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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ –ΛΑΘΟΣ  :ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

Εισαγωγή-πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία-την Κων/πολη και τη Κύπρο 

1.Οι χώροι προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων κατά το 19ο αιώνα ήταν η Μ. Ασία, ο 

ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος και τα νησιά του Αιγαίου  

 

Σ  

2.Οι τρομοκρατικές ενέργειες των τούρκων σε βάρος των Ελλήνων  το 19ο αιώνα ήταν η αρχή 

ενός γενικότερου σχεδίου εκρίζωσης του ελληνικού στοιχείου  

Σωστή:δεν εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης  

 

Λ 

3.Οι Τούρκοι εξωθήθηκαν σε μέτρα τρομοκράτησης  των ελληνικών πληθυσμών  εξαιτίας 

μόνο των παράτολμων επιδρομών των Σαμίων και Ψαριανών στις μικρασιατικές ακτές  

Σωστή: και εξαιτίας του αναβρασμού που επικρατούσε στις  ελληνικές πολεις της Μ. Ασίας 

και της εμφάνισης ελληνικών πλοίων κοντά στις Κυδωνίες και στη Σμύρνη  

 

Λ 

4.Οι Έλληνες των Κυδωνιών , ύστερα από τις βιαιοπραγίες των Τούρκων  στην Κων/πολη 

διαπεραιώθηκαν  απέναντι στη Λέσβο  

 

Σ 

5.Οι κάτοικοι των Κυδωνιών , ύστερα από την καταστροφή της πόλης τους  από τουρκικά 

στρατεύματα τα τέλη Ιουνίου 1821  κατέφυγαν ως άτακτοι στα Ψαρά  , ενώ πλήθος φυγάδων 

από τα λεηλεατημένα  χωριά γύρω από τις Κυδωνίες κατέφυγε στο Λέσβο  

Σωστό: Αρχές  Ιουνίου   

 

 

 

Λ 

6.Οι διωκόμενοι από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας  , προσπαθώντας να γλιτώσουν από τις 

διώξεις και τις επιθέσεις των ατάκτων κατέφυγαν στα Ψαρά και τη Σύρο  

Σωστό :Σάμο)  

 

 

Λ  

7. Κύπριοι πρόσφυγες , για να αποφύγουν  τις διώξει των Τούρκων  , κατέφυγαν στα 

Προξενεία των  Μεγάλων Δυνάμεων και κατόπιν μεταφέρθηκαν με ξένα πλοία στα λιμάνια 

της  Ιταλίας (Σωστό: της Ιταλίας και τ ης Γαλίας)  

 

 

Λ 

8.Στην Γ εθνοσυνέλευση (1826-1827) ομάδες προσφύγων στην ελεύθερη Ελλάδα   επιδίωξαν 

την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση  επιχειρώντας να θέσουν  το αίτημα ης 

αποκατάστασης και ειδικά της μόνιμης εγκατάστασής τους   

 

 

Σ 

9. Η Γ Εθνοσυνέλευση έκανε δεκτό το αίτημα των Σμυρναίων προσφύγων μόνο για 

προσδιορισμό του τόπου  για τη δημιουργία συνοικισμού  των διασκορπισμένων ελεύθερων 

Σμυρναίων 

 

 

Σ 

10.Η παραχώρηση περιοχής του Ισθμού στους Σμυρναίους για να δημιουργηθεί  πόλη με την 

ονομασία «Νένα Σμύρνη» δεν προωθήθηκε  από τη Βουλή   

 

Σ 

Πρόσφυγες  από τον ελλαδικό χώρο  

1.Το προσφυγικό ρεύμα  από Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα 

με αυτό από τη Μ. Ασία και συνεχίστηκε κατά το δεύτερο  έτος της Επανάστασης  

 

Σ 

2.Οι πρόσφυγες από τη Θεσσαλία  κατευθύνθηκαν   Δυτική Στερεά και το Μεσολόγγι  

Προς τιις Βόρειες Σοράδες και Κυκλάδες 

Λ 

3.Πρόσφυγες από τη Μακεδονία  κατευθύνθηκαν προς τις Βόρειες Σποράδες  Σ 

4.Προ΄σφυγες από την Ήπειρο και τα Άγραφα κατευθύνθηκαν στη Δυτική Στερεά και 

ειδικότερα στο Μεσολόγγι.   

 

Σ 

5. Μετά την  αποτυχία του επαναστατικού κινήματος  στη Μαγνησία και τη Χαλκιδική (άνοιξη 

του 1821) και την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων  οι κάτοικοι της 

Θεσσαλομαγνησίας και της Κεντρικής  Μακεδονίας κατέφυγαν στη Σκιάθο , τη Σκόπελο και 

τη Σκύρο.    

 

 

 

Σ 

6.Πολλοί αγωνιστές και οπλαρχηγοί  από τη Μακεδονία και τον Όλυμπο , μετά την  
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καταστολή του κινήματος στον Όλυμπο κατέφυγαν στις Σποράδες , όπου και παρέμειναν 

Τη συνέχεια μικρός αριθμός κατευθύνθηκε στις  Κυκλάδες και κάποιοι μεμονωμένοι στη 

Στερεά Ελλάδα  

Λ 

  

7.Οι τοπικές αρχές των Σποράδων μετά την άφιξη τω προσφύγων  από τη Θεσσαλομαγνησία 

και  την Κεντρική Μακεδονία κατάφεραν να περιθάλψουν επιτυχώς τους νεοφερμένους και 

να  διατηρήσουν την έννομη τάξη στα νησιά  

Ήταν αδύναμες όχι μόνο να  περιθάλψουν  τους άπορους και πεινασμένους νεοφερμένους 

αλλά  και να διατηρήσουν την τάξη , καθώς ένα μέρος από αυτούς στράφηκε  τη ληστεία και 

την πειρατεία.  

 

 

Λ 

8.Μεγάλα κύματα προσφύγων από την Ήπειρο  κατευθύνθηκαν στη Δυτική Στερεά  το 

καλοκαίρι του 1821    

 

Σ 

9.Το Ζαπάντι  παραχωρήθηκε στους Σουλιώτες πρόσφυγες  από το Βουλευτικό , για να 

αποσημφορηθεί η πόλη του Μεσολογγίου από το μεγάλο αριθμό των προσφύγων   

 

Σ 

10.Η παραχώρηση της περιοχής Ζαπάντι στοςυ Σουλιώτες και   η εγκατάστασή τους εκεί 

αποτελεί την πρώτη ιδέα για αποκατάσταση προσφύγων στα χρόνια του αγώνα και έφερε στο 

προσκήνιο το  ζήτημα της αξιοποίησης  των «εθνικών γαιών»   

Σωστό: οι οργανωμένες αντιδράσεις των ντόπιων   ματαίωσαν την  σχεδιαζόμενη 

παραχώρηση  γης για εγκατάσταση προσφύγων και παρά την αποτυχία αυτή.. 

