
 
    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
  
                                                  ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Α1 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον 
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 
1. Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922, ελληνικοί πληθυσμοί της 
Μικράς Ασίας είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν 
καταφύγει στη Σμύρνη ή την Ελλάδα. 
2. Στην Γ' Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες προσφύγων 
που είχαν καταφύγει στην ελεύθερη Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν 
το αίτημα της αποκατάστασής τους και ειδικά της μόνιμης 
εγκατάστασής τους. 
3. Το οθωνικό κράτος προσέβλεψε στο προσφυγικό στοιχείο, 
καθώς οι μορφωμένοι πρόσφυγες, κυρίως της Μικράς Ασίας και της 
Κωνσταντινούπολης, κάλυπταν καλύτερα τις ανάγκες της κρατικής 
διοίκησης. 
4. Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν έργο 
του κράτους και όχι της ΕΑΠ.  
5. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, απελευθερωτικά κινήματα 
ξέσπασαν στην τουρκοκρατούμενη ηπειρωτική Ελλάδα και την 
Κρήτη, με υποκίνηση ή ανοχή του ελληνικού κράτους.  

Μονάδες 10 
 
 
 Α2 
 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :  
α) «Σύνταγμα του 1927»  
β) «Ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827». 
γ) «Μικτή Επιτροπή»  



Μονάδες 15 
                                                                                                                      
 
Β1 
 Τι γνωρίζετε για τους πρώτους Έλληνες (πρόσφυγες) που πέρασαν 
μαζικά     στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα (από το 1906-
1913). 

Μονάδες 12                                                                                                             
 
 
Β2 
Για ποιους λόγους η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 
κατά την αποκατάσταση των προσφύγων έδωσε προτεραιότητα: 
 α. στην ανάπτυξη της γεωργίας; (μονάδες 6) 
 β. στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και στη 
Δυτική Θράκη; (μονάδες 7)  
 
                                                                                                            Μονάδες 13                                                                              
 

 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Γ1 
 Αφού µελετήσετε τις παρακάτω πηγές και µε βάση τις γνώσεις από 

το σχολικό βιβλίο να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους 

παράγοντες που οδήγησαν στο στρατιωτικό κίνηµα του 

1935(κίνημα Βενιζέλου) και να επισηµάνετε τις συνέπειές του στις 

µετέπειτα πολιτικές εξελίξεις.   

  

                                                                                                                Μονάδες 25 

                                                                                                                                                     

ΚΕΙΜΕΝΟ  Α 

   ∆ύο νέα ζητήµατα που δηµιουργήθηκαν στις αρχές του 1934 

όξυναν περισσότερο τις σχέσεις µεταξύ κυβερνήσεως και 

αντιπολιτεύσεως. Το πρώτο ζήτηµα προέκυψε από νοµοσχέδιο που 

κατέθεσε ο υπουργός Στρατιωτικών Κονδύλης, σύµφωνα µε το 

οποίο τροποποιούνταν ριζικά η επετηρίδα του Στρατού σε βάρος 



των δηµοκρατικών αξιωµατικών. Συγκεκριµένα το νοµοσχέδιο 

προέβλεπε την κατάργηση της πρόσθετης δεκάµηνης υπηρεσίας και 

των προαγωγών «επ’ ανδραγαθία» των «Αµυνιτών» (βενιζελικοί 

αξιωματικοί) της περιόδου1917- 1919 και τη βαθµιαία αποµάκρυνση 

από το στράτευµα των µονιµοποιηθέντων. Το δεύτερο ζήτηµα 

προέκυψε από την κατάθεση νέου εκλογικού νόµου το Μάρτιο του 

1934. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού 

επαναφερόταν η «ευρεία» νοµαρχιακή περιφέρεια, που όπως 

προαναφέρθηκε δεν ήταν ευνοϊκή για τους Βενιζελικούς, µε µερικές, 

ακόµη πιο δυσµενείς για την αντιπολίτευση, τροποποιήσεις. 

