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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-5-2022 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
1. Δίκη των έξι 
2. Εκλεκτικοί 
3. Γραφεία ανταλλαγής πληθυσμών      

Μονάδες: 15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 
 

Α Β 

1) Μακεδόνες  α) Αίγινα 

2) Σουλιώτες  β) Ψαρά 

3) Υδραίοι γ) Νέα Πέλλα 

4)Κυδωνιείς δ) Κουτσούφλιανη 

5)Ψαριανοί ε) Ζαπάντι 

 στ) Ανίβιτσα 

 ζ) Πειραιάς 

 Μονάδες 10 
               

ΘΕΜΑ Β1 
Ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων: 
α) στο ξέσπασμα της επανάστασης του Θερίσου; (μονάδες 6) 
β) στο επίσημο ενωτικό ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου του 1908; (μονάδες 7) 

Μονάδες:13 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Να καταγράψετε τους λόγους εξέλιξης της Σύρου και της Τραπεζούντας σε σπουδαία 
ναυτικά κέντρα το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.  
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                                                                     Μονάδες:12  
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες των παρακάτω κειμένων και τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε: 
α) στις αντικρουόμενες απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τη διαχείριση της εξουσίας 
και τη δομή του υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της ελληνικής 
Επανάστασης (μονάδες 13), 
β) στο περιεχόμενο του Συντάγματος της Επιδαύρου (μονάδες 6) και  
γ) στο βαθμό υλοποίησης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μέσω της ψήφισης του 
παραπάνω Συντάγματος (μονάδες 6) 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Παρουσιασθείς (σηµ.: ο ∆. Υψηλάντης) εις Ύδραν (σηµ.: το καλοκαίρι του 1821) ως 

πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου της Αρχής, υποδέχεται και αναγνωρίζεται υπό των 
προκρίτων· µεταβαίνει εις Σπέτσας και αναγνωρίζεται ωσαύτως· εκείθεν µεταβαίνει εις 
Άστρος συνωδευµένος µε τον επίσκοπον Βρεσθένης, επί τούτω σταλέντα υπό των 
Πελοποννησίων, όπου, αφ’ ου τον υπεδέχθησαν τα µέλη της Γερουσίας και πολλοί των 
προκρίτων της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος και των Νήσων, και των οπλαρχηγών 
και στρατιωτών, µετέβησαν όλοι εις το εν Βερβένοις στρατόπεδον να συµβουλευθώσι περί 
των πραγµάτων. Αυτόθι ο Υψηλάντης ανέγνω το έγγραφον, δι’ ου αποκαθίστατο 
πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου της Αρχής και οι Έλληνες επευφήµησαν...  

Τότε οι ολιγαρχικοί τον διεφιλονείκησαν το δικαίωµα της επ’ ονόµατι του 
παραδόσεως του ειρηµένου φρουρίου, τον είπον ότι έπρεπε να παραδοθή εν ονόµατι του 
έθνους, και τον δίδουσι να εννοήση ότι δεν τον αναγνωρίζουσιν ως τοιούτον οποίος 
επαρουσιάσθη, και δεν τον παραχωρούσι την εξουσίαν, την οποίαν εν ονόµατι της Αρχής της 
εταιρείας αντιποιείται. Αυτοί ζητούσι να επικυρώση την Γερουσίαν των, να διευθύνη δε τα 
πράγµατα, και να κινή τα στρατεύµατα, παρά των συγγενών και των οικείων των 
διοικούµενα, κατά τας αποφάσεις της Γερουσίας, ήτις έµελλε να ήναι το συµβούλιόν του· 
προ λίγου µάλιστα εφρόνουν να τον ψηφίσωσι και αυτόν απλούν µέλος, µίαν και µόνην 
ψήφον έχοντα εις τας αποφάσεις της. Ο δε Υψηλάντης κατά την έννοιαν του τίτλου, 
πληρεξούσιος του Γ. επιτρόπου, αναπτυχθείσαν υπό του Νεοφύτου Βάµβα, τον οποίον έχει 
αρχικαγγελλάριον και σύµβουλον, εννοεί να ήναι υπέρτατος άρχων και να διευθύνη τα τε 
πολιτικά και τα πολεµικά κατά τινάς όρους· να ήναι δε ο πληρεξούσιος αρχιστράτηγος της 
Ελλάδος και τα στρατεύµατα να εξαρτώνται και να διευθύνωνται απολύτως από αυτόν· θέλει 
και να διορισθή αντί της Γερουσίας ειδός τι συµβουλίου, να χρησιµεύση ως φροντιστήριον, 
δια να προµηθεύη τ’ αναγκαία δια τον πόλεµον.  
[Ν. Σπηλιάδη, Αποµνηµονεύµατα (Α΄ 203-213) [Πηγή: Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας από τις Πηγές, Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 1998, σσ. 92-93]  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Το Σύνταγµα της Επιδαύρου έθεσε τας βάσεις της οργανώσεως της νέας, εθνικής, 

