
 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
Θέμα Α1 
Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων:  
α. Εθνικόν κομιτάτον 
β. Νέα Πέλλα 
γ. Οργανισμός  

μονάδες 15 
 
Θέμα Α2 
Να αντιστοιχίσετε σωστά τις διπλωματικές πράξεις της στήλης Α με τις ρυθμίσεις της στήλης 
Β (περισσεύουν δύο στοιχείο από τη στήλη Β). 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Σύμβαση Λοζάνης (30/1/1923)  α. Παραχώρηση στην Ελλάδα της Δυτικής 

Θράκης από τη Βουλγαρία  
2. Συνθήκη Βουκουρεστίου (1913)  β. Δυνατότητα στους υπηκόους της Ελλάδας 

και της Τουρκίας να ταξιδεύουν ή να 
εγκαθίστανται (με κάποιους περιορισμούς) 
στο έδαφος του άλλου κράτους 

3. Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)  γ. Καθορισμός του τρόπου μετανάστευσης 
των πληθυσμών και της εκτίμησης της 
ακίνητης περιουσίας   

4. Συνθήκη των Σεβρών (1920)  δ. Υπαγωγή της περιοχής της Σμύρνης σε 
ελληνική διοίκηση για πέντε χρόνια  

5. Συμφωνία της Άγκυρας (1930) ε. Αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών 
υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

 στ. Τερματισμός των Βαλκανικών πολέμων 
 ζ. Εξαίρεση από την ανταλλαγή των 

μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης  
Μονάδες 10 



 
 

Θέμα Β1 
α. Πώς ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-78) επηρέασε τα αλυτρωτικά κινήματα στην Ελλάδα; 
(μον. 8) 
β. Να παρουσιάσετε τα προσφυγικά ρεύματα από τη Ρωσία και τη Ρουμανία κατά τις τρεις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. (μον. 6) 

Μονάδες 14 
 
Θέμα Β2 
α. Γιατί οι αξιωματικοί διεκδικούσαν θέση στα πολιτικά πράγματα της χώρας μετά τη 
μικρασιατική καταστροφή; (μον. 5) 
β. Ποιο ήταν το βασικό πρόγραμμα του αγγλικού κόμματος; (μον. 6) 

Μονάδες 11 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Θέμα Γ1 
Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που 
ακολουθούν να αναφερθείτε 
α. στον ρόλο των προσφύγων στην εκλογική νίκη του κόμματος των Φιλελευθέρων το 1928. 
(μον. 6) 
β. στην εκλογική αποτυχία του κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου στις εκλογές του 1932 και 
1933 σε σχέση με τους πρόσφυγες. (μον. 9) 
γ. στις συνέπειες της εκλογικής ήττας του κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική 
ζωή μέχρι και το 1935. (μον. 10) 

Μονάδες 25 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 

Οι πρόσφυγες είναι, κατά πλειοψηφία, αρχικά «βενιζελικοί» Οι πρόσφυγες, προς έκδηλη 
δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών στοιχείων του αυτόχθονος πληθυσμού, ήταν 
πολυπληθείς και συμπαγώς εγκαταστημένοι, ώστε να δρουν ως ρυθμιστές της πολιτικής 
ζωής στη διάρκεια του μεσοπολέμου. […] Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πρόσφυγες 
παρέμειναν πιστοί στον Ελευθέριο Βενιζέλο, το χαρισματικό οραματιστή μιας Μεγάλης 
Ελλάδας και επίδοξο ελευθερωτή τους. Το αλυτρωτικό του όραμα είχε τώρα καταρρεύσει, 
αλλά αυτό ερμηνευόταν απόλυτα με την προδοσία της εσωτερικής αντίδρασης και τις 
μηχανορραφίες εξωτερικών δυνάμεων. Αυτή η αφοσίωση επιβίωσε και μετά την προσέγγιση 
Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ το 1930, η οποία επιτεύχθηκε μόνο με ουσιώδεις ελληνικές 
παραχωρήσεις στο ζήτημα των αποζημιώσεων για την τεράστια ακίνητη περιουσία που 
άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες, φεύγοντας από την Τουρκία. Οι πρόσφυγες ψήφισαν σε 
μεγάλο ποσοστό υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας στο δημοψήφισμα του 1924, το οποίο 
έφερε αποτέλεσμα 70% (758.472 έναντι 325.322 ψήφων) υπέρ της δημοκρατίας.  

