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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Ο Μ Α Δ Α  Π Ρ Ω Σ Η 

Α1. Να απνδώζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ ηζηνξηθώλ όξσλ: 

 Γ..Δ.Δ, ΟΤΛΔΝ, Σάγμαηα επγαζίαρ, Τπηπεζία παλιννοζηήζεωρ και πεπιθάλψεωρ. 

Μονάδες 16 

 

Α2. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

       Τν Μάξηην ηνπ 1922 ε ειιεληθή θπβέξλεζε αληηκεηώπηζε ην δεκνζηνλνκηθό αδηέμνδν ηεο ρώξαο:  

       α. κε ηε κέζνδν «θιήξηγθ». 

       β. κε ηε «δηρνηόκεζε ηεο δξαρκήο». 

       γ. κε εμσηεξηθό δαλεηζκό. 

       δ. θεξύζζνληαο «πηώρεπζε». 

Μονάδες 2 

 

Α3. Τν εθινγηθό ζύζηεκα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη:  

        α. επλννύζε ηε εθπξνζώπεζε αλεμάξηεησλ ππνςεθίσλ. 

        β. δελ επέβαιιε λα ςεθίδεη θαλείο έλα κόλν θόκκα. 

        γ. έδηλε ζηα θόκκαηα κεηνςεθίαο ηε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε. 

        δ. εηζήγαγε ζηελ Ειιάδα ηα εθινγηθά ςεθνδέιηηα. 

Μονάδες 2 

 

Β1. Πνηα ζηάζε ηήξεζαλ ηα ειιεληθά πνιηηηθά θόκκαηα ζρεηηθά κε ην αίηεκα παξαρώξεζεο Σπληάγκαηνο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1843-1844; 

Μονάδες 15 

 

Β2. Πώο δηακνξθώλεηαη ην πνιηηηθό θιίκα ζηελ Ειιάδα κεηά ηελ δεύηεξε παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ (1915) έσο θαη 

ηελ απνρώξεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ (1917); 

Μονάδες 15 

 

 



 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

Ο Μ Α Δ Α  Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Η 

Γ1. Με βάζε ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαξηζκήζεηε ηα πξνζθπγηθά ξεύκαηα ηεο πεξηόδνπ 

1900 – 1920 θαη λα παξνπζηάζεηε ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθάιεζαλ θαζώο θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην 

ειιεληθό θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ παιηλλόζηεζή ηνπο. 

Μονάδες 25          

 

 ΠΗΓΗ: Πποζθςγικέρ μεηακινήζειρ ζηη δεκαεηία ηος 1910 

Οη πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα κεηαβάιινπλ ην γεσγξαθηθό πιαίζην νιόθιεξεο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ 

θαη δηακνξθώλνπλ λέα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Οη πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο πξνθάιεζαλ πξνζθπγηθά θύκαηα, εθηνπίζεηο, εγθαηαζηάζεηο θαη επαλεγθαηαζηάζεηο ησλ 

πιεζπζκώλ θαη έζεζαλ ζε θίλεζε κεγάια πιεζπζκηαθά ζύλνια. Σηελ πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε ηνπο Βαιθαληθνύο 

Πνιέκνπο θαη βέβαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ νη ζπγθξνύζεηο θαη ε έληνλε ερζξόηεηα κεηαμύ ησλ 

βαιθαληθώλ θξαηώλ δελ θαζηζηνύζαλ εύθνιε ηελ παξακνλή αιινεζλώλ πιεζπζκώλ ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αλάινγα κε 

ηηο ππνρσξήζεηο ή ηηο πξνειάζεηο ζηξαηεπκάησλ κεηαθηλνύληαλ κεγάιεο νκάδεο αλζξώπσλ. Παξάιιεια, νη 

βαιθαληθέο θπβεξλήζεηο εθκεηαιιεύνληαλ ηελ παξνπζία μέλσλ πιεζπζκώλ ζηελ εζληθή ηνπο επηθξάηεηα, γηα λα 

εθβηάζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο.  

Απηέο νη ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζηελ είζνδν κεγάινπ αξηζκνύ ειιήλσλ πξνζθύγσλ ζηα όξηα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

από δηάθνξεο βαιθαληθέο ρώξεο. Οη πξόζθπγεο απηνί πξνέξρνληαλ από ηε Βνπιγαξία, ηε δπηηθή Θξάθε πνπ ηόηε ήηαλ 

ππό ην βνπιγαξηθό έιεγρν θαη από πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ βξίζθνληαλ εθηόο ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Επίζεο, 

πξνέξρνληαλ από ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ αλαηνιηθή Θξάθε, όπνπ νη Νεόηνπξθνη είραλ μεθηλήζεη ηε ζπζηεκαηηθή 

θαηαδίσμε ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ κε απνηέιεζκα πνιινί από απηνύο λα έξζνπλ ζηελ Ειιάδα, ελώ άιινη λα 

εθηνπηζηνύλ ζην εζσηεξηθό ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

Η πξνζάξηεζε κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο ζηνλ ηζηό ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο πέξα από ηηο νπζηαζηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο επηπηώζεηο ζήκαλε θαη ηελ έληαμε λέσλ αθηεκόλσλ θαιιηεξγεηώλ ζπρλά 

