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ΟΜΑΔΑ Α΄  
ΘΕΜΑ Α1 
α. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των 

ακόλουθων ιστορικών όρων: 
•  Φεντερασιόν 
•  ΔΟΕ 
•  ΕΑΠ 

Μονάδες 15 
 

β. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των 
ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην 
κάθε πρόταση. 

 
1. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική 

ναυτιλία ακολούθησε ανοδική πορεία. 
2. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ 

(1856) έδιναν διευρυμένα δικαιώματα στους 
χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα του 1927, εκλεγόταν απευθείας από το 
λαό. 

4. Η Συμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) 
προέβλεπε την αμοιβαία απόσβεση των 
οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας. 



 

5. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον 
ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα παρουσίασε 
τα ίδια γνωρίσματα με τα αντίστοιχα στη 
Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Α2 
α. Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν τις 

ελληνικές κυβερνήσεις σε δανεισμό κατά την 
περίοδο 1860-1892 καθώς και τους τρόπους 
αξιοποίησης αυτών των δανείων. 

Μονάδες 12 
 

β. Ποιες επιπτώσεις είχε στην ελληνική οικονομία η 
εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην 
Ελλάδα; 

Μονάδες 13 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
Με βάση το παρακάτω ψήφισμα και τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφέρετε τις αντιδράσεις των 
Μικρασιατών προσφύγων στην ανταλλαγή των 
πληθυσμών και τα επιχειρήματά τους. 
 

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. 

"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 αντιμετω-
πίζοντας 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." 

Μονάδες 25 
 

ΘΕΜΑ Β2 
Ποια ήταν τα αίτια της διαφωνίας μεταξύ του 

Ελ.Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ποιες οι συνέπειες 
αυτής της διαφωνίας; 

Μονάδες 25 
 
 