R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-1990, Αθήνα 1995, σσ. 111-112 



 
 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 
Η σύμβασις της 10ης Ιουνίου 1930 υπέστη δριμύτατην κριτικήν εκ μέρους της 

αντιπολιτεύσεως. […] 
Εις την επίκρισιν του Τσαλδάρη, ότι δεν ελήφθη πρόνοια προστασίας των ελληνικών 

μειονοτήτων εν Τουρκία, απήντησεν [ενν. ο Βενιζέλος] ότι «οι Έλληνες της Τουρκίας, είτε 
ραγιάδες, είτε πολίται Έλληνες, θα τύχουν υποστηρίξεως εκ μέρους της τουρκικής 
κυβερνήσεως, αναλόγως προς την ανάπτυξιν των φιλικών και στενών σχέσεων μεταξύ των 
δύο κρατών».  

Ως προς το πολιτικόν αντάλλαγμα, υπεσχέθη ότι τούτο δεν θα εβράδυνε να δοθή.  
Ο Βενιζέλος, εξ άλλου, ηρνήθη να δεχθή την αξίωσιν που διετύπωσαν ωρισμένοι 

προσφυγικοί κύκλοι, όπως το ελληνικόν κράτος υποκατασταθή εις όλας τας υποχρεώσεις τας 
οποίας η Τουρκία υπείχεν εκ της συμβάσεως περί ανταλλαγής ως προς την ανταλλάξιμον 
περιουσίαν. Εις την συνεδρίασιν της Βουλής της 25ης Ιουνίου 1930, κατά την οποίαν εξέθεσεν 
εν όλη του τη εκτάσει το προσφυγικόν ζήτημα, απέδειξεν ότι οι πρόσφυγες είχον λάβει κατά 
μέσον όρον τα 15% της εν Τουρκία περιουσίας των, ότι τους εξησφαλίσθη η απόκτησις στέγης 
και ότι διά την αποκατάστασιν και περίθαλψίν των το κράτος είχε δαπανήσει 30.290 
εκατομμύρια δραχμών, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια χρυσών λιρών. Ο Βενιζέλος, κατά την 
συνεδρίασιν ταύτην, υπεστήριξεν ότι η Ελλάς ανέλαβε διά της συνθήκης περί ανταλλαγής 
την υποχρέωσιν να χρησιμοποιήση την εις το έδαφός της ανταλλάξιμον περιουσίαν διά την 
αποζημίωσιν των προσφύγων και ότι την υποχρέωσίν της ταύτην την εξεπλήρωσεν. Αλλ’ 
οσονδήποτε και αν ήτο επαχθής διά την Ελλάδα η σύμβασις της 10ης Ιουνίου, τίποτε το 
καλύτερον δεν ημπορούσε να πραγματοποιηθή. 

Γρ. ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων (1923-1940), τόµ. Β΄, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1997, σσ. 66-
68 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄ 

Οι σύλλογοι τους οποίους ιδρύουν [ενν. οι πρόσφυγες] δείχνουν την ανάγκη συσπείρωσης 
για την υπεράσπιση αυτής της ταυτότητας, καθώς και για τη διεκδίκηση ουσιαστικής 
κρατικής συνδρομής. Σε μια από τις συγκεντρώσεις που οργάνωσαν οι σύλλογοι αυτοί, 
κατακρίθηκε η αστοργία των μετά το 1922 κυβερνώντων, οι οποίοι θυμούνται τους 
πρόσφυγες όταν επρόκειτο να ζητήσουν την ψήφο τους. Στο σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε 
για να σταλεί σ’ όλες τις αρχές, σημειώνεται ότι «οι πρόσφυγες, χορτάσαντες υποσχέσεις, 
δηλούν ότι δεν θα ψηφίσουν εάν δεν καταβληθή η αποζημίωσις αυτών ή, εάν ψηφίσωσι, θα 
μαυρίσωσι πάντας τους από 1922 και εντεύθεν κυβερνήσαντας». Τρεις τουλάχιστον τέτοιοι 
σύλλογοι/ σωματεία εντοπίζονται με έδρα την Ερμούπολη: Η Ένωσις Προσφύγων Νομού 
Αϊδινίου, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Κυκλάδων και η Παμπροσφυγική Ένωσις Κυκλάδων. 

