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Α ΟΜΑΔΑ 

Α1. Να προσδιορίζετε το περιεχόμενο των όρων: 

• Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών 

• Αγγλοελληνική Επιτροπή 

(10 μονάδες) 

Α2. Να προσδιορίσετε αν  το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι 

1. Κατά την Οθωμανική εποχή ιδρύθηκε στην Ερέτρια συνοικισμός Ψαριανών προσφύγων. 

2. Η διαμάχη αυτοχθόνων – ετεροχθόνων κατά την Οθωνική περίοδο είχε σοβαρό αντίκτυπο στις 

διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. 

3. Το 1837 ιδρύθηκε συνοικισμός Σουλιωτών προσφύγων στο Αντίρριο. 

4. Κατά την Οθωνική περίοδο Υδραίοι μετανάστες ίδρυσαν συνοικισμό στον Πειραιά. 

5. Κατά την Οθωνική περίοδο Μανιάτες μετανάστες ίδρυσαν συνοικισμό στην Αργολίδα. 

10 μονάδες  

Α3. α) Πως επέδρασε ο Κριμαϊκός Πόλεμος στο ξέσπασμα αλυτρωτικών κινημάτων σε υπό 

Οθωμανική κυριαρχία περιοχές του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου στην εποχή εκείνη; 

β) Ποιες συνέπειες είχε ο πόλεμος αυτός για τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Αθήνα; 

15 μονάδες 

Α4. α) Σε ποιες περιοχές της Επαναστατημένης Ελλάδας κατέφυγαν πρόσφυγες από τη 

Θεσσαλομαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία κατά τους πρώτους χρόνους της Επανάστασης; 

β) Ποιες συνέπειες είχε η άφιξη προσφύγων στις συγκεκριμένες περιοχές; 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 

ΓΘ1 
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15 μονάδες 

Β ΟΜΑΔΑ 

Β1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των κειμένων 

που σας δίνονται, να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο η Εθνοσυνέλευση του 1843- 1844 ρύθμιζε 

τα ζητήματα της ελληνικής ιθαγένειας και της στελέχωσης του δημοσίου και να αποτίμησετε τις 

ρυθμίσεις αυτές. 

25 μονάδες 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ A [Β' Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης του  1843-1844] 

Η κυβέρνησις οφείλει αμέσως μετά την δημοσίευσιν του Συντάγματος να σχηματίση το προσωπικόν 

της δημοσίας υπηρεσίας διορίζουσα εκ των υπαγομένων εις τας εξής κατηγορίας: 

α) Τους αυτοχθόνας κατοίκους της ελληνικής επικράτειας και τους μέχρι τέλους του 1827 

αγωνισθέντας εν αυτή, ή ελθόντας και διαμείναντας μέχρι του αυτού έτους, τους δε λαβόντας 

στρατιωτικώς και αποδεδειγμένως μέρος εις τους μετά ταύτα, ήτοι μέχρι του 1829, κατά ξηράν και 

θάλασσαν γενομένας κατά των εχθρών μάχας.  

β) Τους μεταναστεύσαντας κατοίκους και τους αγωνιστάς των μερών της Στερεάς και των νήσων, 

των λαβόντων τα όπλα εις τον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα, ελθόντας μέχρι του 1837 και 

εγκατασταθέντας οικογενειακώς εις ένα των δήμων του Βασιλείου και τα τέκνα όλων των εις τας 

ανωτέρω κατηγορίας υπαγομένων.  

γ) Τους μη εμπεριλαμβανομένους εις τας ανωτέρω δύο παραγράφους η κυβέρνησις οφείλει να μη 

διατηρήση ουδέ να διορίση εις τας δημοσίας υπηρεσίας [...]. 

Δεν υπάγονται εις τας ανωτέρω κατηγορίας γενικώς ο στρατός της ξηράς και της θαλάσσης, οι εκτός 

του κράτους διοριζόμενοι εις διερμηνευτικάς και προξενικός θέσεις [...] και οι καθηγηταί και 

διδάσκαλοι των εκπαιδευτικών καταστημάτων και των ωραίων τεχνών ως προς τας ειδικός θέσεις 

των. 

