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15η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδώσετε τους παρακάτω ορισμούς
α. Τάγματα εργασίας
β. Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας
γ. Συνθήκη του Νεϊγύ
Μονάδες 15
Α2.Να σημειώσετε αν οι παρακάτω φράσεις είναι σωστές ή λάθος
α. Οι Σουλιώτες πρόσφυγες έφτασαν στο Μεσολόγγι σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη
είχε επιβαρυνθεί υπερβολικά από πρόσφυγες.
β. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση με ψήφισμά της δεν επέτρεψε να συζητηθεί το προσφυγικό ζήτημα
κατά τη διάρκεια των εργασιών της.
γ. Τα προβλήματα των Σουλιωτών βρήκαν επιτέλους λύση, ύστερα από πολλές αναβολές το
1837.
δ. Το θέμα της εκπροσώπησης των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών ρυθμίστηκε
τελικά με συμβιβαστικό τρόπο.
ε. Το τελευταίο ρεύμα εσωτερικών προσφύγων δημιούργησε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος
του 1897.
στ. Ο τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που
ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
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ζ. Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν μαζικά τα σύνορα τον 20ο αιώνα ήταν κάτοικοι της
Ανατολικής Ρωμυλίας, περιοχής της Σερβίας.
η. Μετά τη ρωσική επανάσταση, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας διαπεραιώθηκε
στην Ελλάδα.
θ. Συνολικά μέχρι το 1920 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 800.000 πρόσφυγες.
ι. Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 1918,
μετά τον τερματισμό του πολέμου με την Τουρκία.
Μονάδες 10
Α3. Να καταγράψετε τα αιτήματα που διατύπωσαν στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση οι πρόσφυγες
που προέρχονταν από τη Σμύρνη.
Μονάδες 10
Α4. Ποιο γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για την κρίση που ξέσπασε γύρω από το θέμα της
απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη και πώς ρυθμίστηκε τελικά το πρόβλημα από
την Εθνοσυνέλευση;
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β
Β1. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το σχολικό σας βιβλίο και από το ιστορικό
παράθεμα να εντοπίσετε τα εμπόδια που συνάντησε η Πατριαρχική επιτροπή στην
προσπάθειά της για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων στην Αν. Θράκη και τα
παράλια της Προποντίδας
ΑΝ.

ΘΡΑΚΗ

ΚΑΙ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ
Οι πρόσφυγες φυσικά και οικονομικά ήταν εξαντλημένοι. Επιπλέον, στους τόπους τους
θα συναντούσαν πολλά προβλήματα. Τα σπίτια τους, στην Αν. Θράκη και στα
Μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας, είχαν πολλές ζημιές. Η Μάδυτος, η Κριθιά, η
Καλλίπολη και η περιφέρεια των Δαρδανελλίων είχαν καταστραφεί εντελώς, γιατί είχαν
βομβαρδιστεί από τους Συμμάχους . Οι παλιννοστήσαντες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο
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Αγά Δερέ, το Κιλίτ Μπάχρ και στα εγκαταλελειμμένα κατασκηνώματα και υπόστεγα του
στρατού. Όσα χωριά δεν είχαν καταστραφεί ήταν κατειλημμένα από Μουσουλμάνους
μεταξύ των οποίων ήταν και Αλβανοί και Βόσνιοι Μουσουλμάνοι , που ήρθαν από τα μέρη
που είχαν χάσει οι Τούρκοι τελευταία . Μπρος σ' αυτή την κατάσταση, η Πατριαρχική
Κεντρική Επιτροπή συνέστησε την αναβολή της παλιννόστησης. Η λαχτάρα όμως των
προσφύγων για τις πατρίδες τους ήταν τόσο μεγάλη που παρά τις άσχημες συνθήκες η
παλιννόστηση συνεχίστηκε.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
Μπρος σ' αυτήν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, επιβάλλετο η Επιτροπή
αναγκαστικά να σπεύσει να παράσχει την περίθαλψη που έπρεπε στους εν κινήσει
πρόσφυγες που παλιννοστούσαν. Η περίθαλψη συνίστατο στην παροχή των αναγκαίων
μεταφορικών μέσων, την τροφοδοσία, την πρόχειρη στέγαση και την ιατρική επίβλεψη.
Και στους μεν μικρούς σταθμούς, η περίθαλψη αναγκαστικά ήταν στοιχειώδης, αφού
πραγματοποιείτο από τα μέλη τους. Στα μεγάλα, όμως, κέντρα, όπου η κίνηση ήταν
σημαντική, υπήρχε ειδική υπηρεσία με την εποπτεία των υποεπιτροπών, οι οποίες παρείχαν
πιο συστηματική και πιο πλήρη περίθαλψη.
Έτσι, στο Βατούμ, την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, την Πά-νορμο, τη Νικομήδεια
και την Κων/πολη, κοινοτικά ιδρύματα και διάφορα άλλα οικήματα χρησιμοποιήθηκαν για
τη στέγαση των παλιννοστούντων. Συγκροτήθηκαν, δε, συσσίτια, που παρείχαν τροφή σ'
αυτούς, ενώ γιατροί, μέλη των επιτροπών, ακόμη και εμμίσθως, χορηγούσαν τις πρώτες
βοήθειες στους αρρώστους.
(Π.Κ.Ε. Αιλιανός, σελ. 366) (Έγγραφο 14 Ιανουαρίου/9 Μαρτίου 1919)
Πηγή : http://pontosforum.4.forumer.com/index.php?showtopic=3021
Απόσπασμα από την ομιλία του συγγραφέα Άρη Κυριαζή στην Παρουσίαση του βιβλίου του
<ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ στις Γλυκές Πατρίδες 1918-1922> που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2007.
Μονάδες 50
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1. α. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 139: «Οι άνδρες άνω των 45 ετών… εκτελέστηκαν.»
β. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 140: «Παράλληλα με την άφιξη … επανεγκατάστασή τους.»
γ. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ.140: «Το Νοέμβριο του 1919 … από την υπογραφή της
συνθήκης.»
Α2. α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Σωστό
στ. Σωστό
ζ. Λάθος
η. Σωστό
θ. Σωστό
ι. Λάθος