 

 

Λ 

11.Οι Ηπειρώτες πρόσφυγες κατάφεραν να εκπροσωπηθούν στην Γ εθνοσυνέλευση  

Σωστό:  από τους Ηπειρώτες μόνο οι Σουλιώτες  

Λ 

Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη  

1.Η μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων  στις Κυκλάδες και στην Πελοπόννησο  ήταν ένας 

τρόπος αντιμετώπισης  των αναταραχών στα Ψαρά , όπου είχαν καταφύγει οι Χίοι  

Σωστό: Οι Ψαριανοί έδειξαν φροντίδα απέναντι  στους Χίους παραχωρώντας πρόχειρα 

καταλύματα. Το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε  αντιμετωπίστηκε …. 

Λ 

2.Η κυβέρνηση έδειξε  φροντίδα και μέριμνα για τους Χίους που μεταφέρθηκαν από το νησί 

τους στην πυρπολημένη Κόρινθο Σωστό: για τοςυ Χίους που μεταφέρθηκαν από τα Ψαρά 

στην Κόρινθο 

Λ 

3.Το κύμα των Χίων προσφύγων το 1827-1828  προς τη Σάμο και τις Κυκλάδες ήταν 

αποτέλεσμα του αποτυχημένου κινήματος του Φαβιέρου  που προετοιμάστηκε από Χίους 

πρόσφυγες  

 

Σ 

4.Στη Σύρο κατέφυγαν  Ψαριανοί πρόσφυγες   ύστερα από προσωρινή εγκατάστασή τους στην 

Τήνο  

Σ 

5.Οι Ψαριανοί πρόσφυγες κατέφυγαν και ήταν ευπρόσδεκτοι στην Τήνο, στη Σύρο, στην Πάρο  

και την Άνδρο και στις Σπέτσες  

Σ 

6.Η εγκατάσταση Ψαριανών προσφύγων στη Μονεμβασιά ήταν αποτέλεσμα της 

συσσώρευσης μεγάλου πληθυσμού προσφύγων στο νησί  

Η Ψαριανοί εγκαταστάθηκαν με κυβερνητική άδεια στη Μονεμβασιά ύστερα από τις 

αντιδράσεις  των Σπετσιωτών  όταν οι Ψαριανοί έδειξαν  διάθεση να εγκατασταθούν μόνιμα 

στις Σπέτσες   

Λ 

7.Στη Γ Εθνοσυνέλευση  οι Ψαριανοί με καθυστέρηση ζήτησαν να καθοριστεί ο τόπος του 

προσφυγικού συνοικισμού τους  , γιατί  είχαν εξασφαλίσει την πράξη χώρο εγκατάστασης την 

Αίγινα   

 

Σ 
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8.Η συμφόρηση στα γειτονικά νησιά της Σύρου , η θέση του λιμανιού της, και η ουδέτερη 

στάση που είχε τηρήσει η Σύρος τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης  προκάλεσαν αθρόα 

προσέλευση Μικρασιατών, Ψαριανών, Κρητών, και κυρίως Χϊων προσφύγων  

 

Σ 

9.Το μεγάλο κύμα Ελλήνων προσφύγων, η περίθαλψή τους και η ενσωμάτωσή τους σε  

περιοχές που εγκαταστάθηκαν μόνιμα ή προσωρινά  συντέλεσαν ώστε να μιλάμε για 

προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα  συνολικά το 19ο αιώνα  

Τέθηκαν αιτήματα προσφύγων, αλλά όχι προσφυγικό ζήτημα συνολικά  

Λ 

  

10. Το ψήφισμα της  5ης Μαίου 1827 με το οποίο καλούνται όλοι οι ορθόδοξοι όσων οι πόλεις 

καταστράφηκαν να προσέλθουν στη Βουλή και να ζητήσουν τόπο και να ιδρύσουν πόλεις 

ήταν αποτέλεσμα  των διαφόρων προσφυγικών ομάδων  που ζήτησαν  την εκπροσώπησή τους 

στην Εθνοσυνέλευση για να προωθήσουν το αίτημα παροχής χώρου για μη μονιμη 

εγκατάσταση στην ελεύθερη Ελλάδα  για μόνιμη εγκατάσταση  

Λ  

11.Παρά τις δυσμενέστατες συνθήκες κατά την Επανάσταση και παρά τις κατά τόπους 

αντιδράσεις , οι επαναστατικές κυβερνήσεις υλοποίησαν  τις αποφάσεις τους και στο 

μεγαλύτερο ποσοστό  οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων   

Δεν προχώρησαν στην  υλοποίηση των αποφάσεών τους και δεν οργάνωσαν συνοικισμούς 

προσφύγων  

 

 

Λ 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ  

1.Το οθωνικό κράτος  προχώρησε σε μια σειρά διαταγμάτων για ίδρυση προσφυγικών 

συνοικισμών  για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής και  την καλύτερη κάλυψη των αναγκών 

της κρατικής διοίκησης  , λόγω του μορφωτικού επιπέδου των προσφύγων  

 

 

Σ 

2.Στους Χίους πρόσφυγες  παραχωρήθηκε το 1835 ο δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης 

του Πειραιά και την ίδια χρονιά  δινόταν στους Ψαριανούς  όλη η παραθαλάσσια περιοχή της 

Ερέτριας  με το δικαίωμα της ελεύθερης διαχείρισης   

1836 στοςυ Ψαριανούς 

 

Λ 

3.Η  « Νέα Πέλλα» ήταν ο συνοικισμός  που ίδρυσαν οι Μακεδόνες πρόσφυγες στην περιοχή 

της Αταλάντης στη Στερεά Ελλάδα   

Σ 

4. Εκδόθηκαν διατάγματα από την Οθωνική κυβέρνηση  για δημιουργία συνοικισμών στην 

Μήλο, στην Μεσσηνία και στην Αργολίδα   για όλους τους  Κρήτες πρόσφυγες  

Σωστό: για τοςυ πρόσφυγες της Πελοποννήσου  

 

Λ 

5.Μετά  από την μη υλοποίηση  της ίδρυσης συνοικισμού για τους Σουλιώτες πρόσφυγες το 

1837 στο Αντίρριο έγινε προσπάθεια εγκατάστασής τους στην Κυλλήνη το 1840, η οποία δεν 

