
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2\ 
                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-20                                  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 

α) Συνθήκη Νεϊγύ 

β) Πατριαρχική Επιτροπή 

γ) Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

 

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

1) Το φθινόπωρο του 1922 έφτασαν στην Ελλάδα συνολικά περίπου 200.000 πρόσφυγες. 

2) Ο τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που ζούσαν 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

3) Μετά τη ρωσική επανάσταση, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας διαπεραιώθηκε στην 

Ελλάδα. 

4) Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, οι πρόσφυγες άρχισαν να θεωρούν την 

παραμονή τους στην Ελλάδα προσωρινή. 

5) Η παλιννόστηση έγινε τμηματικά από το 1918 ως το 1920. 

 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Α3 

Να αντιστοιχίσετε τις περιοχές από όπου εκπατρίστηκαν οι Έλληνες (στήλη Α), με το έτος της 

εκρίζωσης από την κάθε περιοχή (στήλη Β)  

Σημείωση: Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

Στήλη Α’                                                              Στήλη Β’  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ/ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ. 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2019 

1. Ανατολική Ρωμυλία                                       α. 1919 

2. Ρωσία                                                             β. 1919-1921 
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Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Τι γνωρίζετε για τις μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών κατά την επανάσταση του 1821 και 

ποια η σημασία τους; 

 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην 

Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; 

 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να 

αναφερθείτε: α) στις μεθοδεύσεις των Τούρκων εναντίον των Μικρασιατών Ελλήνων  κατά τον 

πρώτο διωγμό, το 1914 β) στις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους κατά την 

παλιννόστηση.          Μονάδες 25 

         

 ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

[...] Τα γεγονότα διαδραματίσθηκαν σε δύο φάσεις. [...] Η πρώτη φάση αρχίζει στα τέλη του Μάη 

του 1914, δύο μήνες πριν τον Ευρωπαϊκό πόλεμο, και καλύπτει τον Ιούνιο κι ένα μέρος του Ιουλίου. 

Στα τέλη του Ιουλίου, ο σκοπός είχε επιτευχθεί και ο πόλεμος επέτρεπε τη δημιουργία νέων πιο 

ολοκληρωμένων και διευρυμένων σχεδίων. Οι καταστροφές και τα συντρίμμια είχαν μεγαλύτερη 

ένταση και συνέχεια το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. [...]Η [δεύτερη φάση] διακρίνεται από 

την προηγούμενη λόγω της μεγαλύτερης έκτασης των μέτρων και λόγω των διαφορετικών μεθόδων 

που ακολουθήθηκαν. Ο πληθυσμός που είχε πληγεί μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 1914, κυμαινόταν από 

150.000 ως 200.000 [...] Κατά τη δεύτερη περίοδο [...] κυμαινόταν από 700.000 έως 800.000.[...] Οι 

πληθυσμοί από τις εκκενωθείσες περιοχές δεν μπόρεσαν να καταφύγουν στα νησιά και στην Ελλάδα, 

και οι περισσότεροι αφανίσθηκαν. [...] Η Σμύρνη απειλήθηκε σοβαρά.  

Félix Sartiaux, Η Ελληνική Μικρασία, μτφ. Ν τ. Νίκα, εκδ. Ιστορητής , Αθήνα 1993, σ σ.159-160, 

171.  

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

3. Δωδεκάνησα                                                  γ. 1925 

4. Ανατολική Μακεδονία                                   δ. 1912 

5. Αϊδίνιο                                                           ε. 1885 

6. Βουλγαρία                                                     στ. 1913 

                                                                           ζ. 1906 

                                                                           η. 1916 
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 [...] Οι άγριες απελάσεις, η τρομοκρατία, οι δολοφονίες και οι βιαιότητες εναντίον των Ραγιάδων 

κατά μήκος της μικρασιατικής ακτής δεν τράβηξαν στη Δύση την προσοχή που τους άρμοζε. Είχαν 

όμως όλα τα χαρακτηριστικά του πολεμικού μέτρου που επέβαλλε μία δήθεν «στρατιωτική ανάγκη» 

και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι Τούρκοι και Γερμανοί είχαν πλήρη συνεργασία και ήταν 

σύμμαχοι στη διάρκεια του πολέμου. [...]Η καταστροφή της Φώκαιας προξένησε μεγάλη συγκίνηση 

στη Μασσαλία, που ιδρύθηκε από αποίκους προερχόμενους από την ομώνυμη αρχαία ελληνική αυτή 

πόλη. Η Φώκαια είναι η μητέρα της Μασσαλίας. Ο κ. Mancient ήταν αυτόπτης μάρτυρας στις 

σφαγές και τις λεηλασίες που έλαβαν χώρα στην πόλη [...]:«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι 

οργανωμένες συμμορίες συνέχισαν τη λεηλασία της πόλης. Την αυγή έπεφταν συνεχείς 

πυροβολισμοί μπροστά στα σπίτια μας. Πεταχτήκαμε έξω και οι τέσσερις και βρεθήκαμε μπροστά σε 

ένα εφιαλτικό θέαμα. Η ορδή που είχε μπει στην πόλη ήταν οπλισμένη με γκράδες και παλιά 

τουφέκια του ιππικού. Ένα σπίτι είχε παραδοθεί στις φλόγες. Από όλες τις μεριές της πόλης οι 

χριστιανοί έτρεχαν στην προκυμαία, αναζητώντας βάρκες για να διαφύγουν. Όμως, ήδη από την 

προηγούμενη νύχτα είχαν εξαφανιστεί όλες. Κραυγές τρόμου ανακατεύονταν με τους κρότους των 

πυροβολισμών. Ο πανικός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε μια γυναίκα και το παιδί της πνίγηκαν σε εξήντα 

εκατοστά νερό. [...]» 

