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1ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

«ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 

1. 1. Η απογραφή του 1928 δεν απεικονίζει πιστά τον αριθμό των Μικρασιατών προσφύγων που έφτασαν 

στην Ελλάδα με την Καταστροφή, διότι: 

α. Πολλοί πέθαναν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την άφιξή τους, λόγω της κακουχίας και των 

ασθενειών. 

β. Ένας σημαντικός αριθμός μετανάστευσε άμεσα σε άλλες χώρες. 

γ. Όλα τα παραπάνω. 

 

2. Η Συνθήκη των Σεβρών όριζε: 

α. Η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση για πέντε χρόνια. 

β. Οι κάτοικοι της Σμύρνης με δημοψήφισμα θα αποφάσιζαν την προσάρτηση της περιοχής στην 

Ελλάδα. 

γ. Όλα τα παραπάνω. 

 

3. Η συμφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσμών: 

α. Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών 

β. Είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για κάποιες περιοχές. 

γ. Είχε εθελοντικό χαρακτήρα για κάποιες περιοχές. 

4. Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής είχε έδρα: 

α. Τη Λοζάνη 

β. Την Κωνσταντινούπολη 

γ. Το Λονδίνο 

5. Το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας υπογράφηκε: 

α. Το 1923 

β. Το 1928 

γ. Το 1930 

 (Μονάδες 20: 5Χ4) 
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Β. 1.  Γράψτε το όνομα του εικονιζόμενου προσώπου : 

 

 

2. Στην  παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται: 

α.  η κυβέρνηση Βενιζέλου το 1928 

β. η κυβέρνηση Τσαλδάρη 

γ. τίποτα από τα δύο 
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3. Η παρακάτω εικόνα αναφέρεται : 

α. στις ελληνικές δυνάμεις στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας  

β. στις ελληνικές δυνάμεις στην Ανατολική Θράκη 

γ. σε τίποτα από τα παραπάνω  
 

 

 

(Μονάδες 15: 5Χ3)  

 

 

 

 

 

Γ. Τοποθετήστε στο χάρτη το όνομα της περιοχής: 
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1. Τραπεζούντα 

2. Σμύρνη 

3.Δορύλαιον 

4. Σινώπη 

5.Αττάλεια 

 (Μονάδες 25: 5Χ5) 

 

 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στη Μερσίνα μείναμε μια βδομάδα στα σύρματα... ύστερα ήρθε το βαπόρι και μας πήρε. Στο 

ταξίδι έκανε φουρτούνα και οι γυναίκες λιγοθυμούσαν από το φόβο τους. Άκουγες φωνές, 

κλάματα. Εγώ είχα μαζί μου τον άντρα μου, τη μάνα μου και τα τρία παιδιά μου, το Χαράλαμπο, 

το Δημήτρη και τη Μαρίκα, από ένα ως έξι χρονώ. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτε. άφησα τα παιδιά 

σε μια γωνιά του βαποριού κοντά στη μάνα μου και κουβαλούσα νερό στις λιπόθυμες γυναίκες. 

Μερικοί άνθρωποι δε βάσταζαν από τα βάσανα που τράβηξαν και πέθαναν στο βαπόρι. τους 

έδεσαν με σίδερα και τους πέταξαν στη θάλασσα. 

Επιτέλους φτάσαμε στον Πειραιά. Άλλοι κατέβηκαν εκεί. εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι για την 

Καβάλα. Μας πήγαν στο Τσινάρ Ντερέ, κοντά στη σημερινή Νέα Καρβάλη. Δυο χρόνια μείναμε 

εκεί κάτω από τα τσαντίρια. Ο κόσμος αρρώσταινε και πέθαινε κάθε μέρα. Πέθανε ο άντρας μου, 

πέθανε και το παιδί μου ο Χαράλαμπος. Τη νύχτα ερχόνταν τα τσακάλια, σκάβανε τους τάφους 

και έτρωγαν τους πεθαμένους. Δεν ξέραμε στο χωριό μας τέτοια αγρίμια. είχαν, να, κάτι τέτοια 

μεγάλα δόντια...  

Αχ! καλύτερα να μη γινόταν η Ανταλλαγή, να μέναμε στα Κενάταλα. Εκεί έξι μήνες δουλεύαμε, 

έξι μήνες καθόμαστε και τρώγαμε. Πάλι όμως μπορούσε να γίνει αυτό, να μη φεύγαμε; Τι θα 

κάναμε ανάμεσα στους Τούρκους; Εδώ τουλάχιστον, είμαστε σε χριστιανικό έθνος. 
 
(Μαρτυρία Δέσποινας Συμεωνίδου από το χωριό Κενάταλα της Καππαδοκίας, κοντά στο Γκέλβερι). 
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β ́ , σ. 17-18. 

 

Δ. Με βάση τις πληροφορίες που αντλείτε από την  παραπάνω ιστορική πηγή «Μαρτυρίες Μικρασιατών 

προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα»: 

α) Να χαράξετε στον παρακάτω χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησαν από την πατρίδα τους μέχρι τον 

τόπο εγκατάστασής τους. 

Τοποθετήστε στο χάρτη το όνομα της περιοχής και μεταφέρετέ το στο απαντητικό φύλλο: 
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β) Να αναφέρετε δύο παραδείγματα από τη ζωή τους στον τόπο καταγωγής τους. 

(Μονάδες 30: 2Χ15) 

 

 

Ε. Με βάση τις πληροφορίες της παρακάτω ιστορικής πηγής, χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη 

(Λ) την απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Η επαναστατική κυβέρνηση προχωρά στη διανομή γαιών 

 
Μετά την υπογραφή στη Λωζάνη της Σύμβασης για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας (30 Ιανουαρίου 1923) και μπροστά στο πελώριο πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης, 
παραμερίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου το τελευταίο εμπόδιο που απέμενε για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των 

τσιφλικιών: η συνταγματική απαίτηση να προηγείται «πλήρης» αποζημίωση των γαιοκτημόνων. Μετά την 
αναστολή της σχετικής διάταξης, όχι μόνο επιτρεπόταν η κατάληψη των ιδιοκτησιών και πριν από την καταβολή 

αποζημιώσεων αλλά και η ίδια η αποζημίωση έγινε σε κρατικές ομολογίες 30ετούς διάρκειας (που γρήγορα 

απαξιώθηκαν). Άρχισε έτσι η άμεση απαλλοτρίωση και διανομή γαιών είτε σε πρόσφυγες είτε σε γηγενείς 

ακτήμονες, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε τρία μόλις χρόνια. 

 
Γ. Μαυρογορδάτος, «Μεταξύ δύο πολέμων, πολιτική ιστορία 1922-1940», Ιστορία του νέου ελληνισμού, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 7ος, σ. 10. 
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Α/Α Ερωτήσεις Σ Λ 

1 Στις 30 Ιανουαρίου 1923 έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών   

2 Η πλήρης αποζημίωση των γαιοκτημόνων αποτελούσε προϋπόθεση για την 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών 

  

3 Η αποζημίωση έγινε σε κρατικές ομολογίες 30ετούς διάρκειας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα 

  

4 Η διανομή γαιών αφορούσε όλο τον ελληνικό πληθυσμό    

 (Μονάδες 20:4Χ5) 

 

 

 

 

 

 

 