υλοποιήθηκε και τελικά εγκαταστάθηκαν Σουλιώτες και Ηπειρώτες   στη Ναύπακτο   

Σωστό: σοβαρότερη προσπάθεια  ίδρυσης συνοικισμού στην Κυλλήνη το 1840 . Άλλοι 

Ηπειρώτες και Σουλιώτες  εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο  

 

Λ 

6.Με διατάγματα  ιδρύθηκαν επίσης   συνοικισμοί –ως συνέπεια εσωτερικής μετανάστευσης- 

των Μανιατών στον Πειραιά, των  Υδραίων στο Πεταλίδι  και των Καρυστίων στην 

Οθωνούπολη της Εύβοιας   

Μανιατών στο Πεταλίδι και Υδραίων στον Πειραιά  

Λ 

7.Οι κατηγορίες των γηγενών προς τους ομογενείς πρόσφυγες   υποδήλωνε έναν βαθύτερο 

ανταγωνισμό που προκαλούσε η συνύπαρξη του ντόπιου ελληνικού στοιχείου (αυτόχθονες)  

και του προσφυγικού (ετερόχθονες) , αλλά και ομογενούς 

Σωστό: ομογενούς (ετερόχθονε)  

Λ 
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8.Το θέμα  των σχέσεων αυτόχθονων και ετερόχθονων παρουσιάστηκε στο πολιτικό πεδίο ως 

διαμάχη στις συζητήσεις της Γ Εθνοσυνέλευσης   

Σωστό :της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844 

Λ 

9.το αίτημα για αππομάκρυνση από τις δημόσιες θέσεις όλων όσοι είχαν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα  μετά την Επανάσταση ήταν η αφορμή για την κύρια κρίση της διαμάχης αυτόχθονων 

–ετεροχθονων  τον Ιανουάριο του 1844 

Σ 

10.Το πρόβλημα σχετικά με την κάλυψη των δημοσίων θέσεων λύθηκε με συνταγματική 

ρύθμιση από την Εθνοσυνέλευση   

Σωστό;:  δεν λύθηκε με συνταγματική ρύθμιση αλλά αποφασίστηκε  να υπάρξει στο μέλλον 

νομοθετική πράξη  

Λ 

  

  

11.Οι δημόσιοι υπάλληλοι –σύμφωνα με τον καθορισμό των προσόντων των δημοσίων 

υπαλλήλων- μπορεί να είναι: α) οι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας και όσοι 

αγωνίστηκαν σε αυτή  έως το τέλος του 1827 β) όσοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πολεμικά 

γεγονότα της Επανάστασης έως το 1829 

Σωστό: α:: ή όσοι εγκαταστάθηκαν κατά την ίδια περίοδο  

 

Λ 

12.Στην Τρίτη φάση της αντιδικίας αυτόχθονων –ετερόχθονων το πρόβλημα εστιαζόταν  στο 

αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 

ομογενών ως ξεχωριστών ομάδων( άποψη των ετεροχθονιστών) ή αν θα έπρεπε να 

ενσωματωθούν αυτοί εκλογικά στις επαρχίες  που ζούσαν , τερματίζοντας  ένα διαχωρισμό  

του παρελθόντος που δεν είχε νόημα    (άποψη των αυτοχθοονιστών)  

 

 

 

Σ 

13.Κατά την τρίτη φάση της αντιδικίας μεταξύ αυτόχθονων και ετερόχθονων στο θέμα των 

όρων εκλογής των βουλευτών επικράτησε ρύθμιση  που επέτρεπε στους πρόσφυγες 

ἔτερόχθονες το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης στη Βουλή , εφόσον είχαν στο μεταξύ  ιδρύσει  

χωριστό συνοικισμό με επαρκή πληθυσμό  Σωστό: ιδιαιτερης εκπροσώπησης  

 

Λ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

1.Ο Κριμαϊκός πόλεμος το 1854   δημιούργησε τις προσδοκίες για απελευθέρωση της Ηπείρου, 

της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας  με αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές να εκδηλωθούν 

πετυχημένα επαναστατικά κινήματα   Σωστό: τα κινήματα απέτυχαν  

 

Λ 

2.Η ίδρυση της Μακεδονικής επιτροπής  τον Ιανουάριο του 1888 στόχο είχε την οργάνωση της 

επανάστασης στη Μακεδονία σωστό: Ιανουάριος 1878 

Λ 

3.Στην  επανάσταση στον Όλυμπο, στα Πιέρια και στη Χαλκιδική συνέβαλε η δράση της 

Μακεδονικής Επιτροπής με τη συμβολή  των Μακεδόνων της  Νέας Πέλλας  και της  Εύβοιας   

Σωστό:Μακεδόνες πρόσφυγες της  Νέας Πέλλας και άλλοι της Εύβοιας  

Λ 

4.Ρεύμα προσφύγων που εγκαταστάθηκε  στο ελληνικό έδαφος είχε αφετηρία την 

Κουτσούφλιανη , ύστερα από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης    

Σ 

5.Το μεγαλύτερο μέρος προσφύγων Κρητών  στην ελεύθερη Ελλάδα ήταν αυτό του 1841 μετά 

την αποτυχία  του κινήματος στην Κρήτη.  

Σωστό: αυτό μετά την Κρητική επανάσταση του 1866-1869 

Λ 

6.Η Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών  αποκλειστικά ανέλαβε την ενίσχυση του κρητικού 

αγώνα  Σωστό : μαζί με την αντίστοιχη της Σύρου  

Λ 

7.Η Αγγλοελληνική Επιτροπή στο Λονδίνο συνέβαλε οικονομικά  και σε συνεργασία με την 

αντίστοιχη της Ελλάδας  για την περίθαλψη 4.500 προσφύγων   

Λ 
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Σωστό: Η Αγγλοελληνική  επιτροπή στην Αθήνα σε συνεργασία με αυτή του Λονδίνου  

8.Το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα από την Κρήτη ξέσπασε  το 1868 και το ελληνικό κράτος 

κατάφερε να  αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτό το κύμα   

Σωστό: το κράτος βρέθηκε σε αδυναμία να αντιμετωπίσει το οξύ προσφυγικό πρόβλημα  

Λ 

9. Ισοδύναμο κύμα με αυτό του 1868 ήταν και το κύμα προσφύγων από την Κρήτη  το 

διάστημα 1895-1898 που και αυτό αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από το ελληνικό κράτος  

Σωστό: τα γεγονότα της περιόδου 1895-1898 δεν προκάλεσαν μεγάλο κύμα φυγής  

Λ 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ  

Στα ακόλουθα κείμενα να συμπληρώσετε τα κενά  

Το προσφυγικό  ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση  

1.Ο αναβρασμός που επικρατούσε  στις ελληνικές πόλεις  της …………………(Μικράς Ασίας) , οι 

παράτολμες  επιδρομές ………………………………….(Σαμίων και Ψαριανών) στις μικρασιατικές ακτές 

και  η εμφάνιση ελληνικών πλοίων  κοντά στις …………………..(Κυδωνίες)   και ………………..(τη 

Σμύρνη) εξώθησαν τους Τούρκους  σε μέτρα τρομοκράτησης  των ελληνικών πληθυσμών. 