Χ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ερµούπολη», στο συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός 
και η άλλη πατρίδα, σ. 210 

 
 



 
 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Δ΄ 
Βενιζελικοί αξιωματικοί διοργάνωσαν, υπό την ενθάρρυνση του Βενιζέλου, κίνημα που 

εκδηλώθηκε την 1η Μαρτίου 1935. Ουσιαστικό κίνητρο των κινηματιών υπήρξε η 
«αποτελεσματική» προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, που απειλούνταν, κατά τις 
εκτιμήσεις τους, από την κυβέρνηση Τσαλδάρη και τους εν γένει αντιβενιζελικούς. Στο 
μεταξύ όμως είχαν συσσωρευτεί και νέοι λόγοι έντασης ανάμεσα στους κυρίαρχους 
διεκδικητές της εξουσίας (πέραν του πραξικοπήματος Πλαστήρα το 1933 και της απόπειρας 
κατά του Βενιζέλου), φορτίζοντας έντονα πάλι το πολιτικό κλίμα, όπως η διάσταση στο 
Βαλκανικό σύμφωνο, η ανακίνηση του θέματος της στρατιωτικής επετηρίδας και ο εκλογικός 
νόμος.  

Το κίνημα της 1ης Μαρτίου, με ιδεολογικό προπέτασμα, είχε αποφασιστεί από τον 
Βενιζέλο και τους συνεργάτες του με προσωπικά κατά βάση ελατήρια. Η έλλειψη αρχηγού 
όμως και προπαγανδιστικής προπαρασκευής, εφόσον δεν είχε μεσολαβήσει καμία 
προεργασία να πειστεί η κοινή γνώμη για το μέγεθος της απειλής του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, συντέλεσαν τελικά στην αποτυχία του κινήματος, παρά την ανάληψη την 
ύστατη στιγμή της αρχηγίας από τον ίδιο τον Βενιζέλο.  

Παύλος Πετρίδης, Το «βενιζελικό» κίνηµα, της 1ης Μαρτίου 1935 και η ανακίνηση του 
καθεστωτικού, σσ.181-182. 

 
Θέμα Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας 
α. να αναφερθείτε στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ίδρυση, στόχοι, διάλυση) και 
στα μέσα που της διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση (μον. 13)  
β. να αποτιμήσετε το έργο της σχετικά με την αποκατάσταση των προσφύγων (μον. 12) 

Μονάδες 25 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄  

Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων συστάθηκε με το Πρωτόκολλο της Γενεύης της 
29ης Σεπτεμβρίου 1923 μεταξύ της ΚτΕ και της Ελλάδας. Αποτελούσε ιδιότυπο αυτόνομο 
οργανισμό, που λειτούργησε για επτά σχεδόν χρόνια (1923-1930). Από τα τέσσερα μέλη της, 
δύο ήσαν Έλληνες που προτείνονταν από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίνονταν από το 
Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ). Αυτό όριζε τα δύο άλλα μέλη, στα οποία 
περιλαμβανόταν και ο (υποχρεωτικά) Αμερικανός πρόεδρος της ΕΑΠ. Το άλλο ξένο μέλος 
ήταν Βρετανός. Με δύο ή τρεις εξαιρέσεις (κι αυτές προσωρινές), το πολυπληθές προσωπικό 
της ΕΑΠ αποτελούσαν αποκλειστικά Έλληνες. Αρκετούς προσέλαβε η ίδια, κατά προτίμηση 
πρόσφυγες. Οι περισσότεροι όμως ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι (και μερικοί τραπεζικοί της 
ΕΤΕ1) αποσπασμένοι από τις υπηρεσίες τους, με ανάλογο επιμίσθιο (25 έως 33%). Ειδικά στον 
αγροτικό τομέα, η ΕΑΠ βασίστηκε στις υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας 

                                                      
1 ΕΤΕ: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  



 
 

που ήσαν ήδη επιφορτισμένα με την αγροτική μεταρρύθμιση. Έτσι, διανομή των τσιφλικιών 
και εποικισμός εύλογα συνδυάστηκαν.  

