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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΑΞΗ: Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ (ΘΕΡΙΝΑ) / ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ  Ι -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕ  

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2, 3Α 

 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ  Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

 α)  αρχή της δεδηλωμένης     β) Οργανισμός (Περιθάλψεως)      γ) Μικτή Επιτροπή (1914) 

Μονάδες …... / 9 

 

ΘΕΜΑ  Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης  Β που ταιριάζουν. 

 

Α’ Β’ 

 

1. Βενιζελικό κόμμα 

 

2. .Ε.Κ.Ε. 

 

3. Ραλλικό κόμμα 

 

4. Λαϊκό κόμμα 

 

5. Εθνικόν Κομιτάτον 

 

6. Θεοτοκικό κόμμα 

 

7. Κοινωνιολογική 

Εταιρεία 

 

 

 

α) Εθνικοποίηση των μεγάλων πλουτοπαραγωγικών 

πηγών 

  

β) Πάση θυσία αύξηση των εξοπλισμών και φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες  

 

γ) Αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και 

επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης  

 

δ) Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής  

 

ε) Ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και μεταρρυθμίσεις 

στη διοίκηση και το στρατό 

  

στ) Ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων 

και εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού 

 

ζ) Ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των θέσεων 

εργασίας 

 

Μονάδες …... / 14 
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ΘΕΜΑ  Β1 

Να αιτιολογήσετε για ποιο λόγο στις εκλογές του 1879 υπήρχαν 24 τοπικά ψηφοδέλτια ενώ στις 

εκλογές του 1885 μόνο 4 ψηφοδέλτια.   

Μονάδες …... / 10 

 

ΘΕΜΑ  Β2 

α) Αφού αναφερθείτε στην παρουσία του ελληνισμού στη Μ. Ασία από την αρχαιότητα μέχρι και 

το 19ο αιώνα, να παρουσιάσετε τα αίτια του διωγμού των Ελλήνων κατά το 1914. (μον. 7)  

β) Ποιες οι μορφές της καταπίεσης που υπέστησαν οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; (μον. 8) 

Μονάδες …... / 15 

 

 

ΟΜΑΔΑ   ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να 

αναφερθείτε στην παλιννόστηση των προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη 

μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για την Σουρκία, καθώς και στις δυσκολίες της 

επανεγκατάστασής τους στους τόπους προέλευσης.  

Μονάδες ..…. / 25 

  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

  Σον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή υπέρ των 

μετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών» με πρόεδρο το μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ και μέλη 

διακεκριμένους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως. *...+ τις κύριες πόλεις της ανατολικής 

Θράκης και της Μικράς Ασίας δημιουργήθηκαν πάνω από 70 υποεπιτροπές, που παρείχαν στους 

επαναπατριζόμενους μεταφορικά μέσα, πρόχειρη στέγαση, δάνεια και ιατρική περίθαλψη. Ση 

μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησε η Επιτροπή στην απόδοση των περιουσιών των εκτοπισμένων. 

Αρκετοί Έλληνες της Θράκης, των ασιατικών παραλίων της Προποντίδας και του Πόντου 

ξαναπήραν την ακίνητη, όχι όμως και την κινητή περιουσία τους.  

   Αν σκεφθεί κανείς το μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο έργο 

ήταν η αποκατάσταση όσων κατάφεραν να επιζήσουν. ύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων 

της Επιτροπής, που κατά την ομολογία της στηρίζεται σε ελλιπή στατιστικά δεδομένα, στα 1918 – 

1919 επαναπατρίσθηκαν 79.034 Έλληνες. *...+ Παρά τις εικονικές εκδηλώσεις συμπαραστάσεως, η 

τουρκική κυβέρνηση φορολογούσε εξαντλητικά τους άπορους επαναπατρισμένους και τους 

άφηνε έκθετους στην οργανωμένη ληστεία της υπαίθρου˙*<+ 

 
 Έφη Αλλαμανή, Κρίστα Παναγιωτοπούλου, Ο ελληνισμός της Μ. Ασίας σε διωγμό, Ι.Ε.Ε., τ. ΙΕ΄, Εκδοτική 

Αθηνών, 1977, σ. 106 – 107  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

*<+ Αποφασίστηκε να παλιννοστήσουν αρχικά οι οικονομικά αυτάρκεις πρόσφυγες και οι 

εργάτες ή οι τεχνίτες, εφόσον είχαν εξασφαλισμένη στέγη, οι οποίοι θα ήταν σε θέση να 

εξασφαλίσουν από την εργασία τους τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους αμέσως μετά την 

επανεγκατάστασή τους στον τόπο προέλευσής τους. *<+  

*<+ την περίπτωση που τα σπίτια όσων επέστρεφαν ήταν κατεστραμμένα ή υπήρχε ανάγκη 

επισκευής τους, οι υπεύθυνοι εγκαθιστούσαν τους παλιννοστούντες σε άλλα σπίτια ή σε 

γειτονικούς οικισμούς. Προχώρησαν σε καταγραφή των κατά τόπους οικιών που χρειάζονταν 

επισκευή. ε 151 οικισμούς, πόλεις και χωριά, υπήρχαν εκτεταμένες καταστροφές. Παράλληλα 

ειδική υπηρεσία του Τπουργείου Περιθάλψεως οργάνωσε συσσίτια, διανομή ιματισμού, 

φαρμάκων και χρηματικών βοηθημάτων. τη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά όσοι κάτοικοι αστικών κέντρων δεν είχαν εργασία.  

