ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/01/2016
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α.1.1
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
1. Aνόρθωση
2. Κοινωνιολογική Εταιρεία
3. Οργανισμός
4. Γραφεία Ανταλλαγής
(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Α.1.2
Να χαρακτηρίσετε με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση και παραθέτοντας τη σωστή απάντηση, όπου υπάρχει λάθος.
1. Στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 τα παλαιά κόμματα εξασφάλισαν 212 έδρες .
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα διέφεραν καθ'ολοκληρίαν προς την πολιτική των Φιλελευθέρων.
3. Στις εκλογές Μαρτίου 1912 το κόμμα του Βενιζέλου ανέδειξε 146 βουλευτές.
4. Το 1903 έφτασε το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Ρωσία στην Ελλάδα.
5. Η σύμβαση της Άγκυρας αποτελούσε οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.
6. Κατά το 12ο αιώνα ενισχύθηκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στη Μ. Ασία.
7. Μέχρι και το 1920 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα περίπου 900.000 πρόσφυγες.
8. Μέχρι το τέλος του 1920 η πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία και τη
Δυτική Θράκη.
9. Οι Έλληνες της χερσονήσου της Καλλίπολης έφτασαν στην Ελλάδα την ίδια περίοδο με τους
κατοίκους της Ανατολικής Θράκης.
10. Λόγω της έξαρσης που γνώρισε το Kουτσοβλαχικό ζήτημα απελάθηκαν Έλληνες κάτοικοι της
Ρουμανίας το 1905.
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Α.2.1
Να γράψετε δίπλα σε κάθε γεγονός την αντίστοιχη χρονολογία. Όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τις
ιστορικές σας γνώσεις, να αποδώσετε την ακριβή ημερομηνία.
1. Η ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων.: ________________________________
2. Ενθρόνιση Κωσταντίνου.: _______________________________________________
3. Η ομιλία του Ελ. Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος.: _______________________
4. Η ίδρυση του Υπουργείου Περιθάλψεως.: ___________________________________
5. Η σύσταση της Πατριαρχικής Επιτροπής.: ____________________________________
6. Η παραχώρηση του αξιώματος του αρχιστράτηγου στον Κωσταντίνο.:_____________
7. Η διάλυση της ΕΑΠ.: ___________________________________________________
8. Η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσμών.: __________________
9. Ίδρυση του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων.: _____________________________
10. Η μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων της πρωτεύουσας.: _________
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Α.2.2
1. Πώς η πολιτική των Ρώσων μπολσεβίκων στη διάρκεια της Ρωσικής επανάστασης, των Βούλγαρων
και των Τούρκων εθνικιστών συνέβαλε στην ανάπτυξη του προσφυγικού ρεύματος στην Ελλάδα
μέχρι το 1920;
(Μονάδες 6)
2. Να καταγράψετε όλα τα διπλωματικά κείμενα (συνθήκες, συμβάσεις, σύμφωνα) με όλους τους
όρους τους που υπογράφτηκαν μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας από το 1923 μέχρι το 1930.
(Μονάδες 6)
3. Να αναφέρετε την κατάσταση και τα παράπονα των προσφύγων πριν και μετά την υπογραφή της
Σύμβασης της Λοζάνης.
(Μονάδες 5)
4. Ποιες συνθήκες διέλυσαν το κλίμα “αρμονικής συνεργασίας” Βενιζέλου-Κωσταντίνου κατά την
περίοδο 1913-1915;
(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1
Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο της πηγής:
α) Να παρουσιάσετε τα αίτια της κατακραυγής που αποτέλεσε τη βάση του κινήµατος των στρατιωτικών
στο Γουδί. (Μονάδες 13)
β) Να αναφερθείτε στις µορφές έκφρασης της δυσαρέσκειας του ελληνικού λαού για την οικονοµική
δυσπραγία και πολιτική δυσλειτουργία µετά το 1893 (συλλαλητήρια, αρθρογραφίες, κ.λ.π.) και να
αποτιµήσετε τον ρόλο τους. (Μονάδες 12)
ΠΗΓΗ
Η επαναστατικότητα των κατώτερων τάξεων
Στον αγροτικό τοµέα η δυσαρέσκεια των κατωτέρων τάξεων ήταν έκδηλη ήδη από την δεκαετία του
1890. Οι φόροι, το σταφιδικό πρόβληµα και τα άλλα προαιώνια προβλήµατα των αγροτών είχαν ξεσηκώσει
µόνιµη αναταραχή στην ύπαιθρο. Γύρω στα 1900 αναρχο-σοσιαλιστικές κινήσεις είχαν µια κάποια επιτυχία
ανάµεσα στον αγροτικό πληθυσµό της Πελοποννήσου. Ένοπλες διαδηλώσεις οργανώθηκαν από
σταφιδοπαραγωγούς σε όλη τη διάρκεια πριν από το κίνηµα και οι περισσότερες διαλύθηκαν βίαια από την
αστυνοµία και το στρατό. Ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα ήταν το πρώτο και βασικό αίτηµα µιας
κάπως οπερετικής εξέγερσης στη Σπάρτη το 1909, υπό την αρχηγία του πρώην ταγµατάρχη Φικιώρη.
Η αναταραχή στην ύπαιθρο δηµιούργησε έτσι ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον για τις επαναστατικές
τάσεις των αστικών κατωτέρων τάξεων. Την κοινωνική αναταραχή στην Αθήνα τροφοδοτούσαν η
δραστηριοποίηση των µικροαστικών σωµατείων, οι αυξηµένες πιέσεις από τα προβλήµατα της
µετανάστευσης, οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, η αρθρογραφία του Τύπου.
Η µετανάστευση υπήρξε σηµαντικός κοινωνικός καταλύτης. Η συρροή αγροτικών πληθυσµών στην
πρωτεύουσα δηµιουργούσε προβλήµατα απασχόλησης, ακρίβειας, χαµηλού επιπέδου διαβίωσης. Απότοκος
του σταφιδικού, η αυξηµένη εσωτερική µετανάστευση δεν έβρισκε πάντοτε διεξόδους στην εξωτερική. Οι
πύλες της Νέας Υόρκης ήταν κλειστές για όσα χρόνια κρατούσε η µεγάλη παγκόσµια κρίση. Οι µετανάστες
που έφευγαν από την Ελλάδα κάθε χρόνο ήταν λιγότεροι από χίλιοι πριν από το τέλος του αιώνα, δέκα
χιλιάδες ως το 1905 και περισσότεροι από τριάντα µεταξύ 1905 και 1910.
Το Πανεπιστήµιο, µε τις εκατοντάδες των αγροτοπαίδων φοιτητών, ήταν ένα εν δυνάµει φυτώριο
αναταραχής. Βέβαια οι φοιτητές ήταν τότε στην πλειοψηφία τους µάλλον συντηρητικοί, όπως τουλάχιστον
φαίνεται από τη στάση τους στα Ευαγγελικά. Αλλ’ αυτό δεν απέκλειε τις ανησυχίες, έστω και αν
εκφράζονταν µάλλον προς τη διεκδίκηση δυνατοτήτων κοινωνικής ανόδου παρά προς την κατεύθυνση της
καθολικής ανατροπής. Οι εσωτερικές αυτές αντιφάσεις εκδηλώθηκαν και στη στάση των φοιτητών στην
εξέγερση του 1909. Μια εβδοµάδα πριν από το κίνηµα υπέβαλαν στα ανάκτορα µια δήλωση που ζητούσε
βασιλική επέµβαση ώστε να παταχθούν η ανικανότητα και η διαφθορά των κοµµάτων. Το ποµπώδες αυτό
κείµενο, µε όλες τις αντιφάσεις του, παρουσιάζει αρκετά ριζοσπαστικά και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά.
Ζητώντας από τον βασιλιά, σε εξεζητηµένη αρχαϊζουσα, να χρησιµοποιήσει τον γρόνθον του εναντίον των
πολιτικών, µιλάει για µετανάστευση και φυµατίωση, πείνα και φόρους, πουθενά, όµως, για φιλελεύθερες
αστικές ιδέες.
Η αρθρογραφία των εφηµερίδων αυτή την περίοδο είναι επίσης διαφωτιστική. Ο «Χρόνος» και η
«Ακρόπολις» ήταν οι πιο κραυγαλέες -και οι δύο µε καθαρά λαϊκιστική και συχνά αντι-αστική στάση. Ο
«Χρόνος» έγινε ένα είδος ηµιεπίσηµης εφηµερίδας του Στρατού και πολλά από τα κείµενά του ήταν
γραµµένα από τον ίδιο τον γενικό γραµµατέα του Συνδέσµου, τον Λοιδωρίκη. Στην «Ακρόπολη» ο