εξουσίας ως εξής: α΄) Η «∆ιοίκησις» σύγκειται εκ δύο σωµάτων, βουλευτικού και 
εκτελεστικού, τα δύο δε αυτά σώµατα «ισοσταθµίζονται µε την αµοιβαίαν συνδροµήν των 
εις την κατασκευήν των νόµων, διότι ούτε αι του βουλευτικού αποφάσεις έχουσι κύρος 
νόµου άνευ της επικυρώσεως του εκτελεστικού σώµατος, ούτε τα σχέδια νόµων όσα 
προβάλλονται παρά του εκτελεστικού εις το βουλευτικόν έχουσι κύρος αν δεν εγκριθώσιν 
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από το βουλευτικόν σώµα». Ιδρύθη τουτέστιν αντιπροσωπευτικόν σύστηµα, συγκείµενον εκ 
µιας βουλής, και αφ’ ετέρου πολυπρόσωπος ανωτάτη Αρχή της εκτελεστικής εξουσίας, εις 
τα δύο δε αυτά όργανα εν συµπράξει ανετέθη η νοµοθετική εξουσία. Ειδικώτερον εις την 
εκτελεστικήν εξουσίαν εχορηγήθη δικαίωµα κυρώσεως των νόµων –απόλυτον veto- χωρίς ν’ 
αναγνωρισθή εις αυτήν δικαίωµα διαλύσεως της Βουλής. β΄) Το δικαστικόν «είναι 
ανεξάρτητον από τας άλλας δύο δυνάµεις, του εκτελεστικού και του βουλευτικού».  

[Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, σ. 63] 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Το «Προσωρινόν Πολίτευµα» της Επιδαύρου 
Το πολίτευµα τούτο, δια να µη διεγείρη, ως δηµοκρατικόν την δυσπιστίαν της Ιεράς 

Συµµαχίας, ωνοµάσθη «προσωρινόν». ∆ιεκρίνετο, όπως αντιλαµβάνει κανείς, από έντονον 
αντιαπολυταρχικήν διάθεσιν. Βεβαίως δε, λόγω του πολυαρχικού χαρακτήρος του, και 
συγκεκριµένως λόγω της χρονικώς περιορισµένης θητείας του εκτελεστικού, της ελλείψεως 
ενότητας και ισχύος του πολυµελούς εκτελεστικού, δεν ήτο προωρισµένον να διευκολύνη 
τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο οποίος πιθανώς θα ηυδοκίµει περισσότερον υπό την 
διεύθυνσιν ενός ή ολίγων προσώπων. Αλλ’ η διαχειριζοµένη τον Αγώνα κατά τόπους 
αριστοκρατία των προεστών και των στρατιωτικών δεν ηνείχετο ευκόλως την αρχήν ενός 
µόνον προσώπου, τόσω µάλλον, καθόσον δεν φαίνεται να υπήρχεν εκείνην την εποχήν 
αρχηγός του µαχοµένου λαού ικανός να επιβληθή γενικώτερον δια της υπεροχής του. 

[Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, σελ. 64] 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
Αφού μελετήσετε τα παραθέματα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις: 
α)  να παρουσιάσετε τις συνθήκες που συνάντησαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες κατά το πρώτο 
διάστημα άφιξής τους στην Ελλάδα. (μονάδες: 13) και 
β) να αποτιμήσετε το ρόλο που διαδραμάτισε η Ε.Α.Π. στην αποκατάσταση και αφομοίωση 
των μικρασιατών προσφύγων (μονάδες: 12) 

Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξη τους στην Ελλάδα 

Πήγαμε πάλι στη Θεσσαλία. Βάλαμε καπνά στον Αλμυρό- δουλέψαμε όλοι, νέοι, 
γέροι, γυναίκες και παιδιά. Είχε όμως ελονοσία και μας θέρισε· πέθαναν οι μισοί. Ο τόπος 
μας ξεπάστρεψε. Κερδίσαμε πολλά, μα τί τα θες; Μετά φοβηθήκαμε την αρρώστια και 
πήγαμε στη Θήβα. Μείναμε κι εκεί λίγο και κάναμε καπνά, μετά πήραμε αποζημίωση κι 
ήρθαμε δω. Μπήκαμε σε καλές δουλειές. Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά στο σιδηρόδρομο· 
εγώ έγινα φορτοεκφορτωτής στο σταθμό. Πήρα και σπιτάκι στην Καισαριανή το '26.  