 

2.Η καταστροφή της πόλης των Κυδωνιών από τουρκικά στρατεύματα  ……………………..(στις αρχές 

Ιουνίου του 1821) οδήγησε τους έντρομους κατοίκους σε ατακτη φυγή ……………………….(στα Ψαρά) , 

ενώ πλήθος φυγάδων από ………………………………(τα λεηλατημένα  χωριά γύρω από τις Κυδωνίες)  

κατέφυγε στη Λέσβο   

 

3…………………………………(Στα Ψαρά αι τη Σάμο) κατέφυγαν οι διωκόμενοι από το εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας , επιχειρώντας  να γλιτώσουν  από τις επιθέσεις και τις διώξεις των ατάκτων.    

 

4.Κατά την Γ Εθνοσυνέλευση οι Σμυρναίοι ζητούσαν  α) …………………………………………..(να 

εκπροσωπούνται σε αυτήν)  β) …………………………………………………………..(να  προσδιοριστεί 

τόπος  για τη δημιουργία συνοικισμού των διασκορπισμένων ελεύθερων Σμυρναίων)  

 

5.Το προσφυγικό ρεύμα  από τις βόρειες ελληνικές επαρχίες ………………………………………….. 

(Θεσαλλια, Μακεδονία, Ήπειρο) ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με……………………………………………( 

μεταναστευτικό ρέυμα από τη Μικρά Ασία)  

 

6.Στις Βόρειες Σποράδες (……………………………………….)(Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο) και το 

……………..(Τρίκερι)της Μαγνησίας  κατέφυγαν αρχικά ………………………………………………………. 

(κάτοικοι της Θεσσαλομαγνησίας  καιτης Κεντρικής Μακεδονίας ) μετά  την προέλαση των τουρκικών 

στρατευμάτων και την αποτυχία  του επαναστατικού κινήματος στην ……………………………………… 

(Μαγνησία και τη Χαλκιδική άνοιξη του 1821) 

 

7.Μεγάλα κύματα προσφύγων  από την Ήπειρο κατευθύνθηκαν…………………….(Δυτική Στερεά) για 

να αποφύγουν τα τουρκικά αντίποινα  , με΄τα την καταστολή του κινήματος το καλοκαίρι του 1821. 

 

8. Μετά την καταστροφή της Κάσου  από τον αιγυπτιακό στόλο το 1824  ……………………….(Κάσιοι 

και Κρήτες)  που είχαν καταφύγει  εκεί κατευθύνθηκαν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.  
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9.Το αδιαχώρητο  που δημιουργήθηκε στα Ψαρά  (από τους Χίους πρόσφυγες) αντιμετωπίστηκε με τη 

μεταφορά των Χίων  …………………….(στις Κυκλάδες  και την Πελοπόννησο) 

 

10.Οι Ψαριανοί πρόσφυγες  ευπρόσδεκτοι ήταν …………………..(στην Τήνο). Από εκεί  οι περισσότεροι 

μετοίκησαν…………………(στη γειτονική Σύρο)  ή ………………………………(επάστρεψαν αρ΄γοτερα 

στις εστίες τους)       

 

 

11.ΟΙ Ψαριανοί πρόσφυγες  στην …………………………(Πάρο και στην Άνδρο) αντιμετώπισαν 

προβλήματα με τους ντόπιους  

 

12.Όταν οι Ψαριανοί  έδειξαν διάθεση να εγκατασταθούν μόνιμα στις …………………….(Σπέτσες) , 

…………………………..(οι Σπετσιώτες) αντέδρασαν.  

 

13.Η Ερμούπολη  άρχισε να συγκεντρώνει από το…………………………….(1821 έως το 1824) Έλληνες 

πρόσφυγες από  όλα τα μέρη της Ελλάδας :………………………………………………..(Μικρασιάτες, 

Ψαριανούς, Κρήτες καικ κυρίως Χίους)  

 

14. Μόνο στην Γ Εθνοσυνέλευση  το προσφυγικό  προβλήθηκε  εντονότερα από τις διάφορες 

προσφυγικές ομάδες , που ζήτησαν την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση ……………………………… 

(για να προωθήσουν  το αίτημα παροχής χώρου για μόνιμη εγκατάσταση στην ελεύθερη Ελλάδα)  

 

Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά  την περίοδο  της μοναρχίας του ΌΘωνα 

1.κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα  με μια σειρά διαταγμάτων προβλεπόταν ……………… 

…(η ίδρυση νέων προσφυγικών συνοικισμών) γεγονός που αποκάλυπτε …………………………………... 

(τις προθέσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής)  

 

2.Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα  δραστηριοποιήθηκαν …………………………………… 

(ιδιαίτερα οι  Χίοι, οι Ψαριανοί, οι Μακεδόνες και οι Κρήτες πρόσφυγες) για την αποκατάστασή τους.  

 

3..Στους Χίους πρόσφυγες παραχωρήθηκε…………………………..(το 1835 ο δεξιός τομέας της 

σχεδιαζόμενης πόλης του Πειραιά) για να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους.  

 

4.Το 1836 δινόταν στους Ψαριανούς ……………………………..(για οικοδόμηση όλη η παραθαλάσσια  

περιοχή της Ερέτριας) και παρεχόταν στο δήμο των Ψαριανών  το δικαίωμα να διαχειριστεί  ελεύθερα 

την εθνική γη του συνοικισμού.  

 

5.Οι …………………..(Μακεδόνες πρόσφυγες) από την Ελευσίνα που βρισκόταν ζήτησαν και πέτυχαν 

να ιδρύσουν συνοικισμό ……………………………………Στη Στερεά Ελλάδα, στην περιοχή της 

Αταλάντης  

 

6.Για τους Κρήτες  πρόσφυγες  της Πελοποννήσου εκδόθηκαν ιδιαίτερα διατάγματα που προωθούσαν 

………………………………..((το συνοικισμό τους στη Μήλο, τη Μεσσηνία και την Αργολίδα)  
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7. Για τους Σουλιώτες αποφασίστηκε το ……………1837 η ίδρυση συνοικισμού τους στο 

……………Αντίριο , αλά σοβαρότερη  ήταν η προσπάθεια ίδρυσης  ενός συνοικισμού …………….. 