                                                                                              Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΕ΄, σ. 325 

                                                                                                                                                           

ΚΕΙΜΕΝΟ  Β  

   Το κίνηµα αυτό ξεσπά µέσα σε µια τεταµένη διεθνή ατµόσφαιρα 

και βρίσκει τον ελληνικό λαό, στην πλειονότητά του τουλάχιστο, 

κουρασµένο και αηδιασµένο από τα αλλεπάλληλα στρατιωτικά 

κινήµατα των «εθνοσωτήρων» των τελευταίων ετών. Το κίνηµα 

αυτό, που ζηµιώνει τα κόµµατα που προήλθαν από τους κόλπους 

των φιλελευθέρων, ήταν θανάσιµο πλήγµα εναντίον της 

δηµοκρατίας και πιο γενικά εναντίον της λειτουργίας του 

κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Ήταν το µεγαλύτερο σφάλµα του 

Βενιζέλου, γιατί µε αυτό έκλεινε όχι µόνον µε άδοξο τρόπο τη 

λαµπρή σταδιοδροµία του, αλλά και έριχνε τη χώρα σε αναταραχή. 

Σε διάφορες πόλεις συνεχίζονται οι δίκες των στασιαστών 

αξιωµατικών και υπαξιωµατικών του στρατού της ξηράς και του 

στόλου· µε συντακτική πράξη αίρεται για ένα διάστηµα ή 

µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, και αυτών ακόµη των 

δικαστικών· παύονται κατόπιν καθηγητές του πανεπιστηµίου και 

του πολυτεχνείου, δικαστικοί και άλλοι υπάλληλοι. Παράλληλα 

γίνονται διορισµοί εµπίστων στις κενούµενες θέσεις. Συγκροτούνται 

συµβούλια για να εκκαθαρίσουν τους αξιωµατικούς που πήραν 

µέρος στο κίνηµα ή καλύτερα αυτών που θεωρούνταν βενιζελικοί. 

Έτσι αποστρατεύονται 1.000 περίπου αξιωµατικοί, οι περισσότεροι 

σχεδόν δηµοκρατικοί.  

                                                            Απ. Βακαλόπουλου, ό.π., σσ. 398-399       

 



Δ1  
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 
ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε:  
α) Τις αντιδράσεις των προσφύγων που βρίσκονταν στην Ελλάδα, 
για την υποχρεωτική ανταλλαγή και να καταγράψετε τα 
επιχειρήματά τους (17 μ.) 
β) Να αναφερθείτε στους λόγους που οδήγησαν στην υπογραφή της 
ελληνοτουρκικής Σύμβασης για την ανταλλαγή των πληθυσμών (8 
μ.). 
 
                                                                                                           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 μουσουλμά- 
νους 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). 

 
 



 
 
 
                                                   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ             

Α1 

Σ, Σ, Σ, Λ, Σ 

Α2 

α) Σημαντική πολιτική τομή της περιόδου είναι η ψήφιση νέου 
συντάγματος, διαδικασία που ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε 
μόλις το 1927, με το οποίο εγκαθιδρύθηκε το πολίτευμα της 
αβασίλευτης δημοκρατίας26. Στη θέση του βασιλιά τοποθετήθηκε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που τον εξέλεγε η Βουλή και η 
Γερουσία, η οποία αποτελούσε νέο, δεύτερο νομοθετικό σώμα27. 

β) Μόνο στην Γ' Εθνική Συνέλευση το προσφυγικό προβλήθηκε 
εντονότερα από τις διάφορες προσφυγικές ομάδες, που ζήτησαν 
την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση, για να προωθήσουν το 
αίτημα παροχής χώρου για μόνιμη εγκατάσταση στην ελεύθερη 
Ελλάδα. Το ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827, με το οποίο καλούνταν 
όλοι οι ορθόδοξοι «όσων αι πόλεις κατεστράφησαν, να προσέλθουν 
εις την Βουλήν να ζητήσουν τόπον και να εγείρουν νέας πόλεις», 
έδειχνε την τάση να επικρατήσει μία ευρύτερη αντίληψη για το 
προσφυγικό. Ωστόσο, οι επαναστατικές κυβερνήσεις δεν 
προχώρησαν στην υλοποίηση των αποφάσεών τους και δεν 
οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων. Οι δυσμενέστατες συνθήκες 
κατά την Επανάσταση αλλά και οι κατά τόπους αντιδράσεις 
εμπόδισαν την εφαρμογή μέτρων για την επίλυση του 
προβλήματος. 

γ) Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή 
Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την 
αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και 
τρία μέλη-πολίτες ουδέτερων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο 
κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου 
μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης 
περιουσίας των ανταλλαξίμων. 

