
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Θέμα Α1 

Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων: 

α. βενιζελισμός 

β. αγροτική μεταρρύθμιση 

γ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

μονάδες 15 

 

Θέμα Α2 

Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα, που περιλαμβάνονται στη στήλη Α, με τις ημερομηνίες πραγματοποίησής 

τους, που αναφέρονται στη στήλη Β, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της στήλης Β δίπλα στον 

αριθμό της στήλης Α (δύο ημερομηνίες στη στήλη Β περισσεύουν).  

 

Στήλη Α Στήλη Β 

Α. Συνθήκη Νεϊγύ – Σύμφωνο περί αμοιβαίας 

μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας 

1. Ιούνιος 1925 

Β. Συνθήκη των Σεβρών  2. 10 Ιουνίου 1930  

Γ. Ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών  3. 10 Αυγούστου 1920 

Δ. Συνθήκη της Λοζάνης  4. Νοέμβριος 1919  

Ε. Συμφωνία της Άγκυρας 5. 24 Ιουλίου 1923 

 6. 30 Ιανουαρίου 1923 

 7. 30 Οκτωβρίου 1930  

 

μονάδες 10 

Θέμα Β1 

α. Να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι Ψαριανοί πρόσφυγες από τους κατοίκους 

των νησιών Τήνο, Πάρο, Άνδρο και Σπέτσες, όπου κατέφυγαν μετά την καταστροφή της πατρίδας τους 

(1824). (μον. 6). 

β. Να αναφερθείτε στις προσπάθειες των Σουλιωτών και γενικά των Ηπειρωτών, κατά την οθωνική περίοδο, 

για να αποκτήσουν τόπο μόνιμης εγκατάστασης. (μον. 6) 

μονάδες 12 

 

Θέμα Β2 

α. Ποιος ήταν ο στόχος της υποχρεωτικής διαχείρισης των βασικών κρατικών εσόδων της Ελλάδας που 

επιβλήθηκε στη χώρα το 1898; (μον. 6) 

β. Ποιες μεγάλες επενδύσεις έγιναν στο λεκανοπέδιο της Αττικής μετά την άφιξη των προσφύγων το 1922; 

(μον. 7) 

μονάδες 13 



ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Θέμα Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να 

αναφερθείτε στην περίθαλψη των προσφύγων από το κράτος 

α. κατά το διάστημα 1917-1921 (μον. 13) 

β. κατά το πρώτο διάστημα μετά την μικρασιατική καταστροφή (μον. 12) 

μονάδες 25 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α 

Η τρίτη περίοδος σημειοί την πλήρη εξέλιξιν της περιθάλψεως εν Ελλάδι διά της ιδρύσεως του 

Υπουργείου της Περιθάλψεως γενομένης διά του Διατάγματος της 8 Ιουλίου 1917. […] Η περίθαλψις 

συνίστατο εις την, πλην των άλλων, παροχήν επιδόματος […]  Φυσικώ τω λόγω, το επίδομα τούτο 

παρείχετο εις πρόσφυγας απόρους και ουχί εις εργαζομένους και κερδίζοντας τα προς το ζην. 

Παρεκτός των επιδομάτων αυτών, αναφέρομεν ότι ιδρύθησαν συσσίτια εν Αθήναις, Πειραιεί, 

Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω, είτα δε, μετά την κάθοδον των εκ Ρωσίας προσφύγων, ιδρύθησαν και 

έτερα εν Βόλω, Αιγίνη, Ύδρα, Σπέτσαις, Λαυρείω, Αργοστολίω, Κρήτη, Σμύρνη, Ανατολική Μακεδονία 

και αλλαχού. 

Εις τους πάσχοντας εκ χρονίων νοσημάτων και καταστάντας ανικάνους προς εργασίαν χορηγείται 

έκτακτον μηνιαίον επίδομα μέχρι δραχμών τριάκοντα. Εκτός τούτων χορηγούνται και έκτακτα βοηθήματα 

εφ’ άπαξ μέχρι δραχμών εικοσιπέντε εις τους πάσχοντας εκ προσκαίρων νοσημάτων. Εις τους 

στερουμένους θέσεως πρόσφυγας ιερείς χορηγούνται ειδικά μηνιαία επιδόματα μέχρι δραχμών 40. Εις τους 

διδασκάλους αμφοτέρων φύλων τους μη δυναμένους να εργασθούν παρέχονται μηνιαία επιδόματα εξ 

δραχμών 30. Εις τους μαθητάς και τας μαθητρίας οίτινες αναδεικνύονται εξηκριβωμένως επιμελείς και 