………………………….(Ηπειρωτών στην Κυλλήνη το 1840 

 

8.Με διατάγματα  ιδρύθηκαν επίσης συνοικισμοί , οι οποίοι ήταν συνέπεια της εσωτερικής  

μετανάστευσης  όπως………………………………………………………………………………(των Μανιατών 

στο Πεταλίδι της Μεσσηνίας, των Υδραίων στον Πειραιά και αργότερα των Καρυστίων στην 

Οθωνουπολη της Εύβοιας.       

9.Η κύρια κρίση μεταξύ αυτόχθονων και ετερόχθονων  ξέσπασε …………………………(Ιανουάριο του 

1844) με την έναρξη της συζήτησης  για το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων και ………………….................. 

…………….ειδικά γι α το άρθρο  που καθόριζε  τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του 

Έλληνα πολίτη )  

 

10.Στη συζήτηση που ακολούθησε στην Εθνοσυνέλευση  άλλοι πληρεξούσιοι ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..άλλοι πληρεξούσιοι απαίτησαν συνταγματική απαγόρευση της 

κατάληψης των δημοσίων θέσεων  από τους ετερόχθονες (συνεπώς κκαι την απόλυση όσων  ήδη 

κατείχαν δημόσιες θέσεις ) ενώ άλλοι εναντιώθηκαν…………………………………………………………… 

Με οργή σε κάθε συνταγματική ρύθμιση  που θα καθιέρωνε διακρίσεις μεταξύ ελλήνων)  

 

11.Τα προσόντα του δημοσίου υπαλλήλου ………………………………………που όριζε ότι δημόσιοι 

υπάλληλοι μπορεί να είναι α)……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………β)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Α) αυτόχθονες  της ελληνικής  επικράτειας και όσοι εἂγωνίστηκαν σε αυτή μέχρι το τέλος του 1827 ή 

ηλθαν και εγκαταστάθηκαν  κα΄τα την ίδια πε΄ριοδο β) όσοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πολεμικά 

γεγονότα της Επανάστασης μέχρι το 1829) 

 

12.στην Τρίτη φάση της  αντιδικίας μεταξύ αυτόχθονων και ετερόχθονων ……………………………… 

……………………………………το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο θέμα των ΄ρων της εκλογής 

βουλευτών  

 

13.Στην Τρίτη φάση της διαμάχης το  πρόβλημα εστιαζόταν …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

στο αν θα έπρεπε  να συνειχτεί η ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 

ομογενών ως ξεχωριστών ομάδων (άποψη ετεροχθονιστών) ή θα έπρεπε να  ………………………….. 

…………………………………………………………………………….ενσωματωθούν αυτοί τελικά στις 

επερχίες που ζούσαν τερματίζοντας  ένα διαχωρισμό του παρελθόντος που δεν είχε νόημα    
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

1.Στα αλυτρωτικά κινήματα έδωσαν  το παρόν……………………………………………………………… 

Ένοπλοι Μακεδόνες, Ηπειρώτες  και Κρήτες πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί από τον καιρό της 

Επανάστασης στην ελέυθερη Ελλάδα.  

 

2.Το 1854 ο Κριμαϊκός πόλεμος  γέννησε ελπίδες τους Έλληνες  ……………………………………………… 

(ότι έφτανεη ώρα της απελευθέρωσης της  Ηπείρου, της  Θεσσαλίας και της Μακεδονίας)  

 

3.Ο Κριμαϊκός πόλεμος επληξε και τους πρόσφυγες………………………………..και μέσα στην Αθήνα  

 

4.Για την αποκατάσταση όλων των προσφύγων  του 1854 ……………………………………………. 

Ιδρύθηκε προσφυγικός συνοικισμός στο χωριό Ανιβίτσα της Φθιώτιδας  

 

5.Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-1878) αναθέρμανε  το όνειρο της ανάκτησης………………………….. 

……………………….. Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας . 

 

6.Τον …………………………………….Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε  στην Αθήνα …………………………. 

η Μακεδονική Επιτροπή με σκοπό την οργάνωση της Επανάστασης στη Μακεδονία.  

 

7.Στις προσπάθειες της επιτροπής  ανταποκρίθηκαν να συγκεντρώσουν στρατιωτική δύναμη ……….. 

……………………………….οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Νέας Πέλλας  και οι άλλοι της Εύβοιας.  

 

8.Η επανάσταση ξέσπασε ………………………………………………………..στον Όλυμπο, στα Πιέρια και 

τη Χαλκιδική κι έληξε  με ανακωχή μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών και των Τούρκων. Πολλοί 

επαναστάτες …………………………………………..πέρασαν με ασφάλεια στην  ελεύθερη Ελλάδα    

Λίγο αργοτερα  ……………………………………………………μερικοί από ατούς επέστρεψαν στις εστίες 

τους  

 

9.Η συνθήκη ειρήνης της Κωνσταντινούπολης  ………………………………………προέβλεπε ρυθμισεις  

στη θεσσαλική συνοριακή γραμμή με μικρές βελτιώσεις υπέρ των Τούρκων. Στα εδάφη αυτά δε 

βρίσκονταν κατοικημένες  περιοχές , ………………………………………..εκτός από ένα χωριό την 

Κουτσούφλιανη το οποίο οι κάτοικοί του εγκατέλειψαν  και εγκαταστάθηκαν  νοτιότερα  σε ελληνικό 

έδαφος.  

 

10………………………………………….Η Κρητικη επανάσταση όμως του 1866-1869 ήταν αυτή που 

προκάλεσε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα στο δεύτερο μισό του 19ου αιωνα 

 

11.Οι πρώτες κρητικές οικογένειες ………………………………………………………………………… 

έφθασαν τον Ιούλιο του 1866 στον Πειραιά και τη Σύρο μέσω Κυθήρων.  

 

13.Το 1866 συστάθηκε…………………………………………………………στην Αθήνα η Κεντρική 

Επιτροπή υπέρ των Κρητών , που μαζί με την αντίστοιχη της Σύρου ανέλαβαν την ενίσχυση του 

Κρητικού αγώνα.  
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14.Για τον ίδιο σκοπό  και ιδιαίτερα για την περίθαλψη των αμάχων προσφύγων  

……………………………………………………………………………………ιδρυθηκαν στο εξωτερικό 

διάφορες επιτροπές , όπως αυτή του Λονδίνου η οποία σε συνεργασία με την «Αγγλοελληνική 

Επιτροπή» στην Αθήνα , ανέλαβε  την περίθαλψη 4.500 προσφύγων.  