Β1 



Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν μαζικά τα σύνορα τον 20ό 
αιώνα ήταν κάτοικοι της Ανατολικής Ρωμυλίας, περιοχής της 
Βουλγαρίας με σημαντικό ελληνικό πληθυσμό. Η αναγκαστική 
μετανάστευση στην Ελλάδα το 1906 ήταν συνέπεια των 
βιαιοπραγιών των Βουλγάρων, εξαιτίας του ανταγωνισμού 
Ελλάδας-Βουλγαρίας για επικράτηση στην υπό οθωμανική 
κυριαρχία Μακεδονία (Μακεδονικός Αγώνας). Τον ίδιο χρόνο 
Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης 
που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα, το οποίο 
επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας. 

Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον 
Αύγουστο του 1913, με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί 
πόλεμοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία, καθώς και από τη Δυτική 
Θράκη και το τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας, που είχαν 
κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές που είχαν 
παραχωρηθεί στη Σερβία, έφθασαν στην Ελλάδα. Την εποχή αυτή 
έφθασε και το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Ρωσία. 
Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, με την αναγγελία της 
προσάρτησης της εύφορης Μακεδονίας, άρχισαν να μεταναστεύουν 
στην Ελλάδα, με την ελπίδα ότι θα τους παραχωρούσαν γη. Κάποιοι 
απ' αυτούς κατόρθωσαν να εγκατασταθούν στην Κεντρική 
Μακεδονία. Το μεταναστευτικό ρεύμα αναχαιτίστηκε με επέμβαση 
της ελληνικής κυβέρνησης.  

Β2 

α. Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση των προσφύγων 
σε αγροτική (παροχή στέγης και κλήρου στην ύπαιθρο) 
και αστική (παροχή στέγης στις πόλεις). Μολονότι οι περισσότεροι 
πρόσφυγες ασκούσαν στην πατρίδα τους «αστικά» επαγγέλματα 
(σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία-βιομηχανία κ.τ.λ.), δόθηκε το 
βάρος στη γεωργία, γιατί: 

• υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα (κυρίως στη Μακεδονία, 
αλλά και στην Κρήτη, τη Λέσβο, τη Λήμνο και αλλού), 

• αγροτική αποκατάσταση ήταν ταχύτερη και απαιτούσε 
μικρότερες δαπάνες, 



• η ελληνική οικονομία βασιζόταν ανέκαθεν στη γεωργική 
παραγωγή, 

• υπήρχε η πολιτική σκοπιμότητα της αποφυγής κοινωνικών 
αναταραχών με τη δημιουργία γεωργών μικροϊδιοκτητών αντί 
εργατικού προλεταριάτου.  

β. Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των 
προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη καθώς: 

• ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα μουσουλμανικά κτήματα 
και τα κτήματα των Βουλγάρων μεταναστών (σύμφωνα με τη 
συνθήκη του Νεϊγύ). Αυτό θα καθιστούσε τους πρόσφυγες 
αυτάρκεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα συντελούσε στην 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής, 

• θα καλυπτόταν το δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί με 
την αναχώρηση των Μουσουλμάνων και των Βουλγάρων και τις 
απώλειες που προκάλεσαν οι συνεχείς πόλεμοι (1912-1922). 
Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές. 

Γ1  

Ο Πλαστήρας, με την ανοχή του Βενιζέλου, επιχείρησε στρατιωτικό 
κίνημα, θέλοντας να εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει 
κυβέρνηση. Ο Πλαστήρας συμμεριζόταν τις ανησυχίες των 
βενιζελικών αξιωματικών, οι οποίοι έβλεπαν να εκτίθεται σε 
κίνδυνο η επαγγελματική τους εξέλιξη, εάν σχημάτιζε κυβέρνηση το 
Λαϊκό Κόμμα. Το κίνημα κατεστάλη, όμως στην πολιτική ζωή έκανε 
ξανά έντονη την παρουσία της η τακτική της βίας. Εκτός από τους 
στρατιωτικούς άρχισαν και πολιτικοί να δικαιολογούν ξανά τη 
χρήση βίας. Η κυβέρνηση Τσαλδάρη, που προέκυψε από τις εκλογές 
του 1933, επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ήπιο δρόμο και 
ανακοίνωσε ότι δεν θα υιοθετούσε την τακτική των αυθαίρετων 
διώξεων των αντιπάλων, αλλά θα στηριζόταν μόνο στην 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Τρεις μήνες, όμως, μετά το κίνημα του 
Πλαστήρα, έγινε απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Το γεγονός 
αυτό όξυνε τα πνεύματα και ο φανατισμός και στα δύο στρατόπεδα 
έφτασε στο αποκορύφωμα με την αποστράτευση βενιζελικών 
αξιωματικών. Αυτό προκάλεσε ανασφάλεια στους βενιζελικούς, 
πολιτικούς και στρατιωτικούς. Οι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, όσο 