[Μαρτυρία Ευάγγελου Γκάλα από το χωριό Κόλντερε, κοντά στη Μαγνησία]. Η Έξοδος 
(έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Α', σ. 113. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ένας Αμερικανός διπλωμάτης παρακολουθούσε με απελπισία ένα ατμόπλοιο που 
κουβαλούσε επτά χιλιάδες ψυχές να προσορμίζεται στη Θεσσαλονίκη – «μια συστρεφόμενη 
και δονούμενη μάζα ανθρώπινης αθλιότητας». Ήταν Νοέμβρης και οι πρόσφυγες είχαν 
περάσει τέσσερις μέρες στη θάλασσα, πολλοί έξω στο κατάστρωμα, δίχως χώρο να 
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ξαπλώσουν, δίχως φαΐ, δίχως αποχωρητήριο. «Αποβιβάστηκαν τυλιγμένοι σε κουρέλια», 
σημείωσε σοκαρισμένος, «πεινασμένοι, άρρωστοι, γεμάτοι ζωύφια, με τα μάτια σκαμμένα, 
αναδίδοντας την απαίσια οσμή της ανθρώπινης ακαθαρσίας». Μια άλλη γυναίκα, 
απαντώντας σε μια συνέντευξη πολλά χρόνια αργότερα, είχε από εκείνο το ταξίδι 
αναμνήσεις τέτοιες που δεν μπορούσε να περιγράψει πώς είχε έρθει στην Ελλάδα· προτού 
φύγει απ’ την Τουρκία είχε θάψει δύο από τα παιδιά της στον καταυλισμό κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη, και το ίδιο το ταξίδι παραήταν οδυνηρό ώστε να το επαναφέρει στη 
μνήμη της. «Βγήκαμε στη Θεσσαλονίκη. […] Κάποιοι ήταν τυχεροί και βρήκανε σπίτια να 
μείνουν. Εμείς όχι. Μείναμε σε μιαν αυλή. Στρώναμε κάτι χράμια και κάτσαμε πάνω σ’ αυτά. 
Για τρεις-τέσσερις βδομάδες μείναμε εκεί. Μερικοί άνθρωποι μας έδιναν φαΐ και τρώγαμε».  

[Μ. Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι 
και Εβραίοι, 1430-1950, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σελ. 425-426] 
 

 ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 Στο προσφυγικό πρόβλημα, οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν την πολύτιμη υποστήριξη 
της διεθνούς Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Η υποστήριξη των ξένων 
εμπειρογνωμόνων, οικονομική και οργανωτική, βοήθησε σε όλα σχεδόν τα προβλήματα που 
προέκυπταν από τη συρροή τόσο των προσφύγων όσο και των «ανταλλαξίμων» πληθυσμών 
–των Ελλήνων της Τουρκίας που η Ελλάδα αντάλλαξε, βάσει της Συνθήκης της Λοζάνης, με 
τους μουσουλμάνους των Νέων Χωρών¹. 
 Περίπου 700.000 άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στις αγροτικές περιοχές των Νέων 
Χωρών, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης. Τους διανεμήθηκαν τα «ανταλλάξιμα» 
κτήματα των μουσουλμάνων που είχαν αποχωρήσει και τους δόθηκαν τα απολύτως 
αναγκαία για να αρχίσουν να τα καλλιεργούν. 
 Το ηράκλειο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε σε συγκριτικά ελάχιστο χρόνο. 
Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες στέγασης και περίθαλψης όσων 
προσφύγων δεν είχαν καμία δυνατότητα να λύσουν μόνοι τους αυτά τα προβλήματα- 
δηλαδή των περισσοτέρων. Εν συνεχεία στεγάστηκαν κάπως καλύτερα οι πρόσφυγες των 
πόλεων, περίπου το μισό του προσφυγικού πληθυσμού. 

[Μ. Γ.Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920] 
 
 
1. Νέες Χώρες: Οι βαλκανικοί πόλεμοι τερματίστηκαν με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 
Ιουλίου 1913). Με αυτή, η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τη 
νότια Ήπειρο, σημαντικά νησιά στο Β. και Α. Αιγαίο (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, 
Χίος, Σάμος, Ικαρία) και την Κρήτη. Τα εδάφη αυτά ονομάστηκαν Νέες Χώρες.  
 
 


