
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

    
Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                Ιανουάριος 2019 

 

ειίδα 1 από 5 

   
 

ειίδα 1 από 5 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    
                                                            προςανατολιςμού 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΤΗ   

 

 

ΘΔΜΑ  Α1 

Να δώζεηε ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ όξσλ: 

α)  αγξνηηθή απνθαηάζηαζε      

β) Οξγαληζκόο (Πεξηζάιςεσο)    

γ) Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ 

 

                                 (Μονάδες  15) 

 

 

 

ΘΔΜΑ  A2  

Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο  Β πνπ ηαηξηάδνπλ. 

 
Α’ Β’ 

 

1. Μηθηή Δπηηξνπή 

 

2. Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο 

 

3. Παηξησηηθό Ίδξπκα 

 

4. Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή 

 

5. Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη 

Πεξηζάιςεσο 

 

 

 

Α. Οξγαλώλεη θαζεκεξηλά ζπζζίηηα ζε ζπλνηθίεο 

πόιεσλ όπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί 

πξόζθπγεο 

 

Β. πζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1918. 

 

Γ. Ιδξύεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 

Γ. Ιδξύεηαη ηνλ Ινύλην ηνπ 1914. 

 

Δ. Ιδξύεηαη ηνλ Ινύιην ηνπ 1917. 

 

     (Μονάδες  10)    
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ΘΔΜΑ  Β1  

Να αλαθεξζείηε ζηα πξνζθπγηθά ξεύκαηα πνπ πξνήιζαλ:   

α) ιόγσ δηαθνξώλ θαη ζπγθξνύζεσλ Διιάδνο–Βνπιγαξίαο,  β) από ηε Ρνπκαλία θαη γ) από 

ηηαινθξαηνύκελεο πεξηνρέο. 

     (Μονάδες  10)    

 

 

ΘΔΜΑ  Β2 

α) Αθνύ αλαθεξζείηε ζηελ παξνπζία ηνπ ειιεληζκνύ ζηε Μ. Αζία από ηελ αξραηόηεηα κέρξη 

θαη ην 19ν αηώλα, λα παξνπζηάζεηε ηα αίηηα ηνπ δησγκνύ ησλ Διιήλσλ θαηά ην 1914. 

(κνλάδεο 7)  

β) Πνηεο νη κνξθέο ηεο θαηαπίεζεο πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν; (κνλάδεο 8) 

     (Μονάδες  15)   

 

          

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΥΤΔΡΗ  

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 

λα αλαθεξζείηε ζηελ παιηλλόζηεζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Θξάθε κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία, θαζώο θαη ζηηο δπζθνιίεο 

ηεο επαλεγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνπο ηόπνπο πξνέιεπζεο.  

 

(Μονάδες  25) 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Α’ 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ηδξύζεθε ε «Παηξηαξρηθή Κεληξηθή Δπηηξνπή ππέξ ησλ κεηαηνπηζζέλησλ 

ειιεληθώλ πιεζπζκώλ» κε πξόεδξν ην κεηξνπνιίηε Αίλνπ Ισαθείκ θαη κέιε δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο 

ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο. [...] ηηο θύξηεο πόιεηο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ από 70 ππνεπηηξνπέο, πνπ παξείραλ ζηνπο επαλαπαηξηδόκελνπο κεηαθνξηθά 

κέζα, πξόρεηξε ζηέγαζε, δάλεηα θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Σε κεγαιύηεξε δπζθνιία ζπλάληεζε ε 

Δπηηξνπή ζηελ απόδνζε ησλ πεξηνπζηώλ ησλ εθηνπηζκέλσλ. Αξθεηνί Έιιελεο ηεο Θξάθεο, ησλ 
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αζηαηηθώλ παξαιίσλ ηεο Πξνπνληίδαο θαη ηνπ Πόληνπ μαλαπήξαλ ηελ αθίλεηε, όρη όκσο θαη ηελ θηλεηή 

πεξηνπζία ηνπο.  

