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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 

Διαγώνισμα 13/2/2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (-5-)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Συνθήκη Νεϊγύ»  

β. «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής»   

γ. «Πολιτοφυλακή Κρήτης» 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

α. Στη διάρκεια της Επανάστασης τον 1821 σημειώθηκαν μετακινήσεις ελληνικών 

πληθυσμών από διάφορα μέρη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς την επαναστατημένη 

Ελλάδα. 

β. Στην Γ' Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες προσφύγων που είχαν καταφύγει 

στην ελεύθερη Ελλάδα δεν επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα της αποκατάστασής τους και 

ειδικά της μόνιμης εγκατάστασής τους. 
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γ. Μετά την καταστροφή της Κάσου από τον αιγυπτιακό στόλο το 1825, οι Κάσιοι αλλά και οι 

Κρήτες που είχαν καταφύγει εκεί, κατευθύνθηκαν σε άλλα νησιά του Αιγαίου. 

δ. Αίτημα ίδρυσης συνοικισμού υπέβαλαν και ο Κάσιοι πρόσφυγες το 1839, οι οποίοι 

επιδίωξαν να μεταναστεύσουν στην Αμοργό. 

ε. Μικρός αριθμός Κρητών είχε καταφύγει στην ελεύθερη Ελλάδα το 1841, μετά την αποτυχία 

κινήματος στην Κρήτη. Η Κρητική επανάσταση όμως του 1866-1869 ήταν αυτή που 

προκάλεσε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Γιατί κατά την αποκατάσταση των προσφύγων από την ΕΑΠ, δόθηκε: α) το βάρος 

στη γεωργία και β) προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη 

Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη ;   

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για  τις προσπάθειες του μητροπολίτη Χρύσανθου  και τη στάση του 

Ελευθερίου Βενιζέλου, όσον αφορά στην ίδρυση Ποντιακής Δημοκρατίας ;  

Μονάδες 14 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το 

παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζημίωση των Ελλήνων 

ανταλλάξιμων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες 

προσδιορισμού αυτής.  

Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  
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Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι επιδέχονταν αποζημίωση ήταν: α) τα 

ακίνητα κάθε είδους, αστικά και αγροτικά, β) τα κινητά αγαθά που δεν πουλήθηκαν 

επί τόπου ούτε μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και γ) οι καλλιεργημένοι αγροί μαζί με 

τα προϊόντα τους, συμπεριλ αμβανομένων και των εσόδων τα οποία έχασε ο 

ανταλλάξιμος. Ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων βρέθηκαν εκπρόθεσμοι, είτε 

γιατί ήλθαν στην Ελλάδα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (αιχμάλωτοι, 

πρόσφυγες από τη Ρωσία, Κωνσταντινουπολίτες) είτε γιατί δεν μπο ρούσαν να 

υποβάλουν δήλωση λόγω ασθένειας, φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση 

ορφανών). Η προκαταβολή θα δινόταν σε εκείνους που δεν είχαν μέχρι τότε 

αποκατασταθεί, με τη διευκρίνιση ότι η απλή υποτυπώδης στέγαση στους 

οικισμούς της ΕΑΠ (Επιτροπής Αποκατ άστασης Προσφύγων) ή του ελληνικού 

κράτους δεν θα εθεωρείτο ως αποκατάσταση.  

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της αποζημίωσης, χωρίς να επιβαρυνθεί 

πολύ ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιών με την 

εγγύηση του ελληνικού δημοσίου . […] Το 20% της προσωρινής αποζημίωσης 

δόθηκε σε μετρητά και το υπόλοιπο σε ομολογίες. Παρά την πρόσκαιρη 

ανακούφιση, η προσωρινή αυτή λύση δεν έκλεισε το ζήτημα. Οι προσφυγικές 

οργανώσεις αξίωναν την πλήρη αποζημίωση όπως εξάλλου προέβλεπε η σύμβαση 

της Λωζάνης, με αποτέλεσμα το θέμα να λάβει διαστάσεις και να γίνει αντικείμενο 

πολιτικής εκμετάλλευσης.  

Για την οριστική εκτίμηση των εγκαταλειφθεισών περιουσιών συστάθηκαν 1.114 

Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης, μία ή περισσότερες για καθεμία από τις 934 

χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας. Τα ποικίλα προβλήματα που ανέκυψαν 

επέβαλαν αρχικά τη δημιουργία 52 Δευτεροβάθμιων Επιτροπών, 31 στην Αθήνα και 

21 στην επαρχία, και στη συνέχεια, το Μάιο του 1927, 20 Δευτεροβάθμιων 

Επιτροπών (Εφετεία της Ανταλλαγής), 8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία.  

( Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο υ  Ν έ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ,  1 7 7 0 - 2 0 0 0 ,  7 ο ς  τ ό μ ο ς : Ο  Μ ε σ ο π ό λ ε μ ο ς  ( 1 9 2 2 - 1 9 4 0 ) ,  Α θ ή ν α :  Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α ,  2 0 0 3 ,  

σ σ .  8 4 - 8 5 ) .  
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ΘΕΜΑ Γ2  

Αντλώντας στοιχεία από το ακόλουθο κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

σας γνώσεις να παρουσιάσετε την πολιτική στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου 

απέναντι στο Κρητικό Ζήτημα ως πρωθυπουργού της Ελλάδας μέχρι το 1912.  

Μονάδες 25  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στις 27 Αυγούστου  1910 , ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέβα λε την παραίτησή του από 

το αξίωμα του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της αυτόνομης Κρητικής 

Πολιτείας και λίγες μέρες αργότερα εγκατέλειψε τα Χανιά για να αναλάβει ενεργή 

πολιτική δράση στην Αθήνα. […] Ο Κρητικός ηγέτης είχε καταλήξει νωρίτερα στη 

γενική διαπίστωση ότι η δικαίωση των εθνικών προσδοκιών της ιδιαίτερης 

πατρίδας του ήταν αναπόσπαστα συνυφασμένη με τη δυνατότητα του ελεύθερου 

βασιλείου να τη συνδράμει αποτελεσματικά, με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα. 

Με αυτή τη σκέψη, θα συνδυάσει την επ ίσπευση των πολεμικών εξοπλισμών με την 

αποφυγή της άμεσης εμπλοκής σε ένοπλη σύρραξη. Η διττή αυτή επιδίωξη εξηγεί 

τη γενικότερη διπλωματική τακτική του, στα πλαίσια της οποίας εντασσόταν και η 

ειδικότερη αντιμετώπιση του Κρητικού Ζητήματος. 

Με την παρακίνηση, πράγματι, της Αθήνας, θα επικρατήσει στη μεγαλόνησο κλίμα 

ύφεσης και αναμονής, το οποίο όμως θα διαταραχτεί στις αρχές του 1912.  Αφορμή 

για την παρεμβολή δυσχερειών στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής του Ελευθερίου 

Βενιζέλου στάθηκε η άκαμπτη απ όφαση μερίδας μελών της Κρητικής Βουλής να 

μετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου με την πεποίθηση ότι, μετά 

τη μονομερή ανακήρυξη της ένωσης, το 1908, θα συνέβαλλαν με τον τρόπο αυτό και 

στην τυπική επικύρωσή της και θα εκβίαζαν, τελικά, τη δι εθνή αναγνώριση.  

Η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν άμεση και κατηγορηματική. Σε 

επείγον μήνυμά του προς το Ραγκαβή, κυβερνητικό αντιπρόσωπο στα Χανιά, 
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υπογράμμιζε: «Δεν επιτρέπεται να θυσιασθούν τα κεκτημένα δια της σπουδής.  Δεν 

είναι εντροπή δια τη ν μικράν Κρήτην να μιμηθή μέγιστα έθνη και να υπομείνη. […] 

Οι Κρήτες λησμονούν ότι τίθενται αντιμέτωποι όχι μόνον της Τουρκίας και των 

Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και αυτού τούτου του Ελευθέρου Βασιλείου, του οποίου 

η κυβέρνησις δεν ευνοεί να αποδεχθή το κρητι κόν πραξικόπημα και να έλθη εις 

άκαιρον ρήξιν με την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ απωλείας μιας ημέρας 

ασχολουμένη με την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί 

όπως εις την γνώμην της προσαρμοσθή η γνώμη των πολιτικών αρχηγών της 

Κρήτης».  

( Κ Ρ Η Τ Η :  Ι σ τ ο ρ ί α  κ α ι  Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς ,  τ .  Β ΄ ,  Κ ρ ή τ η  1 9 8 3 ,  σ ε λ .  4 8 3 - 4 8 4 )  

Μονάδες 25  

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   

 

 

 


