
∆. ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  
 1ο Σχέδιο 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 
 (επαναληπτικό) 
∆ιάρκεια: 1  διδακτική ώρα 
Θέµατα:  3 
 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Ι.  Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α΄ στήλης, τα στοιχεία των 
δεδοµένων της Β΄ και Γ΄ στήλης, που αντιστοιχούν στα 
δεδοµένα της Α΄ στήλης. 

 
Ο
 
ι συνθήκες και οι όροι τους 

3 µονάδες 

A΄.  Βασικοί όροι των συνθηκών Β΄.  Συνθήκες Γ΄.  Χρονολογίες
 

__ __  Η ∆υτική και η Ανατολική 
Θράκη παραχωρούνται στην 
Ελλάδα 

__ __  Ορίζεται ο Έβρος ως ορι-
στικό σύνορο Ελλάδας - 
Τουρκίας 

__ __    Η Βουλγαρία παραιτείται 
από τα κυριαρχικά της 
δικαιώµατα στην 
Ανατολική και ∆υτική 
Θράκη 

__ __   Η Τουρκία αναγνωρίζει ορι-
στικά την κυριαρχία της 
Ελλάδας σε όλα τα νησιά 
του Αιγαίου εκτός από τα 
∆ωδεκάνησα 

__ __   Ανατέθηκε η προσωρινή δι-
οίκηση της περιοχής της 
Σµύρνης στην Ελλάδα 

__ __ Παραχωρούνται τα νησιά 
Ίµβρος και Τένεδος στην 

 

 

 

 

1. Συνθήκη 
Λωζάνης 

 

2. Συνθήκη 
Νεϊγύ 

 

3. Συνθήκη 
Σεβρών 

 

 

 

 

 

α. 1919 

 

 

β. 1920 

 

 

γ. 1923 
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Τουρκία 

ΙΙ.  Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου 
της Β΄ στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 

 
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
 

3 µονάδες 

A΄.  Θεσµοί - Φορείς - Τάξεις Β΄.  Απόψεις 
 

1. ___   ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 

2. ___   ο Ελ. Βενιζέλος 

3. ___   η εθνική αστική τάξη 

4. ___   οι µικροβιοτέχνες 

5. ___   η παλαιά ολιγαρχία 

 6. ___  οι µικρέµποροι 

 

 

α. Έξοδος της Ελλάδας στον πόλεµο

 

 

β. Τήρηση αυστηρής ουδετερότητας

 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τη στάση της Αγγλίας 
απέναντι στην ελληνική πολιτική στη Μικρά Ασία από το 
1919 έως το 1922.  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

  
6 µονάδες 
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ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Η καταστροφή της Σµύρνης και οι ξένοι 
Μια µαρτυρία που προέρχεται από αδιάσειστα αντικειµενική 
πηγή: τον τότε πρόξενο των ΗΠΑ στη Σµύρνη Τζωρτζ Χόρτον, 
που παρακούοντας τις διαταγές του αµερικανικού ύπατου 
αρµοστή στην Κωνσταντινούπολη έκανε ό,τι µπόρεσε για να 
σώσει χριστιανούς. Στο βιβλίο του “The Blight of Asia” (Νέα 
Υόρκη 1926) τονίζει πως µονάχα η καταστροφή της Καρχηδόνας 
από τους Ρωµαίους µπορεί να συγκριθεί µε τη συµφορά της 
Σµύρνης. Και προσθέτει: “Όπως το αντιτορπιλικό ξεµάκραινε από 
τη φοβερή σκηνή και το σκοτάδι απλωνόταν, οι φλόγες, που 
φυσοµανούσαν πια σε µεγάλο µέρος της πολιτείας, λάµπανε όλο 
και περισσότερο, δηµιουργώντας ένα σκηνικό απαίσιας και 
µακάβριας οµορφιάς. Ωστόσο στην Καρχηδόνα δεν υπήρχε 
κανένας χριστιανικός στόλος, ν’ ατενίζει αδιάφορα τη συµφορά, 
που γι’ αυτήν υπεύθυνες ήταν οι κυβερνήσεις τους. Στην 
Καρχηδόνα δε βρίσκονταν αµερικανικά καταδροµικά”. Και 
προσθέτει: “Μια στο βρόντο οβίδα που θα έσκαγε πάνω από την 
τουρκική συνοικία θα συγκρατούσε τη θηριωδία των Τούρκων”. 
Μα η οβίδα αυτή δε ρίχτηκε. Τα συµφέροντα είχαν στοµώσει τις 
µπούκες των κανονιών του πανίσχυρου συµµαχικού στόλου.  
Κι έτσι µε τα πύρινα γράµµατα γράφτηκαν στην ιστορία της 
ανθρωπότητας τούτοι εδώ οι αριθµοί:   

700.000 ΝΕΚΡΟΙ        1.500.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
∆ηµήτρη Φωτιάδη, Ενθυµήµατα, 1981 

 
− Ποια ήταν η στάση των συµµάχων κατά τη διάρκεια της 

καταστροφής της Σµύρνης, όπως αυτή περιγράφεται στο 
κείµενο;  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
− Ποιοι λόγοι την υπαγόρευαν;  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 µονάδες 

 

 

 

 

5 µονάδες 
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________________________________________________ 
 

 2ο Σχέδιο 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 
 (επαναληπτικό) 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  3 
 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας  στο 
αντίστοιχο πλαίσιο: 

 

1.  Η διαφωνία του Βασιλιά Κωνσταντίνου µε τον Ελ. 
Βενιζέλο, που οδήγησε στον Εθνικό διχασµό, οφείλεται: 

  

0,5 µονάδα 
α) στην άρνηση της κυβέρνησης Βενιζέλου να συµµα-

χήσει η χώρα µε τις δυνάµεις της Αντάντ. 
 