[…] Ανεπανάληπτος ορθολογισμός χαρακτηρίζει και την πολιτική πλευρά του 
προσφυγικού ζητήματος. Ποτέ άλλοτε στη νεοελληνική ιστορία δεν παρατηρήθηκε τόσο 
πλήρης και τόσο εύλογη αντιστοιχία μεταξύ συλλογικών συμφερόντων και κομματικών 
επιλογών. Μόνο χάρη στον Βενιζελισμό απέκτησαν οι πρόσφυγες όσα απέκτησαν: 
περίθαλψη, σπίτια, χωράφια, αποζημιώσεις, αλλά και πλήρη πολιτικά δικαιώματα Ελλήνων 
πολιτών. Μόνο χάρη στον Βενιζελισμό κατορθώθηκε υπό την αιγίδα της ΚτΕ η σύναψη των 
προσφυγικών δανείων και η συγκρότηση της ΕΑΠ για την αξιοποίησή τους. Αντίθετα, ο 
Αντιβενιζελισμός υπήρξε έκφραση εκείνων των γηγενών που αρνήθηκαν τόσο την 
αποκατάσταση όσο και την πολιτική ενσωμάτωση και ισοτιμία των προσφύγων.  

Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, «Μετά το 1922, η παράταση του διχασµού», εκδόσεις Πατάκη, σελ. 
137-141 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄  

Το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων, που αρχικά είχε αναλάβει το Ταμείο 
Περιθάλψεως Προσφύγων, συνέχισε η διεθνής Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, η 
γνωστή ως ΕΑΠ, που, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Γενεύης, έργο της ήταν η ένταξη των 
προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, αφού εξασφαλιζόταν, εκτός από τη στέγη, δυνατότητα 
επαγγελματικής αποκατάστασης. Η ΕΑΠ εξαρχής βρήκε τη λύση της ταπητουργίας ως 
«πανάκεια» και σε κάθε προσφυγικό συνοικισμό χρηματοδοτούσε την ανέγερση ενός ή 
περισσοτέρων μεγάλων οικοδομημάτων, ώστε η οικιακή ενασχόληση των προσφύγων να 
μετατραπεί σε σύγχρονη βιομηχανική διαδικασία. Αντίθετα από τους άλλους οικισμούς, στη 
Νέα Ιωνία υπήρξε πιο συγκεκριμένη η έκφραση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΑΠ. 
Βέβαια, είναι γνωστό ότι η ΕΑΠ κατηγορήθηκε για την αναποτελεσματικότητα που είχε στον 
τομέα αυτό και πολλοί ερευνητές θεώρησαν ότι αρνήθηκε να ασχοληθεί με το θέμα.  

Όλγα Βογιατζόγλου, «Η βιοµηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία - 
Παράµετρος της αστικής εγκατάστασης», στο συλλογικό τόµο Ο ξεριζωµός και η άλλη πατρίδα, 

σ. 149  
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄  

Στα έξι χρόνια ζωής της η ΕΑΠ επιτέλεσε τεράστιο έργο και ταύτισε το όνομά της με την 
προσφυγική αποκατάσταση. Η ΕΑΠ, όπως είναι γνωστό, υπήρξε οργανισμός άμεσα 
συνδεδεμένος με την Κοινωνία των Εθνών και η διοίκηση, όπως και η χάραξη της πολιτικής 
της, οφείλονται σε ξένους. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι αυτοί που στελέχωσαν το 
μηχανισμό της ήταν Έλληνες και ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της βάρυνε το 
ελληνικό κράτος. Η επιτυχία της σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αυτονομία και στην 
αποστασιοποίησή της από τον ταραχώδη πολιτικό βίο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
οξυμμένη κομματική αντιπαράθεση, διαρκείς κυβερνητικές μεταβολές και δικτατορικές 
εκτροπές. Βέβαια, η ΕΑΠ συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της κομματικής διαμάχης και το 



 
 

έργο της γίνεται αντικείμενο κριτικής. Άλλωστε, η ίδια είναι οργανισμός πολιτικός και 
φορέας ιδεολογίας. Εντολοδόχος της διεθνούς κοινότητας, ουσιαστικά των μεγάλων 
δυνάμεων, έχει επίγνωση της πολιτικοκοινωνικής διάστασης του προσφυγικού ζητήματος και 
προσπαθεί να εξαλείψει μια πιθανή εστία αναταραχής και αποσταθεροποίησης της χώρας, 
προωθώντας την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Όπως αναφέρει το 1926 ο 
πρόεδρος της ΕΑΠ «η αρωγή σε τέτοιες ατυχείς στιγμές αποτελεί πολιτική και ανθρωπιστική 
αναγκαιότητα». 

Προσφυγική Ελλάδα, Φωτογραφίες από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1999, σελ. 
21.   

 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 


