
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
Θέμα Α1 
Να εξηγήσετε:  
α. γιατί ήταν θετική η συμβολή της υπερπόντιας μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία 
πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. 
β. την αλλαγή συμπεριφοράς των Ελλήνων ομογενών κεφαλαιούχων στις αρχές του 20ου 

αιώνα. 
γ. τις αιτίες μετακίνησης των ελληνικών πληθυσμών από διάφορα μέρη της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας προς την Ελλάδα τον 19ο αιώνα.  
Μονάδες 15 

 
Θέμα Α2 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 
1. Το 1860 άρχισε στο Λαύριο τις εργασίες της η γαλλοϊταλική εταιρεία Σερπιέρι-Ρου. 
2. Η Τράπεζα της Ελλάδας λειτούργησε το 1928. 
3. Για να ανακουφιστεί το Μεσολόγγι από τους Σουλιώτες πρόσφυγες, το Βουλευτικό 

αποφάσισε να τους παραχωρήσει το Ζαπάντι. 
4. Οι Κάσιοι πρόσφυγες υπέβαλαν αίτημα ίδρυσης συνοικισμού το 1836. 
5. Τον Φεβρουάριου του 1869 είχαν φτάσει περίπου 10.000 Κρήτες πρόσφυγες στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 
 
Θέμα Β1 
α. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην εμφάνιση του προβλήματος της μεγάλη ιδιοκτησίας 
στην Ελλάδα μετά το 1864; (μον. 5) 
β. Για ποιους λόγους η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και των 
εργατικών ομαδοποιήσεων στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα ήταν μικρή; (μον. 6) 

Μονάδες 11 
 

Θέμα Β2 
α. Ποια ήταν η στάση της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης απέναντι στους Χίους 
πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης; (μον. 5) 



β. Ποιες ομάδες προσφύγων εκπροσωπήθηκαν στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση (1826-1827), ποια ήταν 
τα αιτήματά τους και πώς τελικά αποφάσισε να λύσει η Εθνοσυνέλευση το προσφυγικό 
πρόβλημα; (μον. 9) 

Μονάδες 14 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Θέμα Γ1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε στη διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844 και συγκεκριμένα: 
α. στα ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε και στις προτάσεις στις οποίες διατυπώθηκαν 
σχετικά με αυτά. (μον. 12) 
β. στις λύσεις που έδωσε η Εθνοσυνέλευση στα επίμαχα ζητήματα. (μον. 6) 
γ. στις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα στις Μεγάλες Δυνάμεις και την Οθωμανική 
αυτοκρατορία. (μον. 7) 

Μονάδες 25  
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 
Η κρίση στις σχέσεις αυτοχθόνων και ετεροχθόνων  

Στα 1844 [...] για πρώτη φορά περιγράφονται με κάποια ακρίβεια τα διακυβευόμενα. Στο 
τρίτο άρθρο του Συντάγματος [...] επρόκειτο πάλι για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του 
Έλληνα πολίτη, που όμως τώρα, στη συζήτηση, συγχεόταν με τον ορισμό των προσόντων του 
Έλληνα δημοσίου υπαλλήλου. Η σύγχυση υπαινίσσεται το κύριο πρακτικό όφελος που 
έμοιαζε να έχει για πολλούς ο τίτλος του πολίτη. Το θέμα ήταν να αποδειχθεί σε ποιους 
χρωστούσε το ελληνικό κράτος μια θέση στη δημοσιοϋπαλληλία.  

Στη συζήτηση ο άξονας αναφοράς είναι κοινός για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: είναι το 
1821, που οι μεν ετεροχθονιστές εξαίρουν ως επανάσταση όλης της ελληνικής φυλής, 
απέναντι στην οποία η Ελλάδα έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις. Ενώ οι αυτοχθονιστές 
επιμένουν στα πράγματα [...]. Γι’ αυτούς δεν ενδιέφεραν οι αρχικές προθέσεις, αλλά το 
γεγονός ότι η επανάσταση εντοπίστηκε έτσι κι αλλιώς στον ελλαδικό χώρο, και συνεπώς η 
ίδια η ύπαρξη του κράτους οφειλόταν στις υπηρεσίες των κατοίκων αυτού του χώρου. Και ενώ 
οι πρώτοι είχαν την άνεση να κινηθούν στα λίγο ή πολύ γνωστά πλαίσια της επαναστατικής 
συνθηματολογίας, η επιχειρηματολογία των δεύτερων αποτελούσε ακριβώς παρέκκλιση από 
την αναδρομική αυτή ομοψυχία.  

Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα 1988, σσ. 51-52. 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 
Η αντιπαράθεση αυτοχθονιστών και ετεροχθονιστών πληρεξουσίων στην 
Εθνοσυνέλευση, 1843-44 

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξούσιος Αθηνών, αυτοχθονιστής) υποστήριξε τον 
αποκλεισμό των ετερόχθονων από τις δημόσιες θέσεις: «Από τον παριωτισμό μας 
εσαπίσαμεν το σπίτι μας· μας φθάνει πλέον ο πατριωτισμός. Ας αγκαλιάσωμεν τον βασιλέα 
μας να φκιάσωμεν το σπίτι μας. Αυτοί [οι ετερόχθονες] εκάθησαν τόσα χρόνια και έτρωγαν 
ψωμί και έφεραν την πατρίδα μας άνω-κάτω. Ας καθίσωμεν τώρα και ημείς να φάγωμεν 
ψωμί». 

Ο Ευστάθιος Σίμος (πληρεξούσιος Ηπειρωτών, ετεροχθονιστής): «Εν μόνον ήτο το 
βέβαιον, ότι ολίγον ή πολύ, μικρόν ή μέγα μέρος της από αίματα πλημμυρούσης [ελληνικής] 
γης ήθελεν μείνει ελεύθερον αυτό το μέρος έπρεπε να είναι η κοινή πατρίς όλων των 
επαναστησάντων Ελλήνων, όλων των κατοίκων των επαρχιών εκείνων όσοι εις τον πόλεμον 
ηγωνίσθησαν, εθυσιάσθησαν, έπαθον, κατεστράφησαν. Ιδού η μεγάλη συνθήκη, η 
συνδέσασα τας επαναστατησάσας ελληνικάς επαρχίας, ιδού το μέγα προς αλλήλους 
συνάλλαγμα των Ελλήνων γραφέν όχι με μελάνην, αλλά με αίμα. Ήτο ένωσις ειλικρινής, 
ήτο ένωσις αδελφική. Ποίος εις την μακαρίαν εποχήν εκείνην, εποχήν κινδύνων, εποχήν των 
παθημάτων, αλλά και εποχήν δόξης και ακραιφνούς τότε πατριωτισμού, ποίος ήθελε 
φροντίσει, ποίος ήθελεν ειπεί ό,τι άλλο παρά κοινή ήθελεν είσθαι η μέλλουσα τύχη των 
ηνωμένων εκείνων λαών, των αδιαίρετων εκείνων επαρχιών;» 

Ιωάννης Δημάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄ 
Περιορίζεται η χωριστή εκπροσώπηση των ετεροχθόνων  
Η της 3ης Σεπτεμβρίου Εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις  

Ψηφίζει 
Ότι εις τους μεταναστεύσαντας δίδεται το δικαίωμα του να έχωσιν εις την Βουλήν ιδιαίτερον 
Αντιπρόσωπον, οσάκις πραγματικώς συνοικισθέντες αποτελέσωσι δήμον, πόλιν, ή επαρχίαν 
χωριστήν και παρουσιάσωσι πληθυσμόν ίσον με το ήμισυ του ελαχίστου όρου, τον οποίον ο 
περί εκλογής νόμος θέλει προσδιορίσει διά την εκλογήν ενός Βουλευτού.  

Εν Αθήναις την 3 Φεβρουαρίου 1844. 
Αι Αγορεύσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 1843-1909, 

εκδ. «Εθνικού Κήρυκος», Αθήναι 1961, σ. 99. 
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Δ΄ 
Τα δικαιώματα των ετεροχθόνων και οι διεθνείς προεκτάσεις  

Το θέμα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων είχε προεκτάσεις και στις διεθνείς σχέσεις 
της Ελλάδας, και τούτο από δύο πλευρές. Πρώτον από το ενδιαφέρον των «προστάτιδων» 
Δυνάμεων που παρακολουθούσαν όλες τις πτυχές της ελληνικής πολιτικής ζωής. Και 
δεύτερον από τις αντιδράσεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία στη διάκριση των 