Από το βιβλίο του Ιωάννη Δημάκη Η πολιτειακή μεταβολή του 1843  

και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991, σελ. 19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Τελικά, όπως συνέβει και με άλλα θέματα, η λύση του προβλήματος αυτού αντιπροσώπευε 

συμβιβασμό ανάμεσα στις θέσεις των μετριοπαθών και των ακραίων φιλελευθέρων. Μολονότι οι 

αυτόχθονες πέτυχαν να περιορίσουν τον ορισμό της ελληνικής ιθαγένειας, ο Μαυροκορδάτος 

κατόρθωσε να μην ενταχθεί ο προσδιορισμός αυτός στο Σύνταγμα αλλά σε ειδική κατηγορία νόμων, 

στα «Ψηφίσματα». Επίσης πέτυχε, σε συνεργασία με τον Κωλέττη, να αλλοιώσει το μέτρο με μια 

σειρά από επεξηγήσεις, που στο σύνολό τους διεύρυναν τον προσδιορισμό του αυτόχθονος. [...] 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ'. ΙΓ', σελ. 111 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

[...] Οι αυτοχθονιστές δεν αμφισβητούσαν τους δεσμούς με τον μεγάλο κόσμο του ελληνισμού πέρα 

από τα σύνορα. Ούτε ευρωπαϊκά συστήματα αξιών που είχαν φέρει οι διανοούμενοι της διασποράς, 
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όσο δεν άπτονταν της θρησκείας και των ηθών, ανήκαν δηλαδή στις επιθυμητές ευρωπαϊκές αξίες 

μέσω των οποίων οι Έλληνες έλπιζαν να διακριθούν από την οθωμανική βαρβαρότητα. Ποιος, 

ρωτούσε η συντηρητική εφημερίδα Αιών, αναφερόμενη στην πολεμική κατά των ετεροχθόνων, 

ανοικοδόμησε τις πόλεις, ίδρυσε το πανεπιστήμιο, το αστεροσκοπείο και τα νοσοκομεία, 

δημιούργησε τη βιβλιοθήκη και το μουσείο; Ένας συμβιβασμός χωρίς βαθύτερες αντιπαραθέσεις 

περί ταυτότητας δεν θα ήταν αδύνατος. Καθώς όμως επρόκειτο εντέλει για κατάληψη θέσεων, δεν 

μπορούσαν να αποφευχθούν ασήμαντες ρυθμίσεις χρονικών ορίων. Ορισμένοι βουλευτές έφτασαν 

στο έσχατο σημείο να ειρωνεύονται τα θύματα του πολέμου προκαλώντας συζητήσεις για το αν ως 

τέλος του αγώνα της ελευθερίας έπρεπε να θεωρείται η εμφάνιση του Καποδίστρια το 1827 ή η 

πραγματική λήξη των εχθροπραξιών το 1829. Γίνονταν υπολογισμοί για το ποιες περιοχές 

περιελάμβανε ακόμη η ελληνική έννοια της Στερεός Ελλάδας και ποιες όχι. Σύγχρονοι των 

γεγονότων και μετέπειτα επικριτές αγανάκτησαν με τις θλιβερές αυτές σκηνές. Διάφορα κίνητρα και 

φόβοι, απαιτήσεις και προκαταλήψεις βρήκαν ιδεολογικό στήριγμα σε ένα κρατικό φρόνημα που είχε 

αναπτυχθεί στο βασίλειο: η κοινότητα του ελληνισμού, της φυλής, δεν αρκούσε, χρειαζόταν να έχει 

κανείς ρίζες στο κράτος και να αποδείξει εκεί την αφοσίωσή του στο έθνος. [...] 

Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936,  

εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2008, ιόμ. Α', σελ. 257-258 

 

Β2. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των κειμένων που σας δίνονται και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις: 

α) Να παρουσιάσετε τα αιτήματα διάφορων προσφυγικών ομάδων κατά την Γ' Εθνοσυνέλευση 

(1826-1827) για την αποκατάστασή τους στην ελεύθερη Ελλάδα,  

β) Να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στη συγκεκριμένη φάση το προσφυγικό 

ζήτημα που είχε δημιουργηθεί στη χώρα κατά την επαναστατική περίοδο. 