 George Horton, Η μάστιγα της Ασίας , ειδική έκδοση για την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Αθήνα 2009 

(αναπαραγωγή της έβδομης έκδοσης της «Εστίας», Αθήνα 2007) σ σ.65,68-69.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

 [...] Τότε [1920], όσοι είχαμε φύγει με τον πρώτο Διωγμό του 1914 και βρισκόμασταν στη 

Μυτιλήνη, ξαναγυρίσαμε στο Αδραμύττι. Το βρήκαμε κατεστραμμένο. Τα σπίτια μας σε ελεεινή 

κατάσταση, μισοχαλασμένα από την έλλειψη συντήρησης. Οι δρόμοι ακάθαρτοι. Που εκείνο το 

Αδραμύττι που αφήσαμε το 1914, το γεμάτο ζωή και νοικοκυριό! Διώξαμε τους Τούρκους Βοσνίους 

πρόσφυγες που κάθονταν στα σπίτια μας. Ο καθένας πήγε στο δικό του σπίτι. Αρχίσαμε σιγά-σιγά, 

να στήνουμε το νοικοκυριό μας. Οι ντόπιοι Τούρκοι, όλο γλύκα, ήταν μαζί μας. Μας πλήρωσαν τα 

παλιά χρέη τους. Βλέπετε, είχαν την ανάγκη μας, ήταν ελληνική κατοχή. Ζούσαμε αμέριμνα.  

 

Μαρτυρία Άννας Παρή, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών , Η Έξοδος , Μαρτυρίες από τις 

επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας , τ.Α ΄, Αθήνα 1980, σ σ.228-229. 

            

 

ΘΕΜΑ Δ 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα κείµενα που ακολουθούν να αναπτύξετε τι προέβλεπε η 

Σύµβαση της Λοζάνης, να εξηγήσετε κάτω από ποιες συνθήκες διαµορφώθηκε, καθώς και την 

αντίδραση των προσφύγων. 

           Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
Τα πέντε πρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών πληθυσµών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 

30ην Ιανουαρίου 1923. Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική 

Κυβέρνησις συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων. 

 Άρθρον 1.  

Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων 

Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών, και την 

Ελλήνων υπηκόων Μουσουλµανικού θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των ελληνικών εδαφών. 

Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή 
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αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής 

Κυβερνήσεως. 

 Άρθρον 2  

∆εν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεποµένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες 

κάτοικοι της Κων/πόλεως, β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης. Θέλουσι θεωρηθή ως 

Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστηµένοι ήδη προ της 30 Οκτωβρίου 

1918, εν τη περιφερεία της Νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως , ως αύτη καθορίζεται δια του Νόµου 

του 1912. Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης πάντες οι 

Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της µεθορίου γραµµής της 

καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.  

Άρθρον 3  

Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη από της 18 Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη, 

ων οι Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αµοιβαίως ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι 

περιλαµβανόµενοι εν τη ανταλλαγή τη προβλεποµένη εν τω 1 άρθρω. Η έκφρασις «µετανάστης» εν 

τη παρούση συµβάσει, περιλαµβάνει πάντα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα µέλλοντα να µε 

ταναστεύσωσιν ή έχοντα µεταναστεύσει από τις 18 Οκτωβρίου 1912.  

Άρθρον 4 

Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν πληθυσµόν, ων αι οικογένειαι 

εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούµενοι νυν εν Τουρκία, θα αποτελέσωσι το πρώτον 

τµήµα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις Ελλάδα συµφώνως τη παρούση συµβάσει.  

Άρθρον 5 

Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεως των άρθρων 9 και 10 της παρούσης συµβάσεως, τα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας και αι απατήσεις των εν Τουρκία Ελλήνων ή των εν Ελλάδι Μουσουλµάνων, ουδόλως 

θέλουσι θιγή συνεπεία της γενησοµένης δυνάµει της παρούσης συµβάσεως ανταλλαγής. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου […] θεωρούν 

ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσµών της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο 

διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες µουσουλµάνους της Ελλάδας […] πλήττει καίρια 

την παγκόσµια συνείδηση και την παγκόσµια ηθική […] ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα 

δικαιώµατα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας· ότι το σύστηµα της Ανταλλαγής 

αποτελεί νέα και κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη θέληση των πληθυσµών. Ότι 

οι ελληνικοί πληθυσµοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη που 

κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώµατά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν 

µετανάστευσαν µε τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας το 

φάσµα της σφαγής […] Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγµένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της 

Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν οµόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις 

πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την 

παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη […] Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους 

γίνεται, σαν µια προσβολή δίχως προηγούµενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού.»   

 

(Ψήφισµα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Οµόνοια, στο πάνδηµο συλλαλητήριο 

της 21-1-1923 που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή.) 

              