ενίσχυαν τις θέσεις τους, τόσο ασκούσαν πίεση στον Τσαλδάρη να 
διακόψει τις συνεννοήσεις με τους Φιλελευθέρους. Οι έντονες 
αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο κόμματα οδήγησαν και τα δύο στο 
φόβο ότι το καθένα αποσκοπεί στην διάλυση του άλλου. 

Αυτήν την περίοδο σχηματίσθηκαν συνωμοτικοί κύκλοι 
αξιωματικών διαφόρων αποχρώσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως 
ομάδες πίεσης στα θεσμικά όργανα και περίμεναν να βρουν την 
ευκαιρία για επέμβαση. Ο Βενιζέλος προχώρησε τον Μάρτιο του 
1935 σε αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα, αποσκοπώντας και πάλι 
στην κάθαρση του στρατού και της αστυνομίας από τους 
βασιλικούς. Ακριβώς αυτό το αποτυχημένο κίνημα έδωσε λαβή στην 
κυβέρνηση, υπό την πίεση αξιωματικών της άλλης πλευράς, να 
σκληρύνει τη στάση της: διέλυσε το Κοινοβούλιο, παραβιάζοντας το 
σύνταγμα, και προκήρυξε εκλογές για Εθνοσυνέλευση. Οι 
Φιλελεύθεροι απείχαν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935. Στις 10 
Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε στρατιωτικό κίνημα, με 
στόχο την παλινόρθωση της βασιλείας. 

 
Δ1 
α) Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύμβασης και οι όροι της, οι 
πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ελλάδα αντέδρασαν έντονα. Σε 
όλες τις πόλεις της Ελλάδας συγκρότησαν συλλαλητήρια, 
διατρανώνοντας την απόφασή τους να εμποδίσουν την εφαρμογή 
της. 
 Οι θιγόμενοι πρόσφυγες της Αθήνας εκφράζουν έντονα την 
αγανάκτησή τους για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Ειδικότερα επισημαίνουν ότι: 

1. Η ανταλλαγή έχει ετεροβαρή χαρακτήρα(1.200.000 Έλληνες 
προς 300.000 μουσουλμάνους). 

2. Πλήττει την παγκόσμια συνείδηση και ηθική αφού καταπατεί 
τη δικαιοσύνη και θίγει τα ιερότερα δικαιώματα του 
ανθρώπου, της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. 

3. Δεν πρόκειται για εκούσια μετανάστευση αλλά για μια 
υποχρεωτική μαζική μετακίνηση πληθυσμών, που κανένα 
κράτος δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει. 

4. Έχουν αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα στη γη, όπου 
κατοικούσαν από τα πανάρχαια χρόνια. 



Για όλα τα παραπάνω ψηφίζουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους 
και καταγγέλουν την πρωτοφανή αδικία και απάνθρωπη απόφαση 
ως ύστατη προσβολή κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. 
  
β) Η πραγματικότητα όμως, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την έξοδο 
χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση 
της Τουρκίας να δεχτεί την επιστροφή τους, ανάγκασε την ελληνική 
αντιπροσωπεία να συμφωνήσει. Εξάλλου η υπογραφή της 
Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο χωρών 
(Βενιζέλου και Κεμάλ) για τη διασφάλιση και αναγνώριση των 
συνόρων τους, την επίτευξη ομοιογένειας και την απρόσκοπτη 
ενασχόληση με την εσωτερική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη. 
Σύμφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Οι πρόσφυγες έμειναν με 
την πικρία ότι το δίκαιο και τα συμφέροντά τους θυσιάστηκαν στο 
βωμό των συμφερόντων του ελληνικού κράτους. 
 
 
                                                            
 
 
                                                                             
 


