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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΛΙΑΔΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 19ος ΚΑΙ 20ος ΑΙΩΝΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α1. 1.σελ. 134 « Τον Ιανουάριο… περιοχές τους» 

       2. σελ. 142 « Διανομή συσσιτίου… πρόσφυγες» 

       3. σε. 160-162 « Για την οριστική… τουρκική πλευρά». 

 

Α2. 1=α 

       2=δ 

       3=β 

       4=ε 

       5=γ. 

 

Β1. σελ. 133 : « Το θέμα των δικαιωμάτων… νεοσύστατο κράτος». 

 

Β2. σελ. 140- 141 : «Καταρτίστηκαν… γεωργικό κλήρο». 

       σελ. 141 : « Κατά την περίοδο… 450.000 πρόσφυγες». 

       σελ. 142 : « Διανομή… πρόσφυγες». 

       σελ. 142-143 : « Η επιστροφή… ελληνικής κυβέρνησης». 

       σελ. 148-149 : « Με την άφιξη… πρόσφυγες». 

       σελ. 160 : « Για να βοηθήσει… πληθυσμών». 

       σελ. 160-161 : « Η προσωρινή εκτίμηση… τουρκική πλευρά». 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Γ1. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

« Τον Μάιο … συμμάχων των Τούρκων» σελ. 138 του σχολικού βιβλίου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΗΓΗ 1 

1. Η γερμανική πολιτική είχε ως στόχο τη διατήρηση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. 
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2. Την πολιτική αυτή την διατηρούσε όχι από φιλικά αισθήματα αλλά για 

την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων. Αυτό συνέβαινε μέχρι τη 

στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους στόχους 

των Γάλλων και των Άγγλων. 

3. Μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας υπήρχαν επικοινωνιακά παιχνίδια με 

πολλαπλή σημασία. 

 

ΠΗΓΗ 2 

1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι για την εξόντωση των 

χριστιανικών πληθυσμών δεν διέφεραν από τις αντίστοιχες των 

Γερμανών, όταν έκανα επιθέσεις στο Βέλγιο και τη Γαλλία. 

2. Και στις δύο περιπτώσεις κυριαρχούν η αλαζονεία, ο κυνισμός, η 

καταστροφική μανία καθώς το μίσος που κυριεύει και τους δύο είναι στον 

ίδιο βαθμό. 

3. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι παρόμοιες, όπως πρόκληση φόβου 

και πανικού, φρικαλεότητες που διαπράττονται εν ψυχρώ. 

4. Τα μέσα πρόκλησης είναι επίσης ίδια. Κυριαρχούν οι πυρκαγιές πόλεων 

και οι λεηλασίες. 

5. Αυτό που επιθυμούσαν είναι η φυλετική εξόντωση και η καταστροφή της 

βιομηχανίας. 

 

ΠΗΓΗ 3 

1. Οι Έλληνες είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το εμπόριο και τη 

βιομηχανία με αποτέλεσμα να στέκονται εμπόδιο στις διεισδυτικές τάσεις 

της Γερμανίας στην υπανάπτυκτη Τουρκία. 

2. Το 1915 προπαγανδιστικά φυλλάδια από τη Γερμανική Τράπεζα της 

Παλαιστίνης προέτρεπε τους Τούρκους να μην έχουν εμπορικές σχέσεις 

με τους Έλληνες. 

3. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί προέτρεπαν για εκτοπίσεις των Ελλήνων της 

Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας. Μεθόδευαν τη μεταφορά τους 

για δήθεν στρατιωτικούς λόγους, ενώ στην πραγματικότητα τους 

οδηγούσαν στον θάνατο. 

 

ΠΗΓΗ 4 

1. Οι Γερμανοί έχοντας τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία, για 

να ανταγωνίζονται καλύτερα τους Βρετανούς, προσπαθούν να 

διατηρήσουν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό 

σημαίνει εξόντωση πληθυσμών. Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός βρίσκει 

πρόσφορο έδαφος στην Τουρκία. 
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2. Φανατίζουν με κάθε τρόπο τους Τούρκους κατά των Χριστιανών και με 

την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου τους οδηγούν στη φυσική 

εξόντωσή τους. 

 

Δ1. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

« Οι ντόπιοι Συριανοί … ορθόδοξων προσφύγων» σελ. 122 του σχολικού βιβλίου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη τους πρόσφυγες, γιατί πίστευαν 

ότι έτσι απέφευγαν τη σύγκρουση τόσο με την ελληνική όσο και με την 

τουρκική κυβέρνηση. 

2. Η συνεχής προσέλευση και συγκέντρωση των προσφύγων στην παραλία 

του νησιού τους ανησυχούσε. 

3. Οι κτηματικές διαφωνίες μεταξύ προσφύγων και ντόπιων έφεραν στο 

προσκήνιο και τις θρησκευτικές διαφορές μεταξύ ορθοδόξων και 

καθολικών. 

4. Η εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε καλλιεργημένες και 

ακαλλιέργητες εκτάσεις γης που ανήκαν σε ντόπιους. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν η πρόκληση επεισοδίων μεταξύ τους. 

5. Τι θρησκευτικές αντιθέσεις τις καλλιεργούσαν οι ιερείς και των δύο 

δογμάτων. Για τους καθολικούς ιδιαίτερη φροντίδα έδειξαν οι Γάλλοι. 

 

 

 

 

 

 

 