χρηστοί, παρέχοντες ούτω τα εχέγγυα ότι θα καταστώσι προστάται των οικογενειών των, χορηγούνται 

έκτακτα μηνιαία επιδόματα μέχρι δραχμών 30. Εις τους αναξιοπαθούντας δίδονται εφ’ άπαξ βοηθήματα 

μέχρι δραχμών εκατόν, δυνάμενα να επαναληφθώσιν εκάστοτε εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις και ανωτέρα 

των εκατόν δραχμών μέχρι χιλίων δραχμών. Πάντα τ’ ανωτέρω επιδόματα ηυξήθησαν από ενός έτους. 

Διά την στέγασιν των απόρων προσφύγων χρησιμοποιούνται δημόσια οικήματα, μισθούνται δε και 

επιτάσσονται ιδιωτικά τοιαύτα. 

Το Υπουργείον της Περιθάλψεως ίδρυσε νοσοκομεία προσφύγων εν Θεσσαλονίκη, Λέσβω, Σμύρνη, 

Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χίω, Αιγίνη και αλλαχού. Δι’ ιδίας επίσης αυτού δαπάνης εισάγει προς 

θεραπείαν εις τα διάφορα άλλα νοσοκομεία και άσυλα τους ασθενείς πρόσφυγας. 

Εν γένει τα της ιατρικής περιθάλψεως έχουν ανατεθή εις ειδικούς ιατρούς παρεχομένους δωρεάν εις 

τους πρόσφυγας και των απαραιτήτων φαρμάκων.   

Μιχαήλ Αιλιανός, Υπουργείο Περιθάλψεως: Το έργο της ελληνικής περιθάλψεως, Γραφείον Τύπου Υπουργείου 

Εξωτερικών, εν Αθήναις 1921, σ. 71-73 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β 

[...] Στις εφημερίδες της 2ας Σεπτεμβρίου, [1922] πλάι στις ειδήσεις για τη «Σμύρνη που καίγεται», τους 

«χριστιανούς που σφαγιάζονται» και τον Βενιζέλο που «αγωνίζεται να σώσει τη Θράκη», διαβάζουμε στα 

ψιλά γράμματα ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης «μελετάται η τροποποίηση του ενοικιοστασίου», στο 

σημείο που αφορά στην υπενοικίαση των δωματίων. Ακόμη, στο Ελεύθερον Βήμα παρουσιάζεται από τις 

πρώτες κιόλας μέρες «προσφορά δωματίου εντός κατοικίας», αλλά υπό τον εξής όρο: το δωμάτιο 

προσφέρεται «για ενοικίαση από οικότροφο προσφυγοπούλα». Τα δείγματα αυτά είναι προάγγελοι, κατά 

κάποιον τρόπο, των επικείμενων επιτάξεων. [...] Κι έτσι, έντεκα μόλις μέρες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου, 

έρχεται νέο ΝΔ [Νομοθετικό Διάταγμα] βάσει του οποίου ο Υπουργός Περιθάλψεως, αν κρίνει ανεπαρκή 

την προσωρινή στέγαση, εξουσιοδοτείται να επεκτείνει την επίταξη και επί ακινήτων κατοικουμένων ή 



οπωσδήποτε χρησιμοποιουμένων. Από τη στιγμή αυτή, το προσφυγικό ζήτημα αφορά άμεσα κάθε Έλληνα 

κάτοικο. Κανείς πλέον δεν μπορεί να μείνει απαθής.  

Ο Χένρυ Μοργκεντάου [Αμερικανός διπλωμάτης] τώρα δηλώνει: «Και το τελευταίο ελληνικό 

νοικοκυριό άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του και δέχτηκε κάποιους πρόσφυγες. Στην Αθήνα πάνω από πέντε 

χιλιάδες δωμάτια σε ιδιωτικά σπίτια προσφέρθηκαν σε πρόσφυγες». Ο αριθμός μένει να εξακριβωθεί. 

Μεγέθη σε εθνικό επίπεδο είναι δύσκολο να βρεθούν. Σε άλλα κείμενα της εποχής αναφέρονται οχτώ 

χιλιάδες δωμάτια. [...] 

