
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω εννοιών:  

1. Μικτή Επιτροπή (1914) 

2. Τάγματα εργασίας. 

3. Οργανισμός (1914) 

          (Μονάδες 15) 

 

Α.2. Να αντιστοιχίσετε τα προσφυγικά ρεύματα προς τα έτη μετακίνησής τους στην Ελλάδα. 

 

ΣΤΗΛΗ Α΄      ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. 1906       Α. από Ανατ. Μακεδονία 

2. 1913       Β. από Β. Ήπειρο  

3. 1916       Γ. από Ρωσία (περιοχή Καυκάσου) 

4. 1914       Δ. από Ανατ. Ρωμυλία 

5. 1919       Ε. Αϊδίνιο 

 

(Μονάδες 15)  

 

 

 

Α.3. Ποια ήταν τα αίτια της εχθρικής αντιμετώπισης των μειονοτήτων που ζούσαν  στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία κατά τον 20ο αιώνα; 

                                                                                                                      ( Μονάδες 10) 

 

 

Α.4. Πότε υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ και τι προέβλεπε; 

                                                                                                                      ( Μονάδες 10) 
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                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Αφού μελετήσετε την πηγή που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις  να επισημάνετε 

τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για τον εκτοπισμό  των Ελλήνων κατά το έτος 1914. 

 

    «Ο ελληνικός όμως πληθυσμός της Μικράς Ασίας  ήταν ύποπτος στις τουρκικές αρχές. Αυτό 

φαίνεται καθαρά σε διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως στη διοίκηση της   Σμύρνης (14 Μαΐου 

1914), που διοχετεύθηκε στον ευρωπαϊκό Τύπο. Στο ίδιο κείμενο, ενώ δίνονται οδηγίες βίαιης  

εκτοπίσεως, υπενθυμίζεται στις αρχές να προμηθευτούν από τους εκτοπισμένους πιστοποιητικά ότι 

εγκαταλείπουν θεληματικά  τα σπίτια τους, ώστε να δημιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήματα. 

Φαίνεται πως για τη διεξαγωγή της επιχειρήσεως εκτοπισμού του ελληνικού πληθυσμού 

χρησιμοποιήθηκαν γερμανικές μέθοδοι. Άλλωστε από τους τελευταίους μήνες του 1913 τη 

στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχε αναλάβει ο Γερμανός  στρατηγός  Λίμαν φον Σάντερς. 

Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως το Μάιο του 1914 στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής τον φον 

Σάντερς επιθεώρησε την περιοχή που θα έπρεπε να εκκενωθεί μέσα σε σαράντα μέρες.» 

 

                                                  [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄,Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα  1978, σελ.99] 

 

                                                                                                                     (Μονάδες 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