Α3. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 117 - 118: «Στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση … δεν το προώθησε.»

Α4. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 132 - 133: «Η κύρια κρίση …σχετική νομοθετική πράξη.»
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Β1. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 142 - 143: «Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία
από τις βαλκανικές χώρες.»
Το ιστορικό παράθεμα επιβεβαιώνει τις παραπάνω πληροφορίες, καθώς παρουσιάζει τις
συνθήκες που βρήκαν γυρνώντας οι ψυχικά και οικονομικά εξουθενωμένοι πρόσφυγες.
Αναλυτικότερα προβάλλει ότι τα περισσότερα σπίτια σε περιοχές της Ανατολικής Θράκης
και της Προποντίδας είχαν ζημιές, ενώ σε άλλα μέρη είχαν καταστραφεί από
βομβαρδισμούς. Για τον λόγο αυτό επιδιώχθηκε προσωρινή και πρόχειρη εγκατάστασή
τους σε εγκαταλελειμμένους χώρους. Παράλληλα, οι δυσκολίες αυξάνονταν, καθώς στα
περισσότερα από τα σώα χωριά είχαν εγκατασταθεί Μουσουλμάνοι. Για τους παραπάνω
λόγους η Πατριαρχική Επιτροπή πρότεινε την αναβολή της παλιννόστησης, προτροπή που
όμως δεν εισακούστηκε λόγω της επιθυμίας των προσφύγων για επιστροφή στις πατρίδες
τους.
Ακολούθως η ιστορική πηγή προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για όσα προσπάθησε να
εξασφαλίσει η Πατριαρχική Επιτροπή στους παλιννοστούντες. Ειδικότερα, παρείχε
μεταφορικά μέσα, τρόφιμα, πρόχειρη στέγαση και ιατρική βοήθεια. Συμπληρώνει, μάλιστα,
ότι η περίθαλψη ήταν υποτυπώδης στα μικρά κέντρα, ενώ στα μεγάλα, συστάθηκε επιτροπή
για την εποπτεία της παροχής πλήρους περίθαλψης. Επιπλέον, προσθέτει ότι η στέγαση των
προσφύγων έγινε σε κοινοτικά ιδρύματα και άλλα κτίρια των μεγάλων πόλεων, όπως το
Βατούμ, η Τραπεζούντα, η Κερασούντα, η Πάνορμος, η Νικομήδεια, η Κωνσταντινούπολη
και συνάμα διοργανώθηκαν συσσίτια και δίνονταν βοήθεια στους αρρώστους από γιατρούς.
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