 
 
 

β)  στην επιµονή του βασιλιά να ασκεί ο ίδιος την εξωτε-
ρική πολιτική και όχι η εκλεγµένη κυβέρνηση. 

 
 

 

γ) στην αυθαίρετη απόφαση του βασιλιά να κηρύξει 
γενική επιστράτευση. 

 
 

 

δ)  στην προσπάθεια του Βενιζέλου να τοποθετήσει πρό-
σωπα της επιρροής του στις ανώτερες στρατιωτικές 
θέσεις. 

 
 
 

 

   
2.  Στις αρχές του 20ου αιώνα, το εµπόριο και η βιοµηχανία 

της οθωµανικής αυτοκρατορίας βρίσκονταν στα χέρια 
των Ελλήνων υπηκόων της, γεγονός που: 

  
 

0,5 µονάδα 
α) εµπόδιζε τη γερµανική οικονοµική διείσδυση στην 

περιοχή. 
 

 
 
 

β) ευνοούσε την προνοµιακή µεταχείρισή τους από το 
σουλτάνο. 

  

γ)  οδήγησε στη σύναψη ελληνοτουρκικών συµφωνιών.   
δ)  εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των Μεγάλων 

∆υνάµεων. 
  

   
3. Προνοµιακός σύµµαχος για την Ελλάδα στον Α΄ Πα-

γκόσµιο Πόλεµο, κατά τον Ελ. Βενιζέλο, ήταν: 
  

0,5 µονάδα 
α)  η Αγγλία.   
β)  η Γαλλία.   
γ)  η Γερµανία.   
δ)  η Ρωσία.   
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− Με ποια επιχειρήµατα υποστήριξε ο Ελ. Βενιζέλος τη 
γνώµη του αυτή; _______________________________  
_____________________________________________
_____________________________________________

3 µονάδες 

4.  Κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (1915), η Αγγλία, θέλο-
ντας να εκλύσει µε το µέρος της Αντάντ τις βαλκανικές 
χώρες, προσέφερε: 
Α.  στην Ελλάδα: 

  

 
0,5 µονάδα 

α) τα ∆ωδεκάνησα και τη Θράκη.   
β) την Κύπρο και τα Μικρασιατικά εδάφη.   
γ) τα Επτάνησα και τη Β. Ήπειρο.   
δ) την Κρήτη, την Ίµβρο και την Τένεδο.   

Β.  στη Βουλγαρία:  0,5 µονάδα 
α) τη Θεσσαλονίκη.   
β) τη Θάσο.   
γ) την Καβάλα.   
δ) την Αλεξανδρούπολη.   

− Πώς αντέδρασαν τελικά οι χώρες αυτές; _____________  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 

 
2 µονάδες 

   
5.  Η µικρασιατική εκστρατεία: 

Α. άρχισε όταν πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν: 
  

0,5 µονάδα 
α) ο Ελ. Βενιζέλος.   
β) ο ∆ηµ. Πλαστήρας.   
γ) ο Γ. Καφαντάρης.   
δ) ο Αλ. Παπαναστασίου.   

Β. και διήρκεσε:  0,5 µονάδα 
α)  1912-1913.         
β)  1913-1914.   
γ)  1914-1918.   
δ)  1919-1922.   
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ΘΕΜΑ 2ο  

Να παρατηρήσετε προσεκτικά τους χάρτες και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν:  

Χάρτης 1  
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Χάρτης 2  

 
 ΒΑΘ/ΓΙΑ 
 
− Ποιες εδαφικές µεταβολές του ελληνικού κράτους αποτυπώ-

νονται σε καθέναν από τους δύο χάρτες και µε ποιες συν-
θήκες ρυθµίστηκαν αυτές οι µεταβολές;  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
− Να δώσετε τίτλο σε κάθε χάρτη. 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
− Υπάρχουν διαφορές µεταξύ του χάρτη 2 και της σηµερινής 

 
3 µονάδες 

 
 
 
 
 
 
  

2 µονάδες 
 
 
  

1,5 µονάδα 
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εδαφικής πραγµατικότητας στην Ελλάδα; Να τις επισηµάνετε. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________  

ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

1.  Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις πολιτειακές µεταβολές που 
σηµειώθηκαν στην ελληνική πολιτική ζωή ως συνέπεια της 
µικρασιατικής καταστροφής. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 
 
  

2,5 µονάδες 

2. “Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και στα αµέσως 
επόµενα χρόνια αναπτύσσεται, ουσιαστικά, το συνδικαλιστικό κίνηµα 
στην Ελλάδα”, αναφέρεται στο σχολικό σας βιβλίο. Να 
παρουσιάσετε, σε δύο ή τρεις προτάσεις, γενικά τεκµήρια 
που στοιχειοθετούν τόσο την ποσοτική ανάπτυξη όσο και την 
ποιοτική βελτίωση του συνδικαλιστικού κινήµατος την 
περίοδο αυτή. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 
 
             

2,5 µονάδες 

 