ετεροχθόνων σε κοινότητες ανάλογα με την επαρχία της καταγωγής τους (π.χ. Θεσσαλοί, 
Μακεδόνες κ.λπ.) και στην παραχώρηση σ’ αυτούς εκλογικών δικαιωμάτων, διέβλεπε τάσεις 
διεκδικήσεων σε εδάφη της εκ μέρους της Ελλάδας. [...] Οι αντιπρόσωποι των Δυνάμεων 
συγκέντρωσαν αρχικά την προσοχή τους στον αποκλεισμό των ετεροχθόνων από τις 
δημόσιες θέσεις [...], ενώ από την πλευρά της η οθωμανική κυβέρνηση διατύπωσε έντονες 
διαμαρτυρίες για την εκλογική αντιπροσώπευση που χορηγήθηκε στους Ψαριανούς και το 
ενδεχόμενο να παραχωρηθούν ανάλογα δικαιώματα και στις άλλες κατηγορίες μεταναστών. 
Ακριβώς όμως οι οθωμανικές αντιδράσεις και οι επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, οδήγησαν με τη σειρά τους και στην τοποθέτηση των ξένων 
Δυνάμεων απέναντι σ’ αυτό το θέμα.  

[...] Στις 24 Ιανουαρίου/ 5 Φεβρουαρίου 1844 ο οθωμανός πρεσβευτής στην Αθήνα Κ. 
Μουσούρος κοινοποιεί στους πρεσβευτές των τριών προστάτιδων Δυνάμεων το κείμενο μιας 
διακοίνωσης που επέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση [...]. Στο μακρό κείμενο της διακοίνωσης 
γίνεται κατ’ αρχήν αναφορά στη συγκρότηση της εθνοσυνέλευσης, στην οποία παίρνουν 
μέρος αντιπρόσωποι Μακεδόνων, Θεσσαλών, Ηπειρωτών, Κρητών, Σαμίων, Ψαριανών, 
Κασιωτών κ.ά., δηλαδή ατόμων καταγομένων από περιοχές που αποτελούν τμήμα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. [...] Και όχι μόνο η εθνοσυνέλευση, αντίθετα από ό,τι ήλπιζε η 
Πύλη, παραδέχτηκε την εγκυρότητα των περισσότερων πληρεξουσίων [...], αλλά η 
επιφορτισμένη με τη σύνταξη του συντάγματος επιτροπή επικύρωσε την β΄ παράγραφο του 
άρθρου 61 που προβλέπει την εκπροσώπηση στη βουλή των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 
Ψαριανών με δύο βουλευτές. [...] Η παραχώρηση τέτοιων προνομίων, μοναδικών στην ιστορία 
των συνταγματικών χωρών, εκτός από τη ζημιά που συνεπάγεται σε ένα νεαρό κράτος, όπως 
το ελληνικό, ενδιαφέρει με τις συνέπειές της και την οθωμανική αυτοκρατορία και τις 
προστάτιδες Δυνάμεις και την Ευρώπη ολόκληρη που επιθυμεί την ειρήνη στην Ανατολή.  

Ιωάννης Δημάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991, σσ. 181-186. 

 
 
Θέμα Δ1  
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας τις παρακάτω πηγές να αναφερθείτε 
στα προϊόντα τα οποία εξήγαγε το ελληνικό κράτος το διάστημα 1833-1913. 

Μονάδες 25  
 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄ 
ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ  

Πιο θεαματική απ’ όλες τις άλλες είναι η πτώση των εξαγωγών των κατεργασμένων 
δερμάτων· εδώ είναι κυρίως που η αδυναμία των ελλήνων κατασκευαστών να 
διαφοροποιηθούν αισθητά από την παραδοσιακή βιοτεχνία της ευρύτερης περιοχής 
αποδεικνύεται αποφασιστικός παράγοντας. Πράγματι οι μέθοδοι κατεργασίας δεν διαφέρουν 
ουσιαστικά, ανάμεσα στα μεγάλα καταστήματα της Ερμούπολης και τα άλλα μικρότερα 
βυρσοδεψεία που φυτρώνουν λίγο - πολύ παντού, κατά τη δεκαετία του 1880, στα νησιά του 



