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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ιωάννα Μαρατσώλα 

 

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η Ελληνοτουρκική 

προσέγγιση &  Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην  Ελλάδα 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Σύμβαση Άγκυρας-Συμφωνία των Αθηνών 

β. Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών 

γ. Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας 

                                                                                                                               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. Το 1924 συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών για να 

βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής. 

β. Το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας (30 

Οκτωβρίου 1930) ρύθμιζε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της 

Κωνσταντινούπολης. 
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γ. Η πλειονότητα των προσφύγων τάχθηκε στο πλευρό των 

αντιβενιζελικών, πιστεύοντας ότι οι Φιλελεύθεροι ήταν υπεύθυνοι για την 

Μικρασιατική Καταστροφή. 

δ. Το 1928 οι μη Έλληνες ορθόδοξοι ανέρχονταν στο 20% του πληθυσμού της 

Ελλάδας. 

ε. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά και την πολυκαλλιέργεια και 

στήριξαν τον θεσμό της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας. 

                                                                                                                                Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β1 

Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών Ελλήνων ύστερα από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή; 

                                                                                                                                Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στον τομέα της βιομηχανίας από την άφιξη των 

προσφύγων στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή; 

                                                                                                                                Μονάδες 12 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις απαραίτητες πληροφορίες από τα 

κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α. στο έργο της εκτίμησης των προσφυγικών περιουσιών που 

εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και 

την ακόλουθη Σύμβαση της Λοζάνης και                        (Μονάδες 13) 

β. στα προβλήματα που υπήρξαν στο έργο αυτό και στην κατάληξή του.                                                                                                 

( Μονάδες 12) 

                                                                                                                               Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Για να γίνει όμως, αυτή η καταβολή της αποζημίωσης στη νέα πατρίδα, έπρεπε 

στην παλιά να είχε ολοκληρωθεί η εκτίμηση της ανταλλάξιμης περιουσίας και 

να είχε παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ειδική δήλωση για το 

χρηματικό ποσό που του οφείλεται. Η προϋπόθεση αυτή ήταν πολύ εύκολη για 

τους μουσουλμάνους ανταλλάξιμους, γιατί η αναχώρησή τους […] έγινε τόσο 

άνετα, ώστε πρόλαβαν και την εκτίμηση να κάνουν και τη δήλωση να 

παραλάβουν. Για τους Έλληνες, όμως, που έφυγαν, στην πλειονότητά τους, 

ξεριζωμένοι και διωγμένοι από τις εστίες τους, κάτι τέτοιο δεν ήταν μόνο 

αδύνατο, ήταν και αδιανόητο, μια και η Σύμβαση έγινε μετά τον ξεριζωμό τους. 

Η κατάσταση αυτή επέβαλε την ανάγκη να εξευρεθεί τρόπος, ώστε η εκτίμηση 

των ελληνικών ανταλλάξιμων περιουσιών στην Τουρκία να πραγματοποιηθεί 
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εδώ στην Ελλάδα. Πράγματι, στα μέσα του 1923, το Υπουργείο Γεωργίας 

συνέταξε << Μελέτη επί του τρόπου της καταγραφής, εξακριβώσεως και 

εκτιμήσεως των εν Τουρκία ακινήτων και κινητών περιουσιών των 

Χριστιανών>>. Το κύριο σημείο αυτής της μελέτης εντοπίζεται στη συγκρότηση 

επιτροπών από έγκυρα πρόσωπα που γνώριζαν καλά την περιουσιακή 

κατάσταση των συντοπιτών τους (συγχωριανών ή συμπολιτών), πριν από την 

ανταλλαγή, στην Τουρκία. […] 

Από το εκτιμητικό έργο των 1.114 Α/θμιων επιτροπών της χώρας προέκυψε ότι η 

συνολική αξία της ελληνικής περιουσίας (ανταλλάξιμης και μη), που 

εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, ανέρχεται σε 302.527.450  λίρες Τουρκίας ή 

100.625.549.675 ελληνικές δραχμές. Αντίθετα, η μουσουλμανική ανταλλάξιμη 

περιουσία στην  Ελλάδα εκτιμήθηκε σε 9.264.000  λίρες Αγγλίας ή 12.500.000.000 

δρχ. […] 