Γαβριηλίδης δηµοσίευσε τακτικά τα εµπρηστικά άρθρα του, µε τα οποία ζητούσε µια «ειρηνική
επανάσταση». Στις προτάσεις του περιλαµβάνονταν η επιβολή φόρου εισοδήµατος και η µείωση δασµών.
Οι δύο εφηµερίδες οργάνωσαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 1909 «δηµοψηφίσµατα» µεταξύ των αναγνωστών τους,
τα οποία φαίνεται ότι είχαν καλή ανταπόκριση.
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα δεν είναι λοιπόν περίεργο που η συνωµοτική οµάδα των υπαξιωµατικών είχε
αποφασίσει, πριν από το κίνηµα, να δηµιουργήσει πολιτικές οργανώσεις βάσης στις λαϊκές συνοικίες της
Αθήνας. Η προσπάθεια ξεκίνησε καθυστερηµένα και δεν οργανώθηκε καλά, αλλιώς τα γεγονότα του 1909
ίσως να προσανατολίζονταν προς ριζοσπαστικότερες εξελίξεις.
Αυτά ήταν, συµπερασµατικά, τα κοινωνικο-οικονοµικά αίτια της λαϊκής κατακραυγής κι έτσι
εκδηλώνονταν. Τον σκληρό πυρήνα των επιδόξων επαναστατών σχηµάτιζαν οι µικροαστοί, κυνηγηµένοι
από τους φόβους και την ανασφάλεια, και οι εργάτες, θύµατα της πιο ανεξέλεγκτης εκµετάλλευσης. Στον
περίγυρό του σάλευαν οι εξαθλιωµένες µάζες των µεταναστών που περίµεναν στην Αθήνα την ηµέρα της
αναχώρησής τους. Στους µήνες ή στα χρόνια που περνούσαν ανάµεσα στον ερχοµό τους στην Αθήνα και το
ξενιτεµό τους, οι επίδοξοι µετανάστες έχυναν το φαρµάκι τους στο ήδη δηλητηριασµένο κοινωνικό κλίµα
της πρωτεύουσας και ήταν οι εύκολοι σύµµαχοι των µικροαστών και των εργατών. Τα οικονοµικά αίτια της
αγανάκτησης και της επιθετικότητας όλων αυτών των ανθρώπων δηµιούργησαν έτσι την κοινωνική βάση
για τον διστακτικό λαϊκισµό των στρατιωτικών.
Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική εισβολή (1880-1909), σσ. 200-202