Αιγαίου, και κυρίως στη Χίο, τη Σάμο και τη Μυτιλήνη. Έτσι, αν οι δύο απότομες κάμψεις της 
καμπύλης των εξαγωγών (στα 1866-70 και στα 1876-81) οφείλονται στα πολιτικά γεγονότα, η 
μακροπρόθεσμη πτωτική τάση τους μαρτυρεί τη σταδιακή απώλεια των αγορών της Μικράς 
Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Βουλγαρίας-Ρωμυλίας και της Αλβανίας, προς όφελος των 
ανερχόμενων βιομηχανιών της Χίου-Σάμου, αλλά και της Αλεξάνδρειας. Το γεγονός ότι τα 
βυρσοδεψεία της Ερμούπολης παράγουν δέρματα καλύτερης ποιότητας, δεν μετράει και πολύ 
για τους καταναλωτές της περιοχής. Από την άλλη μεριά, οι εξαγωγές δερμάτων στη 
Ρουμανία, που απορροφούσε μεταξύ 1877 και 1882 το 25-33% του συνόλου των εξαγωγών, 
εκλείπουν εντελώς «ένεκα του επιβληθέντος βαρέος δασμού» (από τα μέσα της δεκαετίας του 
1880).  

 (Γενικότερα, η μείωση των ανταλλαγών με τη χώρα αυτή αποδίδεται επίσης και στην 
παρακμή, αριθμητική και οικονομική, των ελληνικών παροικιών που άνθιζαν κάποτε στα 
αστικά κέντρα των παραδουνάβιων περιοχών.)  

Χρ. Αγριαντώνης, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο 
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986., σσ. 267-268 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄ 

Η κυριαρχία των προϊόντων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στο εσωτερικό του 
ελληνικού κράτους ήταν σχεδόν απόλυτη σε αυτή την περίοδο. Από ένα διάλογο της εποχής, 
που αναπαράγει ο Εντ. Αμπού, διαφαίνεται η εμπιστοσύνη στο φυσικό πλούτο της χώρας. 
Στην ερώτηση ποια προϊόντα θα μπορούσε να στείλει η Ελλάδα στην Παγκόσμια Έκθεση 
Παρισιού το 1855 η απάντηση ήταν: κορινθιακή σταφίδα, μέλι Υμηττού, ελαιόλαδο, κρασί 
Σαντορίνης, βαμβάκι, ρυζάκι, σύκα, βελανίδια, μετάξι, μάρμαρο Πάρου, σμύριδα Νάξου, 
γαιάνθρακες Κύμης και ως «βιομηχανικό προϊόν», μια ελληνική στολή. Τα ίδια, πάνω κάτω, 
προϊόντα είχε στείλει η Ελλάδα και στην Παγκόσμια Έκθεση του Λονδίνου, το 1851. Ας 
σημειωθεί εδώ, ότι στο διεθνές επίπεδο η θέσπιση των Παγκόσμιων Εκθέσεων από τα μέσα 
του 19ου αιώνα είχε ως στόχο την ευρύτερη παρουσίαση και κυκλοφορία των εθνικών 
προϊόντων υποστηρίζοντας το παιχνίδι της πολιτικής εξουσίας των ευρωπαϊκών κρατών.  

Χατζηϊωάνου Μ.-Χ., «Το ελληνικό εμπόριο»,  στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ.),  Η Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμος 4ος Αθήνα 2003, σελ. 78 

 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄ 

[…] την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 50% των 
συνολικών εξαγωγών, για να το ξεπεράσει μετά το 1865, όταν εμφανίζεται στις διεθνείς 
αγορές ως χώρα μονοεξαγωγική. Μάλιστα στην περίοδο 1857-1891 η αξία των εξαγωγών 
αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 7% και το ποσοστό εμπορευματοποίησης αγγίζει το 
100%, αφού όλες οι παραγόμενες ποσότητες εξάγονται. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι την 
ίδια περίοδο, ο όγκος των εξαγωγών αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από την αξία των 
εξαγωγών, γεγονός που πρέπει να σχετίζεται με την επέκταση της καλλιέργειας σε εδάφη 
κατώτερης ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η σημασία του συναλλάγματος που εισέρρεε στη 



χώρα από τις εξαγωγές σταφίδας υπήρξε πρωταρχική για τα καχεκτικά δημόσια οικονομικά 
του κράτους για όλον τον 19ο αιώνα. 

Βασίλης Πατρώνης, Ελληνική Οικονομική ιστορία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr 

 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία!!! 
 
 