   Αλ ζθεθζεί θαλείο ην κεγάιν αξηζκό ησλ εθηνπηζκέλσλ, θαηαιαβαίλεη πόζν δύζθνιν έξγν ήηαλ ε 

απνθαηάζηαζε όζσλ θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ. ύκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο 

Δπηηξνπήο, πνπ θαηά ηελ νκνινγία ηεο ζηεξίδεηαη ζε ειιηπή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζηα 1918 – 1919 

επαλαπαηξίζζεθαλ 79.034 Έιιελεο. [...] Παξά ηηο εηθνληθέο εθδειώζεηο ζπκπαξαζηάζεσο, ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε θνξνινγνύζε εμαληιεηηθά ηνπο άπνξνπο επαλαπαηξηζκέλνπο θαη ηνπο άθελε έθζεηνπο 

ζηελ νξγαλσκέλε ιεζηεία ηεο ππαίζξνπ˙[…] 

 

 Έθε Αιιακαλή, Κξίζηα Παλαγησηνπνύινπ, Ο ελληνιζμός ηης Μ. Αζίας ζε διωγμό, Ι.Δ.Δ., η. ΙΔ΄, Δθδνηηθή 

Αζελώλ, 1977, ζ. 106 – 107  

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Β’ 

 

[…] Απνθαζίζηεθε λα παιηλλνζηήζνπλ αξρηθά νη νηθνλνκηθά απηάξθεηο πξόζθπγεο θαη νη εξγάηεο ή νη 

ηερλίηεο, εθόζνλ είραλ εμαζθαιηζκέλε ζηέγε, νη νπνίνη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ από ηελ 

εξγαζία ηνπο ηα αλαγθαία γηα ηε δηαβίσζή ηνπο ακέζσο κεηά ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ηόπν 

πξνέιεπζήο ηνπο. […]  

[…] ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπίηηα όζσλ επέζηξεθαλ ήηαλ θαηεζηξακκέλα ή ππήξρε αλάγθε 

επηζθεπήο ηνπο, νη ππεύζπλνη εγθαζηζηνύζαλ ηνπο παιηλλνζηνύληεο ζε άιια ζπίηηα ή ζε γεηηνληθνύο 

νηθηζκνύο. Πξνρώξεζαλ ζε θαηαγξαθή ησλ θαηά ηόπνπο νηθηώλ πνπ ρξεηάδνληαλ επηζθεπή. ε 151 

νηθηζκνύο, πόιεηο θαη ρσξηά, ππήξραλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο. Παξάιιεια εηδηθή ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο νξγάλσζε ζπζζίηηα, δηαλνκή ηκαηηζκνύ, θαξκάθσλ θαη ρξεκαηηθώλ 

βνεζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζνύλ επαγγεικαηηθά όζνη θάηνηθνη 

αζηηθώλ θέληξσλ δελ είραλ εξγαζία.  

 

Ν. Αλδξηώηεο, Η πρώηη προζθσγιά, ζηο Ιζηορία ηοσ Νέοσ Ελληνιζμού 1770 – 2000, Διιεληθά Γξάκκαηα 2003, 

η.6νο, ζζ. 103-104 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1  

Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο θαη αληιώληαο ζηνηρεία από ηα θείκελα πνπ ζαο δίλνληαη, 
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λα αλαθεξζείηε ζηελ παιηλλόζηεζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Θξάθε κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία, θαζώο θαη ζηηο δπζθνιίεο 

ηεο επαλεγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνπο ηόπνπο πξνέιεπζεο.  