ΘΕΜΑ Β.2
Μελετήστε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες και, αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, απαντήστε
στις ερωτήσεις:
1. Με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν οι πρόσφυγες στις συγκεκριμένες περιοχές και ποιες συνέπειες
είχε αυτή η κατανομή στην εθνολογική σύσταση αυτών των περιοχών;
(Μονάδες 15)
2. Με ποια άλλα κριτήρια προσπάθησε το ελληνικό κράτος να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες;
(Μονάδες 10)

Πίνακας 1
Οι δέκα δήμοι της χώρας με τη μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων στο συνολικό πληθυσμό τους (1928)
ΠΟΛΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δράμα

70,20%

Καβάλα

56,90%

Σέρρες

50,40%

Θεσσαλονίκη

47,80%

Μυτιλήνη

46,80%

Ξάνθη

41,40%

Πειραιάς

40,00%

Ηράκλειο

35,90%

Χίος

35,70%

Κομοτηνή

34,10%

Πίνακας 2
Κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (1928)
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Μακεδονία

638253

52,20%

Στερεά Ελλάδα

306193

25,10%

Δυτ. Θράκη

107607

8,80%

Νησιά Ανατ. Αιγαίου

56613

4,60%

Θεσσαλία

34659

2,80%

Κρήτη

33900

2,80%

Πελοπόννησος

28362

2,30%

Ήπειρος

8179

0,70%

Κυκλάδες

4782

0,40%

Ιόνια νησιά

3301

Ο,3%

ΣΥΝΟΛΟ

1221849

100,00%

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α.1.1
5.
6.
7.
8.

Σελ.89, “Πριν από... στους ακτήμονες”
Σελ. 89, “ Σε κάποιες...Εταιρεία» και σελ.93 “Σοβαρότερη...κόμμα”
Σελ. 140-41, “Τον Ιούλιο...κλήρο”
Σελ 160, “ Για να...Πληθυσμών” και “Η προσωρινή...αποκατασταθεί”

ΘΕΜΑ Α.1.2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Λ (211 έδρες)
Λ ( δεν διέφεραν κατ’αρχήν από τους Φιλελεύθερους)
Σ
Λ (1913)
Λ (Συμφωνία της Άγκυρας)
Λ (Μετά το 12ο αι. αραίωσαν αισθητά οι ελληνικοί πληθυσμοί στη Μ.Ασία)
Λ (800.000 πρόσφυγες)
Λ (Ανατολική Θράκη)
Λ ( Οι...... έφυγαν αργότερα.....)
Λ (1906)