δηαθνξνπνηεκέλεο εζλνπνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο ζην παξαγσγηθό δπλακηθό ηεο ρώξαο. Έηζη, ζηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1910, έλαο κεγάινο αξηζκόο βνπιγάξσλ θαη ηνύξθσλ κνπζνπικάλσλ πνπ θαηνηθνύζε ζηηο Νέεο Φώξεο αλαρώξεζε 

γηα ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Τνπξθία. Επίζεο, πξέπεη λα πξνζηεζεί ην γεγνλόο όηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ 

Πνιέκνπ έλα κέξνο ηεο Μαθεδνλίαο είρε θαηαζηεί πεδίν καρώλ, θάηη πνπ ζπλέηεηλε αθόκε πεξηζζόηεξν ζηε 

κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκώλ. Αθόκε, ην 1919 έθηαζαλ ζηελ Ειιάδα πξόζθπγεο από ην ζνβηεηηθό Πόλην, ζε 

νξγαλσκέλε απνζηνιή πνπ αλέιαβε ην ειιεληθό θξάηνο γηα ηε δηάζσζή ηνπο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Ειιάδα. Οη 

πεξηζζόηεξνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ειιήλσλ πξνζθύγσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ 

επέζηξεςαλ ζηηο πεξηνρέο πξνέιεπζήο ηνπο. Όζνη πξνέξρνληαλ από ηε δπηηθή Θξάθε εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζηηο 

εζηίεο ηνπο, ελώ μαλαγύξηζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ κεγάιν κέξνο ησλ Μηθξαζηαηώλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο αλαηνιηθήο 

Θξάθεο ζηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο θαηνρήο, γηα ιίγα βέβαηα ρξόληα, σο ηελ Καηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ηελ αληαιιαγή 

ησλ πιεζπζκώλ. 

www.ime.gr/chronos/13/gr/society/facts/02.html 

Γ1. Αθνύ αμηνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο από ην αθόινπζν θείκελν θαη ηηο ζπλδπάζεηε κε ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο, λα αλαθέξεηε:   

α.  Γηαηί δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε ∆πηηθή Θξάθε; 

Μονάδες 10   

β. Πνηα κέηξα πήξε ε ΕΑΠ γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ;     

Μονάδες 15 

 

Κ ε ί μ ε ν ο 

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο εγθαζηζηνύλ ηνπο πξόζθπγεο θπξίσο ζηηο πην εύθνξεο ειιεληθέο ρώξεο,  ζηε 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/society/facts/02.html
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Μαθεδνλία θαη ηε ∆πηηθή Θξάθε,  είηε αγξνηηθά είηε αζηηθά.  Επηδηώρζεθε πξώηα λ’  απνθαηαζηαζνύλ ζηηο 

πεξηνπζίεο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη  Τνύξθνη, αιιά, επεηδή νη νηθηζκνί ήηαλ ζπγθξηηηθά ιίγνη θηίζηεθαλ 

εθαηνληάδεο λένη ζπλνηθηζκνί, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο αξγόηεξαεμειίρζεθαλ ζε αμηόινγα νηθνλνκηθά 

θέληξα. Οη θπβεξλήζεηο ηνύο δίλνπλ γαίεο θαη ηα πξώηα κέζα θαη δώα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο.  Σηηο 

ρώξεο απηέο ηδίσο πξνβαίλνπλ αθόκε ζηελ εθηέιεζεκεγάισλ έξγσλ πνιηηηζκνύ,  αλνίγνπλ δξόκνπο, 

θαηαζθεπάδνπλ γέθπξεο,  εθηεινύλ κεγάια ιηκεληθά έξγα· επίζεο εθηεινύλ κεγάια εγγεηνβειηησηηθά θαη 

αξδεπηηθά έξγα, θπξίσο ζε ηξεηο πεξηνρέο, ζηηοπεδηάδεο ησλ Σεξξώλ, ηεο ∆ξάκαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο: 

δηεπζεηνύλ πξνο όθεινο ηεο γεσξγίαο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαη κεγάισλ πνηακώλ, όπσο ηνπ Αμηνύ,  ηνπ 

Σηξπκόλα θιπ.,  πνπ κε ηηο πιεκκύξεο ηνπο λέθξσλαλ ηηο παξόρζηεο γαίεο ζε κεγάιν βάζνο, απνμεξαίλνπλ 

ιίκλεο [...]  θαη ηηο γαίεο ηηο παξαδίδνπλ ζε αθηήκνλεο πξόζθπγεο θαη γεγελείο.  Έπξεπε αθόκε λα γίλνπλ 

εμπγηαληηθά έξγα,  γηα λα θαηαπνιεκεζνύλ νη ειώδεηο ππξεηνί,  ν ηύθνο,  ε θπκαηίσζε,  λα ηδξπζνύλ ηαηξηθνί 

ζηαζκνί,  θαξκαθεία θιπ.  Τα κεγάια αξδεπηηθά έξγα κεηαβάιινπλ ηελ αλάγιπθε όςε ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

πξνθαινύλ ην ζαπκαζκό ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαώλ.  

Απ. Βαθαιόπνπινο, Νέα Ελληνική Ιστορία, ζζ. 383-385 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!! 
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