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Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

(εκτός από το Κρητικό) 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α.1.  

Να δώσετε τον ορισμό των όρων  

 Εθνικές γαίες 

 Τράπεζα της Ελλάδας 

 Σ.Ε.Κ.Ε. 

 Συμφωνία της Άγκυρας 

 

ΘΕΜΑ Α.2. 

Να σημειώσετε για την κάθε πρόταση αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

i. Κατά τη διάρκεια του 19
ου 

αιώνα η συμπεριφορά των ομογενών 

κεφαλαιούχων ήταν σταθερότερη .  

ii. Η πολιτική ενεργοποίηση των μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και 

η σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου βασιζόταν σε μια 

διαδικασία μίμησης . 

iii. Το 1879 υπήρχαν στις εκλογές 24 τοπικά ψηφοδέλτια, ενώ το 1885 

μόνο 4.  

iv. Οι πρόσφυγες οργανοπαίχτες και τραγουδιστές κυριάρχησαν στη λαϊκή 

μουσική σκηνή μέχρι το 1945. 

v. Τα τάγματα εργασίας απαρτίζονταν από άνδρες άνω των 45 ετών όπου 

πολλοί πέθαναν από διάφορες κακουχίες, πείνα και αρρώστιες .  

vi. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο- Γάλλους, μετά τον Κριμαϊκό 

Πόλεμο, προκάλεσε πείνα, αρρώστα και ανθρώπινες απώλειες.    

ΘΕΜΑ Β.1. 
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Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο πρώτος διωγμός του 

1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; 

 

ΘΕΜΑ Β.2. 

Ποια εποχή θεωρείται η χρονική αφετηρία του προσφυγικού ζητήματος στην 

Ελλάδα και τι γνωρίζετε γι’ αυτό το διάστημα ; 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Γ 

Με βάση τις πληροφορίες του κειμένου που ακολουθεί και με τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τι γνωρίζετε για τη δημιουργία 

συνοικισμών στο πλαίσιο της αστικής στέγασης των προσφύγων και για 

το έργο που ανέλαβε η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση . 

Ευθύς ως ανέλαβεν η Κυβέρνησις την υπεύθυνον αρχήν, έσπαυσε να θέση εις 

εφαρμογήν ωργανομένον πρόγραμμα διά την στέγασιν των αστών 

προσφύγων και την κατά περιφέρειας ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών. 

Προς τούτο προσήλθεν εις συνεννόησεις με την λειτουργούσαν ακόμη τότε 

Επιτροπήν Αποκταστάσεως Προσφύγων. Η πρώτη αυτή προσπάθεια της 

Κυβέρνησεως απέδωκεν εξαίρετα αποτελέσματα δι’ όλον το Κράτος. 

Τοιουτοτρόπως ανηγέρθησαν παρά του Δημοσίου : 

Εις τας Αθήνας, τον Πειραιάν και τα περίχωρα – Κατοικίαι ……. 3.200 

Εις την περιφέρειαν της Γενικής Δικοικήσεως Μακεδονίας – 

Κατοικίαι…………………………………………………………..2.380 

Εις την περιφέρειαν της Γενικής Διοικήσεως Θράκης – 

Κατοικίαι…………………………………………………………..1.000 

Κρήτης…………………………………………………………………200 

Άλλα νήσοι…………………………………………………………….200 

Εις την περιφέρειαν της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου – 

Κατοικίαι………………………………………………………….....2.800 

Λοιπή Ελλάς ………………………………………………………..1.350 
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Άλλαι κατοικίαι …………………………………............................. 3.000 

                                                                                Εν συνόλω….. 12. 130 

Εις αυτάς ανάγκη να προστεθούν και αι από προσφυγικούς οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς ανεγερθείσαι τη βοήθεια του Κράτους κατοικίαι 3.020 . 

Επομένως το σύνολον των προσφυγικών κατοικιών αι οποίαι ανεγέρθησαν 

ανέρχεται εν όλω εις 15.150. 

[Π. Πετρίδης, Το έργο της κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετία 1928 – 1932. Τι υποσχθέθη 

προεκλογικώς και τι επραγματοποίησε, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 342 – 

343] 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΘΕΜΑ Δ 

Αφού µμελετήσετε τις παρακάτω πηγές να ειρηνεύσετε τη φράση του 

βιβλίου σας: «Μέχρι το 1880 υπήρχε σηµαντική εµπορική κίνηση στα 

κατεργασμένα δέρµατα η οποία όµως σχεδόν εξαφανίστηκε στη 

συνέχεια» 
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ΠΗΓΗ 2 

Η σταδιακή διείσδυση των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών στις αγορές της 

περιοχής, οι ανερχόµενοι βαλκανικοί εθνικισµοί και η διαρκής επιδείνωση 

των σχέσεων µε την Αυτοκρατορία τροποποιούσαν αισθητά τους κανόνες του 

παιγνιδιού. Καθώς η διαδικασία του εκσυγχρονισµού απλωνόταν σιγά σιγά 

στο σύνολο της χερσονήσου, η Ελλάδα είχε πια να κάνει, όχι µόνο µε 

πολιτικούς αντιπάλους στο επίπεδο της διεκδίκησης των “εθνικών 

δικαιωµάτων” της, αλλά και µε νέους ανταγωνιστές στο οικονοµικό επίπεδο - 

και τούτο, όχι σε µια περίοδο ανάπτυξης από την οποία ενδεχοµένως θα 

έβγαιναν όλοι κερδισµένοι, αλλά σε περίοδο µαρασµού και όξυνσης των 

ανταγωνισµών. Πραγµατικά, ο πολιτικός αναβρασµός στην περιοχή 

συµπορεύεται συχνά µε απαρχές οικονοµικών µετασχηµατισµών και τη 

διαµόρφωση των νέων εθνικών οικονοµιών. 

…………………………………………………………………………………

……….  

Έτσι στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα τα νήµατα της πειραϊκής 

βιοµηχανίας αποκλείονται σταδιακά από τις αγορές της Αδριανούπολης, της 

Φιλιππούπολης, της Βάρνας (προς όφελος κυρίως των νηµατουργείων της 

Θεσσαλονίκης, που ιδρύονται µετά το 1878), ή από τις αγορές της Βηρυτού 

και της Μικράς Ασίας (νηµατουργεία της Ταρσού). ∆εν χρειάζεται να 

αποδείξουµε τη σηµασία των εξωτερικών αγορών για τη βιοµηχανία µιας 

µικρής χώρας. Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 265-267 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