ΘΕΜΑ Α.2.1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22 Αυγούστου 1910
1913
5 Σεπτεμβρίου 1910
Ιούλιος 1917
Οκτώβριος 1918
1912
1930
1924
Νοέμβριος 1922
14 Σεπτεμβρίου 1909

ΘΕΜΑ Α.2.2
11. Σελ. 137 “Οι πρώτοι Έλληνες...ελληνικής κυβέρνησης” , σελ. 140, παράγραφοι 1, 2 και σελ.138, “Η
εθνική αφύπνιση...σε βάρος των Ελλήνων”
12. Σελ.149-150 “ Στις 24... από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής” και σελ. 161, “Μετά την
υπογραφή...στο έδαφος του άλλου κράτους”
13. Σελ. 149, “Το πρώτο διάστημα...στη νέα πατρίδα” και σελ. 151-152, “ Όταν έγινε γνωστή...των
συμφερόντων του ελληνικού κράτους”
14. Σελ. 93-94, “Ήδη από το 1912...δύο φορές την παραίτηση της κυβέρνησης”

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β.1.
3. Αίτια κατακραυγής ως βάση του κινήματος:
(από το παράθεμα)
Δυσαρέσκεια στον αγροτικό τομέα λόγω του άδικου φορολογικού συστήματος και της
σταφιδικής κρίσης που οδηγούσε σε εκτεταμένη εσωτερική μετανάστευση.
Κοινωνικές αναταραχές στην Αθήνα.
Προβλήματα της μετανάστευσης: συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα  προβλήματα
εξεύρεσης παραγωγικής απασχόλησης και γενικότερα χαμηλό βιοτικό επίπεδο.
Εργασιακή εκμετάλλευση.
Αρρώστιες
(από τις ιστορικές γνώσεις)
Σελ 84-85, “Κατά την περίοδο...αποκέντρωση” και σελ. 86 ” Εν τω μεταξύ...γραφειοκρατίας”
4. Μορφές έκφρασης της δυσαρέσκειας:
(από το παράθεμα)
Αναρχο-σοσιαλιστικές κινήσεις γύρω στο 1900.
Ένοπλες διαδηλώσεις από σταφιδοπαραγωγούς σε όλη τη διάρκεια πριν το κίνημα.
εξέγερση Σπάρτης (1909)
Μικροαστικά σωματεία στην Αθήνα.
Κινητοποιήσεις φοιτητών - συγκέντρωση των φοιτητών στα Ανάκτορα μια εβδομάδα
πριν το κίνημα.
 Κινητοποίηση του Τύπου. ( «Χρόνος» και «Ακρόπολις»)
 Πολιτικές οργανώσεις από συνωμοτική ομάδα υπαξιωματικών πριν το κίνημα.(Αθήνα)
Οι μορφές αυτές έκφρασης της δυσαρέσκειας ήταν ορισμένες φορές συντηρητικές (πχ: φοιτητές),
ήταν όμως δυνατές για να διεκδικήσουν κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο δεν ήταν ικανές για την
επίτευξη ριζικής μεταβολής του κοινωνικο-πολιτικού τοπίου. Αναμφίβολα αποτέλεσαν σημαντικό
έρεισμα για την εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί.






ΘΕΜΑ Β.2.
1) Κριτήρια κατανομής προσφύγων σε συγκεκριμένες περιοχές και σενέπειες στην εθνολογική
σύσταση των περιοχών αυτών
(Από τις ιστορικές γνώσεις):
Σελ. 154 “Δόθηκε προτεραιότητα...παραμεθόριες περιοχές”
Σελ.167, “Σημαντικότερες ήταν...στον εθνικό κορμό”
(Από τους πίνακες):
Αξιοποίηση των αριθμητικών δεδομένων των πινάκων με σκοπό την επιβεβαίωση των
στοιχείων του βιβλίου.
Αξιοσημείωτα ποσοστά προσφύγων στη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρρες λόγω
ύπαρξης μουσουλμανικών περιουσιών.
 Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό προσφύγων στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο και τις Κυκλάδες
2) Άλλα κριτήρια


(από τις ιστορικές γνώσεις):
Σελ. 153-154, “ Για την αποκατάσταση...εργατικού προλεταριάτου”
Σελ.166, “ Ο πληθυσμός της Ελλάδας...προσφύγων σε αυτά”
(από τον πίνακα):




Σημαντικός αριθμός προσφύγων στην Κρήτη- δυνατότητα αμπελουργίας
Αξιοσημείωτος αριθμός προσφύγων στη Μακεδονία δυνατότητα επαγγελματικές
αποκατάστασης.
Σημαντικός αριθμός στα αστικά κέντρα- αποκατάσταση αστών προσφύγων.

