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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α.1. Τι γνωρίζετε για τη διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, όσον αφορά στις δύο πρώτες 

φάσεις της; (Μονάδες 8) 

 

Α.2. Α) Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: 

Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής: 

α. Αυτό που τα απασχολούσε στον τομέα της οικονομικής πολιτικής ήταν η οικονομική ανάπτυξη. 

β. Αυτό που τα απασχολούσε ήταν η σχέση τους με τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

γ. Αυτό που τα απασχολούσε ήταν η σχέση τους με την εκκλησία. 

(Μονάδες 1) 

 

Β) Αφού επιλέξετε τη σωστή απάντηση να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενό της. 

(Μονάδες 3) 

 

Α.3. Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α΄ με τους αριθμούς 

της στήλης Β΄: (Μονάδες 4) 

 ΣΤΗΛΗ Α΄                                                                                                 ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Α. Γενικός Οργανισμός Πελοποννήσου                                           1. Άφιξη Καποδίστρια  

Β. Προσωρινόν Πολίτευμα                                                                   2. Δεύτερο εξάμηνο 1824 

Γ. Εθνοσυνέλευση Άστρους                                                                 3. 1825 

Δ. Πρώτος εμφύλιος πόλεμος                                                             4. 1823 

                                                                                                                    5. πρώτο εξάμηνο 1824 

                                                                                                                    6. 1822 

                                                                                                                    7. άφιξη Δ. Υψηλάντη 

                                                                                                                    8. άφιξη Μαυροκορδάτου 

 

Α. 4. Τι έγινε μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, όσον αφορά στα 

προσφυγικά ρεύματα; (Μονάδες 6) 

 

Α. 5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. (Μονάδες 3) 

α. Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 

ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους. 
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β. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αυτών χρησίμευσε για την κάλυψη των τρεχόντων 

ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των στρατιωτικών 

κινητοποιήσεων (του 1877-1880 και του 1885-1886) και των εξοπλισμών (26.000.000 δραχμές από τα 

δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγηση τριών θωρηκτών το 1889). 

γ. Σημαντική πολιτική τομή της περιόδου 1923-1928 είναι η ψήφιση νέου συντάγματος, διαδικασία 

που ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε μόλις το 1927, με το οποίο εγκαθιδρύθηκε το πολίτευμα 

της αβασίλευτης δημοκρατίας. 

 

Α.6. Τι γνωρίζετε για το αναθεωρητικό και νομοθετικό έργο του Βενιζέλου την περίοδο 1910-

1912; (Μονάδες 7) 

 

Α.7. Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:  

Τανζιμάτ 

Εκλεκτικοί 

Τάγματα Εργασίας 

(Μονάδες 3) 

 

Α.8. Τι γνωρίζετε για τον εθνικό διχασμό από το 1912-1915 και την παραίτηση του Βενιζέλου; 

(Μονάδες 8) 

 

Α.9. Α. Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης: (Μονάδες 2) 

Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας στα τέλη του 19ου αι.: 

α. διανεμήθηκαν στους ακτήμονες 

β. υποθηκεύτηκαν 

γ. αγοράστηκαν από τους ομογενείς  

δ. διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες  

 

Β. Να αναπτύξετε σύντομα το περιεχόμενο της ορθής απάντησης. 

 (Μονάδες 5) 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Γ1.  Με βάση τα παρακάτω παραθέματα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:  

α) να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στα αστικά κέντρα.  

β) να αντιπαραβάλετε τους τρόπους της αστικής αποκατάστασης των απόρων και των 

εύπορων προσφύγων.  

 

Κείμενο Α 

... Κακήν κακώς, μην τα ρωτάς πώς ζούσαμε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήμαστε 

στα 1924 κι ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον 

Ποδονίφτη [= Ν. Ιωνία], στους Ποδαράδες [= Περισσός], στην Κοκκινιά.  

Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς; Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα 

τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ' ένα δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη· 

κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχανε πόρτες και 
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παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές για να ζεσταθούνε, να 

μαγειρέψουνε. Δύο χρόνια ύστερα που φτάσαμε εμείς στην Ελλάδα ήρθε και μας βρήκε στην 

Κοκκινιά και ο άντρας μου. Αυτός ήρθε από τους τελευταίους αιχμαλώτους, γιατί, επειδή ήταν 

τεχνίτης, τον κρατούσανε και τους δούλευε.  

Δουλέψαμε, κουραστήκαμε και κάναμε και σπίτι και αναστήσαμε τα παιδιά μας και δουλέψανε 

κι εκείνα· κι εδώ θα τελειώσουμε τη ζωή μας. Τα βάσανα μας ποτέ δεν θα φύγουνε από μέσα μας.  

Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφυγών για την άφιξη τους στην Ελλάδα, από το βιβλίο Η Έξοδος 

(έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τ. Α', σελ. 193-195  

 

Κείμενο Β  

Ως το τέλος του 1929 η Ε.Α.Π. είχε χτίσει 27.000 περίπου κατοικίες σε 125 νέους συνοικισμούς και 

το κράτος 25.000 κατοικίες, χωρίς να έχει λυθεί το πρόβλημα της άθλιας διαβιώσεως σε 

αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες 30.000 περίπου προσφυγικών οικογενειών.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σελ. 302  

 

Κείμενο Γ  

... Κακήν κακώς, μην τα ρωτάς πώς ζούσαμε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της προσφυγιάς. Ήμαστε 

στα 1924 κι ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες, στον 

Ποδονίφτη (= Ν. Ιωνία), στους Ποδαράδες (= Περισσός), στην Κοκκινιά. Τότε ξέρεις πώς πιάνανε 

τα σπίτια στους συνοικισμούς; Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι είχες σ' ένα 

δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη· κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν 

είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη 

νύχτα και τις βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε...  

(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό Μπαγάρασι κοντά στα Σώκια). Η Έξοδος 

(έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τ. Α', σελ. 195 

 

 

Γ2.  Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 

γνώσεις, να αποτιμήσετε τη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην ανάπτυξη του 

τομέα της βιομηχανίας.  

 

Κείμενο Α 

Στον χώρο των εργοστασίων κυριάρχησε η ταπητουργία με δεύτερη τη βαμβακουργία, την οποία 

οι πρόσφυγες εμπλούτισαν με νέα είδη: αλατζάδες, κουβέρτες και άλλα. Το σύνολο των 

βιομηχανικών οικοπέδων που παραχώρησε η ΕΑΠ σε ενδιαφερόμενους σε όλους τους 

προσφυγικούς συνοικισμούς ήταν 40. Από αυτά, τα είκοσι τέσσερα βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία και, 

από τα υπόλοιπα, δύο στην Καισαριανή, επτά στη Νίκαια, επτά στον Υμηττό, ένα στον Βύρωνα, 

ένα στα Ταμπούρια του Πειραιά, ένα στη Δραπετσώνα και ένα στον Πειραιά. Εκτός από τα 

ταπητουργεία και τα υφαντουργεία, στη Νέα Ιωνία ένα οικόπεδο χρησιμοποιήθηκε για 

εργοστάσιο ελαστικών, ένα για σοκολατοποιία και ζαχαροπλαστική, ένα για βιομηχανία 

χρωμάτων και ένα για αγγειοπλαστική. [...] Ο νέος και πολλά υποσχόμενος κλάδος της 

ταπητουργίας προσείλκυσε το ενδιαφέρον πολλών γνωστών γηγενών επιχειρηματιών, 

οικονομικών παραγόντων και τραπεζών, που εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία των 

προσφύγων συνεταιρίστηκαν μαζί τους στη δημιουργία μεγάλων εταιρειών. [...] Ο Ν. Κυρκίνης, 
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μέσα στα 1919, άρχισε τις εργασίες για την ίδρυση εργοστασίου μεταξουργίας, με συνεργάτη τον 

μεταξοβιομήχανο από την Καλαμάτα Α. Ναθαναήλ και τον γιο του Κωνσταντίνο. Οι πρώτες 

