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ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922)
Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (1914-1922)
Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (3)
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1.
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας
τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.
α. Η Πατριαρχική Επιτροπή συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918, με τη
βοήθεια του Πατριαρχείου, με σκοπό την οργάνωση επαναπατρισμού των
εκτοπισμένων.
β. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την «Ανωτάτην
Διεύθυνσιν Περιθάλψεως» κατά τη περίοδο του Εθνικού Διχασμού.
γ. Από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών που προέβλεπε η
ελληνοτουρκική Σύμβαση εξαιρέθηκαν οι Έλληνες μουσουλμάνοι της
Ίμβρου και της Τενέδου καθώς και της Δυτικής Θράκης.
δ. Το Εθνικό Κόμμα είχε ως ηγέτη τον Κ. Μαυρομιχάλη.
ε.
Το 1916 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση
της κυβέρνησης Βενιζέλου.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ A2.
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
β. Κοινωνιολογική Εταιρεία
γ. Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού)
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β1.
Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του κόμματος του Δημητρίου Ράλλη.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β2.
Ποιες πολιτικές ζυμώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα στην περίοδο μεταξύ της
υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών και της Μικρασιατικής καταστροφής;
Μονάδες 15
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1.
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές
σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις των προσφύγων που βρίσκονταν
στην Ελλάδα, σχετικά με την υποχρεωτική ανταλλαγή και να καταγράψετε τα
επιχειρήματά τους.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
«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 μία
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.

ΘΕΜΑ Δ1.
Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο και τις
συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:
α.
Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη;
Μονάδες 10
β.
Ποια μέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση των
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προσφύγων;
Μονάδες 15
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως στις πιο
εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, είτε αγροτικά
είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’ αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν
εγκαταλείψει οι Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισμοί ήταν συγκριτικά λίγοι
κτίστηκαν εκατοντάδες νέοι συνοικισμοί, ορισμένοι από τους οποίους
αργότερα εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονομικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις τούς
δίνουν γαίες και τα πρώτα μέσα και ζώα για την καλλιέργεια της γης. Στις
χώρες αυτές ιδίως προβαίνουν ακόμη στην εκτέλεση μεγάλων έργων
πολιτισμού, ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα
λιμενικά έργα· επίσης εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα,
κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και της
Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων και
μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις πλημμύρες
τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίμνες [...]
και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Έπρεπε
ακόμη να γίνουν εξυγιαντικά έργα, για να καταπολεμηθούν οι ελώδεις πυρετοί,
ο τύφος, η φυματίωση, να ιδρυθούν ιατρικοί σταθμοί, φαρμακεία κλπ. Τα
μεγάλα αρδευτικά έργα μεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και
προκαλούν το θαυμασμό των πολιτισμένων λαών.
Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ. 383-385
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