25 μονάδες 

ΚΕΙΜΕΝΟ A 

Οι Σουλιώται [...] εζητούσαν την ευμενή αντίληψιν της συνελεύσεως. Δεν είχαν, όπως 

έγραφαν, μόνον ανάγκην χρημάτων, αλλά και γης, όπου να εγκαταστήσουν τας οικογένειας των, 

αφού είχαν χάσει την πατρίδα των και προσήλθαν εις τον κοινόν διά την ελευθερίαν αγώνα. 

Υπεδείκνυαν δε να ιούς δοθούν προς διανομήν μεταξύ των και εγκατάστασιν αι εθνικαί γαίαι [...], 

δηλαδή ικανή έκτασις, την οποίαν διεκδικούσαν και οι εντόπιοι. 

Μεταξύ του πλήθους των άλλων υπήρχε και μία αναφορά των εκ Σμύρνης Ελλήνων, 

ζητούντων να τους δοθή τόπος προς εγκατάστασιν. Το έγγραφον τούτο [... ] είχεν ως εξής: «[...] Δεν 

είναι βέβαια δίκαιον η Ελλάς να αφήση τα γνήσια τέκνα της να περιφέρωνται ένθεν κακείθεν, ενώ, 

δίδουσα τόπον κατοικίας εις αυτά, δύναται και τας εθνικάς προσόδους να αυξήση, και τας 

στρατολογίας, και την γεωργίαν, και τας τέχνας, και όλα τα λοιπά να βοηθήση, ώστε, εάν δεν δυνηθή 

να απελευθερώση την γην τινός επαρχίας, τουλάχιστον να περισυνάξη τους επαρχιώτας οίτινες 

πολίζουσι την επαρχίαν». 

Η Συνέλευσις ενέκρινε να δοθή έκτασις εις τον Ισθμόν της Κορίνθου διά την εγκατάστασιν 

των Σμυρναίων εις συνοικισμόν, όπου θα ήσαν ελεύθεροι να κατοικήσουν και άλλοι Έλληνες, επίσης 
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δε απεφάσισε την παροχήν εθνικών γαιών προς τούτους παρά τον συνοικισμόν των προς 

καλλιέργειαν. Εξέδωσε ταυτοχρόνως προκήρυξιν προς τους Κυδωνιείς και όλους «τους 

διασκορπισμένους Έλληνας», των οποίων αι πόλεις κατεστράφησαν, να προσέλθουν και να 

ζητήσουν τόπον διά να κτίσουν συνοικισμόν προς εγκατάστασιν. 

Διονύσιος Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, εκδ. Μέλισσα, τόμ. 6ος, σελ. 64-66 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ούτω βλέπομεν, ότι η Συνέλευσις βαθμηδόν καθωδηγείτο εις την ευρυτέραν αντίληψιν του 

προσφυγικού ζητήματος και εγενίκευε τας επί μέρους περί των προσφύγων αποφάσεις [...]. Εις τους 

[...] αναφερομένους δύο σκοπούς, οι οποίοι επιδιώκοντο διά των ψηφισμάτων τούτων, δηλαδή ο της 

πυκνώσεως του πληθυσμού της Ελλάδος και ο της ανεγέρσεως των καταστραφεισών πόλεων και 

χωρίων, πρέπει να προστεθή και ο εξ ίσου σημαντικός, ο της εισροής νέων κεφαλαίων διά την 

ευόδωσιν του αγώνος [...]. Επίσης η κυβέρνησις ήθελεν ίσως διά του τρόπου τούτου ν' ανακόψη το 

ρεύμα των απογοητευμένων προσφύγων προς τας πατρίδας των, ως παρετηρήθη τούτο με τους 

Κυδωνιείς, την επιστροφήν των οποίων διηυκόλυνον αυτοί ούτοι οι Τούρκοι διά πρακτόρων. 

 

Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, 

Ιστορική Μελέτη, Εν Θεσσαλονίκη 1939, σελ. 95-96 

   

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 
E-MAIL: 

 

elenkt00@gmail.com 
ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
 
 
 

Καλή επιτυχία !!! 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 
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