(Μονάδες  25) 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  Α’ 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ηδξύζεθε ε «Παηξηαξρηθή Κεληξηθή Δπηηξνπή ππέξ ησλ 

κεηαηνπηζζέλησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ» κε πξόεδξν ην κεηξνπνιίηε Αίλνπ Ισαθείκ θαη 

κέιε δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο. [...] ηηο θύξηεο πόιεηο ηεο 

αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ από 70 ππνεπηηξνπέο, 

πνπ παξείραλ ζηνπο επαλαπαηξηδόκελνπο κεηαθνξηθά κέζα, πξόρεηξε ζηέγαζε, δάλεηα θαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε. Σε κεγαιύηεξε δπζθνιία ζπλάληεζε ε Δπηηξνπή ζηελ απόδνζε ησλ 

πεξηνπζηώλ ησλ εθηνπηζκέλσλ. Αξθεηνί Έιιελεο ηεο Θξάθεο, ησλ αζηαηηθώλ παξαιίσλ ηεο 

Πξνπνληίδαο θαη ηνπ Πόληνπ μαλαπήξαλ ηελ αθίλεηε, όρη όκσο θαη ηελ θηλεηή πεξηνπζία 

ηνπο.  

   Αλ ζθεθζεί θαλείο ην κεγάιν αξηζκό ησλ εθηνπηζκέλσλ, θαηαιαβαίλεη πόζν δύζθνιν έξγν 

ήηαλ ε απνθαηάζηαζε όζσλ θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ. ύκθσλα κε ηελ έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ θαηά ηελ νκνινγία ηεο ζηεξίδεηαη ζε ειιηπή ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα, ζηα 1918 – 1919 επαλαπαηξίζζεθαλ 79.034 Έιιελεο. [...] Παξά ηηο εηθνληθέο 

εθδειώζεηο ζπκπαξαζηάζεσο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε θνξνινγνύζε εμαληιεηηθά ηνπο 

άπνξνπο επαλαπαηξηζκέλνπο θαη ηνπο άθελε έθζεηνπο ζηελ νξγαλσκέλε ιεζηεία ηεο 

ππαίζξνπ˙[…] 

 

 Έθε Αιιακαλή, Κξίζηα Παλαγησηνπνύινπ, Ο ελληνιζμός ηης Μ. Αζίας ζε διωγμό, Ι.Δ.Δ., η. ΙΔ΄, 

Δθδνηηθή Αζελώλ, 1977, ζ. 106 – 107  

 
 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β’  

[…] Απνθαζίζηεθε λα παιηλλνζηήζνπλ αξρηθά νη νηθνλνκηθά απηάξθεηο πξόζθπγεο θαη νη 

εξγάηεο ή νη ηερλίηεο, εθόζνλ είραλ εμαζθαιηζκέλε ζηέγε, νη νπνίνη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζνπλ από ηελ εξγαζία ηνπο ηα αλαγθαία γηα ηε δηαβίσζή ηνπο ακέζσο κεηά ηελ 

επαλεγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ ηόπν πξνέιεπζήο ηνπο. […]  

[…] ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπίηηα όζσλ επέζηξεθαλ ήηαλ θαηεζηξακκέλα ή ππήξρε 

αλάγθε επηζθεπήο ηνπο, νη ππεύζπλνη εγθαζηζηνύζαλ ηνπο παιηλλνζηνύληεο ζε άιια ζπίηηα 

ή ζε γεηηνληθνύο νηθηζκνύο. Πξνρώξεζαλ ζε θαηαγξαθή ησλ θαηά ηόπνπο νηθηώλ πνπ 
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ρξεηάδνληαλ επηζθεπή. ε 151 νηθηζκνύο, πόιεηο θαη ρσξηά, ππήξραλ εθηεηακέλεο 

θαηαζηξνθέο. Παξάιιεια εηδηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο νξγάλσζε 

ζπζζίηηα, δηαλνκή ηκαηηζκνύ, θαξκάθσλ θαη ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζνύλ επαγγεικαηηθά όζνη θάηνηθνη αζηηθώλ θέληξσλ δελ είραλ 

εξγαζία.  

 

Ν. Αλδξηώηεο, Η πρώηη προζθσγιά, ζηο Ιζηορία ηοσ Νέοσ Ελληνιζμού 1770 – 2000, Διιεληθά 

Γξάκκαηα 2003, η.6νο , ζζ. 103-104 
         

 

 

 

 

 

1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να 

ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν 

θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην 

γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 

παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά 

τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι 

που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  

5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


