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Ονοματεπώνυμο μαθητή / μαθήτριας:………………………………………………………………… 

Ημερομηνία:   18 / 03 / 2018 

Βαθμός:…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

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

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ: ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 & 4 

 
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ  Α1 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

 α)   υνθήκη  των εβρών    β) Οργανισμός (Περιθάλψεως)   γ) Σαμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

Μονάδες …... / 15 

 

ΘΕΜΑ  Α2 

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

 

Α’ Β’ 

1. Μικτή Επιτροπή 

 

2. Τπουργείο Περιθάλψεως 

 

3. Πατριωτικό Ίδρυμα 

 

4. Πατριαρχική Επιτροπή 

 

5. Τπηρεσία Παλιννοστήσεως και 

Περιθάλψεως 

 

 

Α. Οργανώνει καθημερινά συσσίτια σε συνοικίες 

πόλεων όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί 

πρόσφυγες 

 

Β. υστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 

Οκτώβριο του 1918. 

 

Γ. Ιδρύεται στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας. 

 

Δ. Ιδρύεται τον Ιούνιο του 1914. 

 

Ε. Ιδρύεται τον Ιούλιο του 1917. 

 

Μονάδες …... / 10 

 

 

ΘΕΜΑ  Β1 

Να αναφερθείτε στα προσφυγικά ρεύματα που προήλθαν:  α) λόγω διαφορών και συγκρούσεων 

Ελλάδος–Βουλγαρίας,  β) από τη Ρουμανία  &  γ) από ιταλοκρατούμενες περιοχές. 

Μονάδες …... / 15 
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ΘΕΜΑ  Β2 

Σο Κρητικό Ζήτημα (1898 - 1913): πώς οδηγήθηκε το θέμα σε πολιτική λύση μετά το σχηματισμό 

της «Προσωρινής Κυβερνήσεως της Κρήτης» (Μονάδες 5) και ποιες άλλες εξελίξεις ακολούθησαν 

μέχρι και την υπογραφή της συμφωνίας των Μουρνιών; (Μονάδες 5) 

Μονάδες …... / 10 

 

 

ΟΜΑΔΑ   ΔΕΤΣΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 

    Κρητικό ζήτημα (1898-1913): α) να αναφερθείτε στην τελετή ανακηρύξεως της Κρητικής 

αυτονομίας (μονάδες 10). β) να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους ο Ύπατος Αρμοστής και ο 

Βενιζέλος διαφώνησαν (μονάδες 15).  

    Εκτός από τις γνώσεις που έχετε, η απάντησή σας να στηριχθεί και σε όσα διαλαμβάνουν τα 

παραθέματα που ακολουθούν. 

Μονάδες ..…. / 25 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

 «*<+ ο Ναύαρχος εξήλθεν εις την ξηράν και την δεκάτην ώραν οι τέσσερις Ναύαρχοι με 

εδέχθησαν επισήμως εις την προκυμαίαν. *<+ Ήτο η 9/21 Δεκεμβρίου 1898. Ανεχώρησα δια τα 

Φανιά με τον Γάλλον Ναύαρχον, που ήτο ο αρχαιότερος, οι δε λοιποί ακολούθησαν. Μετέβημεν 

πρώτον εις την Μητρόπολιν δια την δοξολογίαν κατόπιν δε εις το Διοικητήριον Φανίων. Μου 

είναι αδύνατον να παραλείψω εδώ την έκφρασιν των ειλικρινών αισθημάτων μου και τας εκ 

βάθους καρδίας ευχαριστίας μου προς τους Κρήτας διά την μοναδικήν όντως υποδοχήν που μου 

εγένετο κατά την άφιξίν μου εις την Νήσον, υποδοχή που μού έδωσε θάρρος ένεκα του τρόπου 

διά του οποίου, εις πάσαν περίπτωσιν και καθ΄ όλην την μακράν παραμονήν μου εν Κρήτη, μου 

εξεδήλωναν την απεριόριστον εμπιστοσύνην των και την άνευ ορίων αφοσίωσίν των». 

