωςιακό 

εκλογικό αποτϋλεςμα τησ 19ησ Αυγούςτου(61,2%) επϋτρεψε, για πρώτη φορϊ 

από το 1922, τη ςυγκρότηςη μιϊσ πραγματικϊ ιςχυρόσ και με εδραύο λαώκό 

ϋρειςμα ελληνικόσ κυβϋρνηςησ, ικανόσ να αναλϊβει τισ ευθύνεσ για τη λόψη 

επώδυνων αποφϊςεων, αδιαφορώντασ για το όποιο πολιτικό κόςτοσ.[…]Ειδικϊ 

ςτον ευαύςθητο τομϋα των ςχϋςεων με την Τουρκύα, η εκ νϋου ανϊρρηςη του 

Βενιζϋλου ςτην πρωθυπουργύα παρουςύαζε πρόςθετα πλεονεκτόματα. 

Διαπρύςιοσ οπαδόσ τησ ελληνικόσ εθνικόσ ολοκλόρωςησ-πολιτικό που 

αναπόφευκτα ςυνεπαγόταν την εδαφικό επϋκταςη ςε βϊροσ τησ Οθωμανικόσ 

Αυτοκρατορύασ-και αρχιτϋκτονασ τησ Συνθόκησ των Σεβρών, την επαύριον 

κιόλασ τησ Μικραςιατικόσ Καταςτροφόσ θα ςυνειδητοποιόςει ότι η νϋα 

πραγματικότητα επϋβαλλε την οριςτικό εγκατϊλειψη τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ ωσ 

ϊξονα τησ ελληνικόσ εξωτερικόσ πολιτικόσ, εγκαταλεύποντασ τον αλυτρωτιςμό 

και προςανατολιζόμενοσ προσ την ιδϋα τησ ειρηνικόσ ελληνοτουρκικόσ 



ςυνύπαρξησ.[…]Για τον Βενιζϋλο, πρωταρχικό πλϋον ςτόχο τησ ελληνικόσ 

εξωτερικόσ πολιτικόσ θα ϋπρεπε να αποτελϋςει η διαφύλαξη του εδαφικού 

καθεςτώτοσ και η κατοχύρωςη τησ εθνικόσ ανεξαρτηςύασ». Αντώνησ Κλϊψησ, Το 

ελληνοτουρκικό οικονομικό ςύμφωνο τησ 10τησ Ιουνύου 1930. Ο Ελευθϋριοσ 

Βενιζϋλοσ και η διευθϋτηςη των εκκρεμοτότων τησ Σύμβαςησ τησ Λωζϊννησ για 

την ανταλλαγό των πληθυςμών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 

«Ελευθϋριοσ Κ. Βενιζϋλοσ»-Χανιϊ και Ι. Σιδϋρησ, 2010, ς. 103-105. Κεύμενο ΙΙ 

«Μετϊ την κατϊρρευςη του μικραςιατικού μετώπου το 1922 εκατοντϊδεσ 

χιλιϊδεσ νϋοι πρόςφυγεσ όρθαν ςτην Ελλϊδα. Η πολιτικό τουσ βαρύτητα 

πολλαπλαςιϊςτηκε, καθώσ ενςωματώθηκαν μαζικϊ ςτο υπϊρχον πολιτικό 

ςύςτημα, προςφϋροντασ ςτο βενιζελιςμό το βαςικότερο πολιτικό του ςτόριγμα. 

Η ολοκληρωτικό ϋνταξη των προςφύγων ςτο βενιζελικό ςτρατόπεδο για δϋκα 

περύπου χρόνια, τουλϊχιςτον μϋχρι το 1932, οδόγηςε μεγϊλα τμόματα του 

αντιβενιζελικού γηγενούσ ςτοιχεύου να τουσ αντιμετωπύςει ωσ αντύζηλουσ ςτη 

διαχεύριςη των πολιτικών πραγμϊτων τησ χώρασ, ςε μια περύοδο μϊλιςτα που 

το Κόμμα των Φιλελευθϋρων βριςκόταν ςχεδόν διαρκώσ ςτην εξουςύα. 

Πρόςφατεσ προςεγγύςεισ ϋχουν δεύξει ότι η αύςθηςη αυτό των αντιβενιζελικών 

δεν όταν αβϊςιμη. Δύχωσ την ψόφο των προςφύγων εύναι αμφύβολο εϊν οι 

βενιζελικού θα εύχαν καταφϋρει να επικρατόςουν ςτισ εκλογικϋσ αναμετρόςεισ 

τησ πρώτησ δεκαετύασ».  

Κώςτασ Κατςάπησ, «Αντιπαραθέςεισ ανάμεςα ςε γηγενείσ και πρόςφυγεσ ςτην 

Ελλάδα του Μεςοπολέμου», ςτο Πέρα από την καταςτροφή: Μικραςιάτεσ 

πρόςφυγεσ ςτην Ελλάδα του Μεςοπολέμου, Ίδρυμα Μείζονοσ Ελληνιςμού, 2003, ς. 

105.  

(Μονάδες 25) 