 
Ν. Ανδριώτης, Η πρώτη προσφυγιά, στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, Ελληνικά Γράμματα 

2003, τ.6ος , σσ. 103-104 

 

ΘΕΜΑ  Δ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία που σας παρέχουν τα κείμενα, να 

αναφερθείτε: α) στα αίτια της διάστασης μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου ως προς τη 

σκοπιμότητα ή μη της συμμετοχής της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο; β) στις εξελίξεις που 

ακολούθησαν μέχρι την έκπτωση του Κωνσταντίνου.   

Μονάδες …… / 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

'Τπόμνημα του Βενιζέλου πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντινον 

 

Αθήναι, τήν 17ην Υεβρουαρίου 1915 

 

Μεγαλειότατε, 

Ή Τμετέρα Μεγαλειότης γνωρίζει από πολλου ποιαι είναι αί γνωμαι μου περί τής ανάγκης διά 

τήν ήδη μάλιστα μεγαλυνθεισαν Ελλάδα όπως προέλθη εις στενοτέραν οσον τό δυνατόν 

προσέγγισιν πρός τήν Άγγλίαν ήτις, ούσα αναμφισβητήτως ή ισχυροτέρα μεταξύ των μεγάλων 

Δυνάμεων, είναι συγχρόνως εκείνη, ής τά συμφέροντα άριστα δύνανται νά εναρμονισθούν πρός 

τά ύμέτερα εν τή ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου καί ήτις συνεπώς, εάν επείθετο οτι ήδύνατο 

νά στηριχθή επί τής Ελλάδος πρός ύπεράσπισιν των εν τή λεκάνη ταύτη συμφερόντων της, θα 

ήτο ύπέρ πασαν άλλην Δύναμιν εις θέσιν νά προαγάγη τήν πραγματοποίησιν των εθνικών ήμών 

βλέψεων. *... + Καί αρξαμένου του μεγάλου εύρωπαϊκοΰ πολέμου, ή Τμετέρα Μεγαλειότης 

γνωρίζει οτι δέν έπαυσα ούδ' επί στιγμήν πιστεύων οτι τά έλληνικά συμφέροντα εύρίσκονται 

πρός τό μέρος του συνασπισμού, ού μετέχει ή Άγγλία. 

 
Γεώργιος Βεντήρης, Ή Ελλάς του 1910 -1920, Ίκαρος, 1970, τ. Α', σ. 384 -385 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Πάρα πολλά εγράφησαν καί ελέχθησαν περί τής ύπό τής Ελλάδος τηρηθείσης πολιτικής τής 

ούδετερότητος κατά τό χρονικόν διάστημα του μεγάλου πολέμου. Ή πολιτική αύτη  τής 

ούδετερότητος ήτο αποτέλεσμα τής πραγματικής γνώσεως τής καταστάσεως όχι τόσον από 

πολιτικής απόψεως οσον καί κυρίως από στρατωτικής καί πολεμικής απόψεως. Ή στρατιωτική 

κατάστασις τής εποχής εκείνης αναμφισβητήτως παρουσιάζετο τοιαύτη, ώστε ήτο αδύνατον νά 

προΐδη τις ποιος θά εξήρχετο νικητής από τόν φοβερόν αύτόν πόλεμον. Κατά τάς προβλέψεις 

των στρατιωτικών τής εποχής εκείνης ή νίκη εφαίνετο αμφίρροπος. Ούδέν των δύο 

αντιμαχομένων μερων είχε ελπίδα νίκης, νίκης πραγματικής. Ή ισχύς των οπλων έδιδε 

αναμφισβήτητα τήν νίκην εις τούς Κεντρικούς καί έδιδε τήν νίκην εις αύτούς, διότι πραγματικως 

ούτοι ήσαν οί κυριαρχουντες επί του στρατιωτικού θεάτρου του πολέμου. *... + Έσκέφθημεν καί 

μελετήσαντες μετά προσοχής καί τεχνικως τό ζήτημα, εύρέθημεν εν τή αμφιβολία καί ή 

αμφιβολία αύτη εγέννησε τήν επιφυλακτικότητα, ή δέ επιφυλακτικότης τήν ιδέα τής πολιτικής 

τής ούδετερότητος. Βίκτωρ Δούσμανης, 

 
 Απομνημονεύματα. Ίστορικαί σελίδες τάς οποίας έζησα. Άθήναι, 1946, σ. 149150 

 

ΚΑΛΗ   ΣΤΦΗ !!!!!! 

 

 