Οι αποζημιώσεις, όμως ρυθμίστηκαν σε άλλη βάση με το Ελληνοτουρκικό Φιλίας 

του 1930. Στο εξής έπρεπε να καταβληθούν σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που 

προέβλεπε εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης με βάση την ανταλλάξιμη 

μουσουλμανική περιουσία που αφέθηκε στην Ελλάδα και όχι εκείνη που άφησαν 

οι Έλληνες στην Τουρκία. Στην ουσία, η ρύθμιση αυτή συστοιχίζεται με τη 

βενιζελική πολιτική που στόχευε, όχι τόσο στην ολοκλήρωση των 

αποζημιώσεων, όσο στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης και στην εκπλήρωση 

των ηθικών υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στους πρόσφυγες. 

                           Ευστ. Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική 

Μακεδονία (1923-1930), εκδόσεων Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 

144-145, 148 

  

ΘΕΜΑ Δ1 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες από τα κείμενα που 

σας δίνονται, να αναφέρετε: 

α. τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το 1930 (Μονάδες 12) 

και β. το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών(Μονάδες 13). 

                                                                                                                                Μονάδες 25 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

[…] Η συμφωνία βασιζόταν  στην αρχή του συμψηφισμού των περιουσιών τόσο 

των ανταλλάξιμων όσο και των μη ανταλλάξιμων που είχαν αποδοθεί στους 

πρόσφυγες, ενώ παράλληλα η ελληνική πλευρά επιβαρυνόταν με την  καταβολή 

χρεωστικού υπόλοιπου, που υπερέβαινε τις 400.000 λίρες Αγγλίας, σε 

αντιστάθμισμα της υποχρεώσεως  της τουρκικής κυβερνήσεως να αποδώσει 

στους Έλληνες δικαιούχους τα καταπατημένα κτήματά τους στην περιοχή της 

Κωνσταντινουπόλεως. Η σύμβαση της 10ης Ιουνίου 1930 βάρυνε εμφανώς προς 

όφελος της Τουρκίας, αλλά αποτέλεσε προϋπόθεση για την οριστική εκκαθάριση 

των οικονομικών διαμφισβητήσεων και την αποφασιστική προώθηση της 

πολιτικής συνεννοήσεως. Έτσι ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε την 
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Άγκυρα και υπέγραψε, στις 30 Οκτωβρίου 1930, το διμερές σύμφωνο φιλίας, 

ουδετερότητας και διαιτησίας, τα όρια του οποίου έφθαναν ως την απαγόρευση 

της συμμετοχής σε κάθε πολιτικό η οικονομικό συνασπισμό που στρεφόταν 

εναντίον του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τη σύναψη του συμφώνου 

συνόδευε η συναρμολόγηση εμπορικής συμβάσεως, καθώς και ειδικής 

συμφωνίας γύρω από ναυτικούς εξοπλισμούς, η οποία και προέβλεπε την 

έγκαιρη ενημέρωση των δύο κυβερνήσεων για κάθε προβλεπόμενη παραγγελία 

ναυτικής μονάδας, προκειμένου να προληφθεί ο ανταγωνισμός << διά φιλικής 

ανταλλαγής απόψεων>>. 

          Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1978, τομ. ΙΔ΄, σελ 354   

 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

[…] Η νέα εμπορική σύμβαση που υπογράφτηκε στην Άγκυρα θα μπορούσε να 

θεωρηθεί μάλλον ευνοϊκή… Η σύμβαση αυτή περιείχε δύο βασικές διατάξεις που 

ρύθμιζαν, ευνοϊκά για την Ελλάδα, τις εισαγωγές κονιάκ και σαπουνιού. […] 

Στις ευνοϊκές επίσης για την Ελλάδα διατάξεις θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

την εφαρμογή της αναπροσαρμογής του δασμολογίου. […] Με τη σύμβαση 

αναγνωρίστηκε επίσης η ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 

υπηκόους τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. 

 Ιφιγένεια Αναστασιά, <<Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας 

του 1930>>, Θάνος Βερέμης και Οδυσσέας Δημητρακόπουλος (εποπτεία), εκδ. 

Φιλιππότη, Αθήνα 1980, σελ. 362,363 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                                

 