εργασίες στέφθηκαν με επιτυχία. [...] Τον Ιανουάριο του 1923, όταν τα κύματα των προσφύγων 

κατακλύζουν- τον χώρο, η Μεταξουργία του Κυρκίνη με τη συμμετοχή των ιδίων μετόχων της 

Ελληνικής Εριουργίας γίνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Μεταξουργεία 

Α.Ε.», με γενικό διευθυντή τον Ν. Κυρκίνη και εταιρικό κεφάλαιο 5.000.000 δραχμές. Κύριος 

παράγοντας της ανάπτυξης της μεταξουργίας στην Ελλάδα ήταν η συνεισφορά των προσφύγων 

που με την τεχνογνωσία τους αλλά, κυρίως, με τα φτηνά εργατικά χέρια που πρόσφεραν έδωσαν 

μεγάλη ώθηση στην ελληνική βιομηχανία μεταξιού. Στο εργοστάσιο του Κυρκίνη «τα πολυπληθή 

θύματα τον Κεμαλισμού, τα εκ Νικομήδειας και Προύσσης καταγόμενα εύρον την γνωστήν της 

πατρίδος των ενασχόλησιν δια τελειότατων μηχανημάτων... γίνεται μάλιστα προσπάθεια εν τω 

Υπουργείω Περιθάλψεως, ώστε να απασχοληθώσι άπασαι αι εργάτιδες» γράφει η Χρυσή Βίβλος. 

Όλγα Βογιατζόγλου, «Η βιομηχανική εγκατάσταση στη Νέα Ιωνία- Παράμετρος εγκατάστασης», 

στον συλλογικό τόμο Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα, σελ. 150-155  

 
Κείμενο Β 

Οι συνέπειες της άφιξης των προσφύγων στην βιοτεχνία και τη βιομηχανία  

Τα αποτελέσματα του μεγάλου προσφυγικού ζητήματος ήταν τεράστια από οικονομική, πολιτική 

και εθνολογική άποψη. Παρατηρείται αύξηση του αστικού πληθυσμού, τόνωση του εμπορίου, 

επίρρωση ιδιαίτερων βιομηχανιών, π.χ. υφαντουργίας, ταπητουργίας, κεραμοποιίας και 

πλαστικής. [...]  

Πολύ σαφείς είναι επίσης οι πρόοδοι στην ταπητουργία που βρίσκεται σε άμεση σχέση με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών. Πράγματι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας φέρνουν μαζί τους 

πολύτιμες παραδόσεις, αναγόμενες στο Βυζάντιο, τόσο στην ταπητουργία όσο και στην κεραμική, 

ώστε η Ελλάδα από τα 1926 να μπορεί ν' ανταγωνίζεται με επιτυχία σ' αυτό το πεδίο τις χώρες της 

Ανατολής και προπάντων την Τουρκία. Στα 1927 λειτουργούν περισσότεροι από 4.000 

ταπητουργικοί αργαλειοί, από τους οποίους τα 2/3 στην Αθήνα και στον Πειραιά και το 1/3 στο 

εσωτερικό της χώρας. Αυτή η βιοτεχνία απασχολεί 10.000 εργάτες. Από την παραγωγή τα 80% τα 

εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υπόλοιπο το πουλούν στην Ελλάδα και στις διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. Στα 1929 ιδρύεται ο Αυτόνομος Ταπητουργικός Οργανισμός και ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού. [...] Η περαίωση της εγκαταστάσεως των προσφύγων και η αρχή της 

σταθεροποιήσεως της οικονομικής ζωής διευκόλυναν τη βιομηχανική πρόοδο, παρά τις πολιτικές 

αναταραχές. [...] Όπως έγραφε στις 12 Μαρτίου 1928 σ' ένα άρθρο του στο «Ελεύθερο Βήμα», 

σχετικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ο παλιός υπουργός Π. Βουρλούμης, από το 1920 

έως το 1927 η βιομηχανία έχει σημειώσει μεγαλύτερες προόδους από όσες είχε κάνει μετά την 

Επανάσταση του 1821.  

Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 385-387 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