 
Πρίγκιπος Γεωργίου της Ελλάδος, Αναμνήσεις εκ Κρήτης,1898-1906, Αθήναι 1959, σ.17- 18. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

«Ο πρίγκιψ Γεώργιος προ της ανάγκης να εμφανισθή ενώπιον της Ευρώπης ως ο 

αδιαμφισβήτητος εκπρόσωπος του κρητικού λαού, ώφειλε να ενθαρρύνη πάσαν ενέργειαν, 

ικανήν να συντείνη εις την εσωτερικήν ύφεσιν και ομόνοιαν. Η σταθερά και μακροπρόθεσμος 

καθιέρωσις της ηγετικής επιρροής του ως συνταγματικού ηγεμόνος αλλά και ως φορέως της 

εθνικής ιδέας, θα ηδύνατο ασφαλέστερον να κατοχυρωθή διά της αφομοιώσεως των εσωτερικών 

αντιθέσεων εντός των νομίμων πολιτειακών πλαισίων. Τπό το κράτος εν τούτοις των σκέψεων 

και των αισθημάτων *<+ έλαβε την οδόν της ευθείας αναμείξεως εις την εσωτερικήν πολιτικήν 

της νήσου και κατήλθεν εις μίαν οξείαν εσωτερικήν αναμέτρησιν, επί της οποίας δεν εδίστασε να 

επιθέση την προσωπικήν του σφραγίδα». 

 
Κωνσταντίνος βολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην, 1901-

1906, Ίκαρος, 1974, σ. 91-92. 
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ΘΕΜΑ  Δ1  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας 

δίνεται, να παρουσιάσετε τη διάσταση προσφύγων και γηγενών, όπως αυτή εκφράστηκε στην 

οικονομική (μονάδες 6), πολιτική (μονάδες 4) και κοινωνική ζωή (μονάδες 15) μέχρι τη  δεκαετία 

του 1940.  

 

Μονάδες …… / 25 

 

   Η απομόνωση του προσφυγικού συνόλου απέναντι στην ελληνική κοινωνία αίρεται σιγά σιγά. 

[...] 

   Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός που είχε πια εξοικειωθεί με το θέαμα των εκκλησιών και των 

θεάτρων κατειλημμένων από τις προσφυγικές ομάδες, που είδε τα σπίτια του να επιτάσσονται, 

που απόκτησε τη συνήθεια να ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο για την υπόθεση των 

προσφύγων, μαθαίνει τώρα να ζει και να συνεργάζεται μαζί τους στη γειτονιά, στο σχολείο, 

στους τόπους δουλειάς ή στο κοινοβούλιο. *...+ 

    Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες *<+ πρόσφυγες θα κατακτήσουν όλο το φάσμα των 

ελεύθερων επαγγελμάτων. Πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν τα πνευματικά κέντρα. Πρόσφυγες θα 

γεμίσουν τα εργοστάσια -είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες. 

    Η ένταξη, όπως είναι φυσικό, δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία ούτε χωρίς 

αντίδραση από την πλευρά των αυτοχθόνων. Είναι επίσης φυσιολογικό, παράλληλα με τις 

«διαπραγματεύσεις» με τους ντόπιους, να αυξάνουν οι διαφορές απόψεων. Ο αρχικός φόβος για 

μια κοινωνική αναστάτωση που θα οφειλόταν στην παρουσία των χιλιάδων περιθωριακών 

ατόμων αφήνει τη θέση του σε ανησυχίες σχετικές με τον ανταγωνισμό στον οικονομικό και 

επαγγελματικό τομέα, ανησυχίες που αγγίζουν όλα τα ελληνικά κοινωνικά στρώματα. Η ντόπια 

αστική τάξη από τη μια μεριά συνθηκολογεί κι από την άλλη αντιστέκεται και η δυσαρέσκεια 

παραμένει άλλοτε σιωπηρή κι άλλοτε έκδηλη. 

    Η αγροτική και η εργατική τάξη βλέπουν να εμπλουτίζεται το δυναμικό τους με ικανοποίηση 

αλλά ταυτόχρονα και με σκεπτικισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι αντιπαραθέσεις και οι 

συγκρούσεις, που υποβόσκουν ή εκδηλώνονται, δεν κάνουν άλλο παρά να επιβεβαιώνουν το 

πρώτο αληθινό βήμα της κοινωνικής ανάμιξης. 

 
Βίκα ∆. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-

1930), Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σσ. 260-263 

 

 

ΚΑΛΗ   ΣΤΦΗ !!!!!! 

 

 