 

15.Το μεγάλο προσφυγικό  κύμα από την Κρήτη ξέσπασε ………………………….τον επομενο χρόνο. Το 

Φεβρουάριο του 1868 είχαν φτάσει ……………………………….περίπου 10.000 στην Αθήνα.  

 

16.Το κράτος όπως ……………………………….βρέθηκε σε αδυναμία να στηρίξει σταθερά την Κρητική 

Επανάσταση έτσι απέτυχε και να………………………………….αντιμετωπίσει το οξύ προσφυγικό 

πρόβλημα .   

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1.Αποτέλεσαν τους χώρους προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων κατά το 19ο αιώνα 

α)Η Μικρά Ασία, ο ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος και τα νησιά του Αιγαίου   

β)Ο ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος , τα νησιά του Αιγαίου και η Πελοπόννησος  

γ)Η Μικρά Ασία, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου 

δ) Ο Ελλαδικός ηπειρωτικός χώρος, η Σμύρνη και τα νησιά του Αιγαίου  

 

2.Τη μικρασιατική  μετανάστευση το 19ο αιώνα προκάλεσαν  

α)Το κλίμα ανασφάλειας και φόβου που επικράτησε εκεί μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες των 

Τούρκων 

β)Το κλίμα ανασφάλειας και φόβου που επικράτησε εκεί  εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών των 

πειροχών 

γ)Η σιγουριά των προσφύγων ότι στην ελεύθερη Ελλάδα θα ζούσαν και αυτοί ελεύθεροι  

δ)Τίποτα από τα παραπάνω  

 

3.Το προσφυγικό ρεύμα από την ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο ήταν αποτέλεσμα: 

α)Των τρομοκρατικών ενεργειών των Τούρκων στις περιοχές αυτές 

β)Της θέληση των κατοίκων να συμμετάσχουν στην Ελληνική Επανάσταση 

γ)Της αποτυχίας του απελευθερωτικού  κινήματος στις περιοχές αυτές 

δ)Όλα τα παραπάνω  

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1827) 

1.Εξώθησαν τους Τούρκους σε μέτρα τρομοκράτησης των ελληνικών πληθυσμών στη Μ. Ασία: 

α)Η ελληνική Επανάσταση και οι επιτυχίες των Ελλήνων 

β)Ο αναβρασμός που επικρατούσε στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και οι παράτολμες  

επιδρομές Σαμίων και Ψαριανών στις μικρασιατικές ακτές 

γ) Ο αναβρασμός που επικρατούσε στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας , οι παράτολμες  

επιδρομές Σαμίων και Ψαριανών στις μικρασιατικές ακτές και η εμφάνιση ελληνικών πλοίων  κοντά 

στις Κυδωνίες και τη Σμύρνη  
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δ) Ο αναβρασμός που επικρατούσε στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας , οι παράτολμες  

επιδρομές Σαμίων και Ψαριανών σε τουρκοκρατούμενα νησιά  και η εμφάνιση ελληνικών πλοίων  

κοντά στις Κυδωνίες και τη Σμύρνη 

 

2.Μετά την καταστροφή  της πόλης των Κυδωνιών και των γύρω χωριών  στις αρχές Ιουνίου 

1821  οι κάτοικοι κατέφυγαν  

α) Στα Ψαρά και τη Λέσβο  

β)Στα Ψαρά 

γ)Στη Λέσβο 

δ) Σύρο και Σάμο     

 

3.Οι διωκόμενοι από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας , επιχειρώντας  να γλιτώσουν από τις 

διώξεις  και τις επιθέσεις των ατάκτων κατέφυγαν  

α) Στην Σύρο και την Τήνο  

β)Στα Ψαρά και τ η Σάμο 

γ)Στα Ψαρά και τη Σύρο 

δ) Στη Σάμο και τη Σύρο  

 

4.Οι Κύπριοι πρόσφυγες κατέφυγαν  

α) Στα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων και κατόπιν μεταφέρθηκαν  με ξένα πλοία  σε λιμάνια της 

Ελλάδας και της  Ιταλίας  

β)  Στα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων και κατόπιν μεταφέρθηκαν  με ξένα πλοία  σε λιμάνια 

Γαλλίας και της  Ιταλίας 

γ) Στα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων και κατόπιν μεταφέρθηκαν  με ξένα πλοία  σε λιμάνια   

της  Ιταλίας 

δ)Απευθείας στα λιμάνια της Γαλλίας και της Ιταλίας  

 

5.Το προσφυγικό ρεύμα που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με  το μεταναστευτικό ρεύμα από τη 

Μικρά Ασία και συνεχίστηκε και το δεύτερο έτος  της Επανάστασης  ήταν: 

α)Το προσφυγικό ρεύμα από  Θεσσαλία, Μακεδονία και  Ήπειρο 

β) Το προσφυγικό ρεύμα από Κρήτη 

γ)Το προσφυγικό ρεύμα  από Θεσσαλία και Μακεδονία 

δ) Το προσφυγικό ρεύμα από Ήπειρο και Μακεδονία 

 

6.Στις βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο)  και το Τρίκερι της Μαγνησίας κατέφυγαν  

α)Οι κάτοικοι της Θεσσαλομαγνησίας και της  Κεντρικής Μακεδονίας , μετά την προέλαση των  

τουρκικών στρατευμάτων και την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη Μαγνησία και τη 

Χαλκιδική (άνοιξη 1821) 

β)  Οι κάτοικοι της Θεσσαλομαγνησίας και της  Ηπείρου  , μετά την προέλαση των  τουρκικών 

στρατευμάτων και την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη Μαγνησία και τη Χαλκιδική 

(άνοιξη 1821 

γ) )  Οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας  και της  Ηπείρου  , μετά την προέλαση των  τουρκικών 

στρατευμάτων και την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη Μαγνησία και τη Χαλκιδική 

(άνοιξη 1821 
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δ) Οι κάτοικοι της Θεσσαλομαγνησίας και της  Κεντρικής Μακεδονίας , μετά την προέλαση των  

τουρκικών στρατευμάτων και την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στην Ήπειρο  και τη 

Χαλκιδική (άνοιξη 1821) 

7.Μετά την καταστολή του κινήματος στον Όλυμπο το 1822 αγωνιστές και οπλαρχηγοί από τη 

Μακεδονία  και τον Όλυμπο κατέφυγαν  

α) Στις Σποράδες  

β) Στα Δωδεκάνησα 

γ) Στη Σύρο  

δ) Στη Σάμο  

 

8.Μεγάλα κύματα προσφύγων  μετά την καταστολή του κινήματος στην Ήπειρο το 1821 

κατέφυγαν: 

α) Στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα και πλήθη συνέρευσαν στο Μεσολόγγι  

β)Στη Δυτική Στερεά και πλήθη συνέρρευσαν στο Μεσολόγγι 

γ) Στη Δυτική Στερεά και διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές 

δ)Στα Ιόνια νησιά  

 

9.Λόγω της δυσφορίας των Μεσολογγιτών εξαιτίας της αύξησης των προσφύγων  το 

Βουλευτικό παραχώρησε στους Σουλιώτες το Ζαπάντι , όμως 

α) Οι Σουλιώτες αρνήθηκαν την περιοχή και κατέφυγαν στα Ιόνια νησιά  

β) Οι Σουλιώτες  αρνήθηκαν και  διασκορπίστηκαν στη Στερεά Ελλάδα  

γ)  Οργανωμένες αντιδράσεις των ντόπιων ματαίωσαν την σχεδιαζόμενη παραχώρηση γης 

δ)Οι ντόπιοι αποδέχθηκαν την εγκατάσταση των προσφύγων υπό όρους  

 

10.Οι Σουλιώτες πέτυχαν να εκπροσωπηθούν στην Γ Εθνοσυνέλευση  , όπου έθεσαν ως βασικό 

θέμα: 

α) Την παραχώρηση τόπου  για  εγκατάσταση έως την επιστροφή τους στην Ήπειρο 

β) Την παραχώρηση τόπου για μόνιμη εγκατάσταση  

γ)Την παραχώρηση τόπου για μόνιμη εγκατάσταση στη Δυτική Στερεά μαζί με τους άλλους 

Ηπειρώτες 

δ) τίποτα από τα παραπάνω   

 

11.Μετά την καταστροφή της Κάσου το 1824 Κρήτες και Κάσιοι πρόσφυγες : 

α) Κατέφυγαν στην ελευθερωμένη Στερεά Ελλάδα 

β) Κατέφυγαν στην ελευθερωμένη Πελοπόννησο 

γ) Κατέφυγαν στα νησιά του Αιγαίου  

δ) Οι Κρήτες επέστρεψαν στην Κρήτη και οι Κάσιοι κατέφυγαν στη Σύρο  

 

12.Το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε στα Ψαρά εξαιτίας της παρουσίας των Χίων προσφύγων 

αντιμετωπίστηκε  

α) Με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων στην Αττική 

β) Με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων στις Σποράδες και την Πελοπόννησο 

γ) Με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων στις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο 

δ)Με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων στην Πελοπόννησο  
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13.Το νέο κύμα Χίων προσφύγων που δημιουργήθηκε μετά την αποτυχημένη επιχείρηση του 

Φαβιέρου  κατέφυγε: 

Α) Σάμο και Κυκλάδες 

Β)Σάμο και Σποράδες 

Γ)Σάμο και Δωδεκάνησα 

Δ) Σάμο  

 

14. Οι Σπετσιώτες αντέδρασαν στη θέληση των Ψαριανών προσφύγων να εγκατασταθούν 

μόνιμα στο νησί και έτσι οι Ψαριανοί : 

α) Αναγκάστηκαν να μετοικήσουν με κυβερνητική άδεια και να εγκατασταθούν στη Μονεμβασιά 

β)) Μετοίκησαν αυθαίρετα στη Μονεμβασιά  

γ)Ήλθαν σε σύγκρουση με τους Σπετσιώτες και παρέμειναν εκεί 

δ)  Αναγκάστηκαν να μετοικήσουν με κυβερνητική άδεια και να εγκατασταθούν στη Κόρινθο  

 

15.Μετά  τη θανατηφόρο επιδημία που ξέσπασε στη Μονεμβασιά οι Ψαριανοί κατέφυγαν : 

α)Στις Σπέτσες όπου και παρέμειναν μόνιμα 

β) Στην Αίγινα  μόνο όπου βρήκαν και  το χώρο της μόνιμης εγκατάστασής τους 

γ) Διασκορπίστηκαν στις Κυκλάδες  

δ) Διασκορπίστηκαν τις περιοχές γύρω από τη Μονεμβασιά  

 

16.Από το 1821 έως το 1824  κατέφυγαν στη Σύρο Έλληνες πρόσφυγες  από όλα τα μέρη της 

Ελλάδας: 

α) Μικρασιάτες, Ψαριανοί, Κρήτες και Χίοι  

β)Μικρασιάτες , Χίοι, Κάσιοι, Ψαριανοί  

γ)Μικρασιάτες, Χίοι , Κάσιοι , Ψαριανοί, Κρήτες 

δ) Κρήτες, Μικρασιάτες, Χϊοι  

 

17.Οι επαναστατικές κυβερνήσεις  δεν οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων  λόγω: 

α) Της έλλειψης κατάλληλων περιοχών εξαιτίας των κατά τόπους αντιδράσεων του ντόπιου 

πληθυσμού 

β) Το ενδιαφέρον για την απελευθέρωση της  Ελλάδας ήταν πιο έντονο  

γ)Των δυσμενέστατων συνθηκών κατά την Επανάσταση  αλλά και των κατά τόπους αντιδράσεων  

δ) Έλλειψης οργανώσεων που θα ασχολούνταν αποκλειστικά με το θέμα των προσφύγων.  
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Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ  

1.Κατά την περίοδο της Οθωνικής Διακυβέρνησης με μια σειρά διαταγμάτων προβλεπόταν η 

ίδρυση νέων προσφυγικών συνοικισμών  γεγονός που αποκάλυπτε: 

α) Τις προθέσεις να κερδίσει την εύνοια των προσφύγων 

β) τις προθέσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής  

γ )Τις προθέσεις της   πολιτείας να αυξήσει τον ελληνικό πληθυσμό  

δ) Τίποτε από τα παραπάνω  

 

2.Κατά την περίοδο της  μοναρχίας του Όθωνα δραστηριοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την 

αποκατάστασή τους: 

α) Οι Χίοι, οι Ψαριανοί, οι Κάσιοι, οι Κύπριοι και οι Μακεδόνες πρόσφυγες  

β Οι Χίοι , οι Ψαριανοί, οι Μακεδόνες και οι Κρήτες πρόσφυγες  

γ) Οι Χίοι , οι Ψαριανοί, οι Μακεδόνες και οι Κρήτες πρόσφυγες  

δ) Οι Χίοι, οι Ψαριανοί,  οι Κύπριοι και οι Μακεδόνες πρόσφυγες  

 

3.Για τους Κρήτες πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στις περιοχές της Πελοποννήσου 

