
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

α. Ανόρθωση 

β. κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη 

γ. Οργανισμός 

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος. 

1. Στη δομή του βενιζελικού κόμματος την περίοδο 1909-1922 σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι σύνδεσμοι 

Φιλελευθέρων.  

2. Το σύνταγμα του 1927 εγκαθίδρυσε το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας. 

3. Στην Αίγινα κατά την επαναστατική περίοδο (1821-1827) οι Ψαριανοί πρόσφυγες βρήκαν τον χώρο της 

μόνιμης εγκατάστασης που επιδίωκαν. 

4. Ο αριθμός των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα ήταν πολύ μεγάλος. 

5. Κατά το διάστημα 1917-1921 η φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν περισσότερο οργανωμένη. 

μονάδες 10 

 

Θέμα Β1 

α. Ποιες ήταν οι αιτίες της κρίσης του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα το διάστημα 1922-1936 

και γιατί οι στρατιωτικοί διεκδικούσαν θέση στα πολιτικά πράγματα; (μον. 6) 

β. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιβενιζελικών κομμάτων της περιόδου 1909-1922; (μον. 6) 

μονάδες 12 

 

Θέμα Β2 

α. Να αναφερθείτε στο ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης και στη δράση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 

Μακεδόνων, κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-1878). (μον. 6) 

β. Να αναφερθείτε στις προσπάθειες των Σουλιωτών και γενικά των Ηπειρωτών, κατά την επαναστατική 

(1821-1827) και οθωνική (1833-1862) περίοδο, για να αποκτήσουν τόπο μόνιμης εγκατάστασης. (μον. 7) 

μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

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. 13) 

β. στις λύσεις που έδωσε η Εθνοσυνέλευση στα επίμαχα ζητήματα. (μον. 12) 

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. 

 

 

Θέμα Δ1 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κείμενα και τα στοιχεία του πίνακα και αξιοποιώντας τις ιστορικές 

γνώσεις σας, να εξηγήσετε τα μεταναστευτικά ρεύματα από τη Βουλγαρία και τη Ρωσία προς την Ελλάδα 

τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

μονάδες 25 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Πρόσφυγες άρχισαν να προσέρχονται στην Ελλάδα ήδη από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Αυτοί 

προέρχονταν από την Ανατολική Ρωμυλία, την οποία οι Βούλγαροι πραξικοπηματικά από το 1885 είχαν 

προσαρτήσει στο κράτος τους, το Βουλγαρικό πριγκιπάτο. Ως εκ τούτου εξαπολύθηκαν διωγμοί (το 1903 

και το 1906) σε βάρος των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής, με αποτέλεσμα να καταλήξουν αυτοί ως 

πρόσφυγες στο ελληνικό κράτος. Από τα 50.000 άτομα δε που είχαν προσέλθει, τα 16.000 περίπου 

παρέμειναν μόνιμα.  

Μεγάλο κύμα προσφύγων ενέσκηψε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 

μετά το τέλος των πολέμων αυτών οι μεταβολές στα εθνικά σύνορα είχαν ως επακόλουθο τις μετακινήσεις 

πληθυσμών, οι οποίες έμελλε να αλλάξουν την εθνολογική σύνθεση των βαλκανικών κρατών.  Την περίοδο 

1912-1913 κατέφθασαν στην Ελλάδα πρόσφυγες, 5.000 άτομα, από περιοχές της Μακεδονίας που είχαν 

αποδοθεί στη Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Στρώμνιτσα, Μελένικο, Νευροκόπι, Ανω 

Τζουμαγιά), καθώς και άλλα 5.000 άτομα επίσης από περιοχές που είχαν δοθεί στη Σερβία (Μοναστήρι, 

Γευγελή, Δοϊράνη), ενώ το ίδιο περίπου διάστημα έφθασαν και 5.000 περίπου Έλληνες Πόντιοι από τον 

Καύκασο. Αυτοί οι τελευταίοι κατάγονταν από την περιοχή του Καρς και κατά την περίοδο 1913-1914 

είχαν έλθει ως μετανάστες στη Μακεδονία από το Ρωσικό Καύκασο, όπου είχαν καταφύγει από το τέλος 

του Κριμαϊκού πολέμου κυρίως. […] 

Επίσης από το 1919 μέχρι το 1924 διεξαγόταν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία «η εθελούσια 

μετανάστευση των εν Ελλάδι και Βουλγαρία μειονοτήτων» σύμφωνα με τη συνθήκη του Neuilly (Νεϊγύ) το 

1919. Το διάστημα αυτό 27.000 Βουλγαρίζοντες εγκατέλειψαν την Ελλάδα, ενώ είχαν καταφθάσει γύρω 

στους 30.000 Έλληνες από την Ανατολική Ρωμυλία. 

Χριστίνα Αραμπατζή, Προσφυγικοί οικισμοί στη Χαλκιδική κατά το πρώτο μισό του 20ου αι. , διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 14-15, 21   

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β  

Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, ο καθορισμός των συνόρων και η υπογραφή της Συνθήκης του 

Βουκουρεστίου από τις ενδιαφερόμενες χώρες είχαν ως αποτέλεσμα την εθνολογική ανακατάταξη των 

βαλκανικών λαών και τη δημιουργία του προσφυγικού ζητήματος. Η απελευθέρωση της Μακεδονίας από 

τους Νεότουρκους και από τις επεκτατικές βλέψεις της Βουλγαρίας, προκάλεσε ισχυρό ρεύμα μετακίνησης 

ελληνικών πληθυσμών από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας στα 

νεοαποκτηθέντα ελληνικά εδάφη. 34.112 Έλληνες από τη Βουλγαρία και τη βουλγαροκρατούμενη ακόμη 

Δυτική Θράκη αναγκάστηκαν, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική της υπηρεσίας των προσφύγων, να 

καταφύγουν στη Μακεδονία στα τέλη του 1913 και στις αρχές του 1914. 



Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία, στο «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, επιμ. Ιωάν. Κολιόπουλος-Ιάκ. Μιχαηλίδης, Αθήνα 2009 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα  

κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Καύκασος 

Ρωσία 

Ρωσία (σύνολο) 

 Βουλγαρία 

 

47.091 

11.435 

58.526 

49.027 

 

3.9% 

0.9% 

4.8% 

4% 

 

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Απογραφή 1928) 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