εκδόθηκαν διατάγματα που προωθούσαν το συνοικισμό τους : 

α) Στη Μήλο , την Σύρο και την Αργολίδα 

β) Στη Αγολίδα, στη Μήλο και στη Χϊο 

γ) Στην Αργολίδα , τη Μεσσηνία και τη Μήλο   

δ) Στη Μήλο, τη Μεσσηνία και την Σάμο  

 

4.Η κατηγορία των γηγενών Ελλήνων προς τους πρόσφυγες ότι ενώ οι πρώτοι είχαν αγωνιστεί 

για την ελευθερία τώρα παραγκωνίζονταν από τους νεοφερμένους  ήταν μια στάση που 

υποδήλωνε:  

α) Την ύπαρξη ενός  βαθύτερου ανταγωνισμού , τον οποίο προκαλούσε η συνύπαρξη ντόπιου 

ελληνικού στοιχείου (αυτόχθονες) και του προσφυγικού αλλά ομογενούς (ετερόχθονες)  

β) Την ύπαρξη ενός  βαθύτερου ανταγωνισμού , τον οποίο προκαλούσε η αντιζηλία  ντόπιου 

ελληνικού στοιχείου (αυτόχθονες) και του προσφυγικού αλλά ομογενούς (ετερόχθονες)  για  την 

αναρρίχηση στην εξουσία  

γ) Την ύπαρξη ενός  βαθύτερου ανταγωνισμού , τον οποίο προκαλούσε η συνύπαρξη ντόπιου 

ελληνικού στοιχείου (ετερόχθονες ) και του προσφυγικού αλλά ομογενούς (αυτόχιθονες) 

δ) Δεν υποδήλωνε τίποτα 

 

5.Η κύρια κρίση αυτόχθονων και ετερόχθονων ξέσπασε  τον Ιανουάριο του 1844 για το άρθρο: 

α) Που καθόριζε τους όρους απόκτησης περιουσίας των ετερόχθονων 

β) Για το αν θα επιτρέπονταν μικτοί γάμοι 

γ) Που καθόριζε τις προϋποθέσεις  για την απόκτηση  της ιδιότητας του έλληνα πολίτη 

δ) Που ρύθμιζε όλα τα παραπάνω  

 

 



                                                                   
Αλεξάνδρου Ρώμα 74 πλατεία Αναλήψεως- παρ/μα  Σκούρτη-Πηγαδάκια  

Επιμέλεια :Διονύσιος Κόκλας  Σελίδα 14 

 

6.Στην Τρίτη φάση της αντιδικίας αυτόχθονων –ετερόχθονων τα ενδιαφέρον επικεντρώθηκε: 

α) Στις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη, επειδή δεν είχε λυθεί πριν 

β) Στο θέμα  των όρων εκλογής των βουλευτών  

γ) Στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών , καθώς οι ετερόχθονες θα ψήφιζαν με διαφορετικό τρόπο  

δ) Στο δικαίωμα ψήφου των ετερόχονων  

 

7.Στην Τρίτη φάση αντιδικίας αυτόχθονων ετερόχθονων  η ρύθμιση που επικράτησε επέτρεπε 

στους ετερόχθονες: 

α) Το δικαίωμα κανονικής αντιπροσώπευσης στην Βουλή  , εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό 

συνοικισμό  με επαρκή πληθυσμό  

β)  Το δικαίωμα ιδιαίτερης  αντιπροσώπευσης στην Βουλή  , εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό 

συνοικισμό  με επαρκή πληθυσμό 

γ) Το δικαίωμα κανονικής αντιπροσώπευσης στην Βουλή  , εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό  

συνοικισμό  με επαρκή πληθυσμό  

δ) Το δικαίωμα κανονικής αντιπροσώπευσης στην Βουλή  , εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό  

συνοικισμό   

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

1.Στα αλυτρωτικά κινήματα έδωσαν το παρον πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί  τον καιρό 

της επανάστασης στην ελέυθερη Ελλ΄δα και προέρχονταν από  

α) Την Κρήτη, τη Μακεδονία και την Κύπρο 

β) Την Κρήτη , τη Μακεδονία και την Ήπειρο 

γ) Τη Μακεδονία , την Κϋπρο και την Ήπειρο 

δ) Μικρά Ασία, Ήπειρο , Μακεδονία  

 

2.Το 1854 ο Κριμαϊκός πόλεμος  γέννησε ελπίδες στους Έλληνες  για την απελευθέρωση:  

α) Της Ηπείρου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας  

β) Της Ηπείρου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας  

γ) Της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας 

δ) Της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας 

 

3.Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος  γέννησε ελπίδες για την απελευθέρωση : 

α) Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου 

β) Της Κρήτης , της Θράκης και της Θεσσαλίας 

γ) της Κρήτης  , της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Ηπείρου 

δ) της Μακεδονίας, της Κρήτης και της Ηπείρου 

 

4.Η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης  προέβλεπε ρυθμίσεις στη  θεσσαλική συνοριακή γραμμή 

: 

α) Τέτοιες που δεν έβλαπταν το εδαφικό καθεστώς μεταξύ Ελλάδας  -Οθ. Αυτοκρατορίας  

β) Με μικρές βελτιώσεις υπέρ των Τούρκων 

γ) Με μικρές βελτιώσεις υπέρ των Ελλήνων 

δ) Με διατήρηση του προϋπάρχοντος συνοριακού καθεστώτος  
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5.Η Κρητική επανάσταση του 1866-1869 : 

α) Δεν προκάλεσε μεγάλο ρεύμα προσφύγων στην Ελλάδα , γιατί ο μεγάλος όγκος προσφύγων είχε 

φτάσει το 1841 ,μετά την αποτυχία του κινήματος στην Κρήτη  

β) Ήταν αυτή που προκάλεσε το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα το 19ο αιώνα 

γ) Ήταν αυτή που προκάλεσε ξανά μικρό αριθμό προσφύγων  

δ) Ήταν αυτή που προκάλεσε  μικρότερο αριθμό προσφύγων από εκείνους του 1841  

 

6.Το ελληνικό κράτος με την Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 : 

α) Αντιμετώπισε επιτυχώς το προσφυγικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε  

β) Απέτυχε να αντιμετωπίσει το οξύ προσφυγικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε 

γ) Δεν αντιμετώπισε προσφυγικό πρόβλημα γιατί ο αριθμός των προσφύγων ήταν μικρός 

δ) Δεν ασχολήθηκε με τους πρόσφυγες καθώς με αυτούς ασχολήθηκε  στην Αθήνα η  Κεντρική 

επιτροπή υπέρ των Κρητών  

 