Βίκα Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιούμενων», στο συλλογικό τόμο 

Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα, Επιστημονικό Συμπόσιο, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 

και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1997, σ. 71-74 

 

Θέμα Δ1  

Λαμβάνοντας υπόψη τα κείμενα και τον πίνακα που ακολουθούν και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας 

γνώσεις να αναφερθείτε: 

α. στην κατάσταση της ελληνικής βιομηχανίας από τη δεκαετία του 1870 και μετά και στους λόγους για 

τους οποίους δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ως τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα (μον. 10) 

β. στους λόγους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας από τη δεκαετία του 1920 και 

μετά (μον. 10) 

γ. στη συμβολή των γυναικών στην ελληνική βιομηχανία κατά τον 20ό αιώνα (μον. 5) 

μονάδες 25  

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α  

Τη στιγμή που ο Τρικούπης ανήλθε στην εξουσία μέσα στη διεθνή και εσωτερική ύφεση, το 

σπουδαιότερο πρόβλημά του ήταν η διατήρηση και η ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος παραγωγικού 

δυναμικού. Το δυναμικό αυτό ήδη υπήρχε στην Ελλάδα από την εποχή του Κουμουνδούρου. Ο Τρικούπης 

αγωνίσθηκε και επέτυχε να το συγκρατήσει κατά τη διάρκεια που η κρίση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην 

Ελλάδα (1885-1888) και να το αναπτύξει στη συνέχεια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του 

πλέον αντιπροσωπευτικού τύπου της ελληνικής βιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας. Τα 14 

κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια που η Ελλάδα διέθετε το 1889, είχαν ιδρυθεί ήδη από το 1876. 

[…] Γενικά, στην περίοδο 1880-1889, φαίνεται ότι δεν ιδρύθηκαν πολλές νέες βιομηχανίες, εκτός 

από τις αλευροβιομηχανίες, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν (ακόμη μια ένδειξη της σημασίας της εγχώριας 

αγοράς, προς την οποία προσαρμόστηκε η βιομηχανική ανάπτυξη αυτής της περιόδου). Το σημαντικό 

γεγονός ήταν ότι οι ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες διατηρήθηκαν, ενισχύθηκαν και μεγεθύνθηκαν.  

Κ. Βεργόπουλος, Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, 1978, σελ. 149-150.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 

Πόλη ή ομάδα 

πόλεων 

 Καταστή- 

ματα (%) 

Ιπποδύναμη 

(%) 

Εργάτες 

(%) 

Μέση 

ιπποδύναμη 

(ανά 

κατάστημα) 

Μέσο μέγεθος 

(εργάτες ανά   

κατάστημα) 

Πειραιάς 

Ερμούπολη  

Πάτρα  

Αθήνα  

Καλαμάτα 

Σύνολο 

(5 πόλεις) 

Επτάνησος (4 

πόλεις) 

Άλλες πόλεις (15) 

28,0 

13,1 

12,2 

7,5 

5,6  

 

66,4 

 

11,2 

22,4  

100.0 

40,0 

13,8 

9,3 

6,5 

 3,7  

 

73,6 

 

11,5 

14,9  

100,0 

34,0 

25,4 

8,2 

5,3 

9,5  

 

82,4 

 

6,7 

10,9  

100,0 

25 

18,5 

13 

15 

11,5 

 

19 

 

18 

11,5 

54 

86 

30 

31 

76 

 

55 

 

26 

14 

Σύνολο σε 

απόλυτους 

αριθμούς 

 

107 

 

1857-1890 

 

4753-4858 

 

17,5 

 

45 

 

Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σελ.210 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β  

Πέρα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συμβολή των προσφύγων στην 

ελληνική βιομηχανία, γιατί πολλοί πρόσφυγες είχαν πείρα από βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις 

και γιατί οι πρόσφυγες ήταν φτηνό, εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό. Οι πρόσφυγες 

βιομήχανοι, που δεν ήταν λίγοι, πρόσφεραν τις μοντέρνες γνώσεις τους στην ανάπτυξη της ελληνικής 

βιομηχανίας. Το παράδειγμα των βιομηχανιών της Σμύρνης νομίζω ότι είναι καθοριστικό, για να 

σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Από τα 390 βιομηχανικά 

εργοστάσια της πόλης και της περιοχής τα 344 ανήκαν σε Έλληνες. Πολλοί από αυτούς μπόρεσαν και 

μετέφεραν μέρος της περιουσίας τους στην Ελλάδα και μ’ εκείνη τη μαγιά ξαναδημιούργησαν μεγάλες 

βιομηχανικές μονάδες.  

 Έτσι, στην πρώτη δεκαετία της προσφυγιάς ο αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων υπερδιπλασιάστηκε. Ο αριθμός των εργατών στα εργοστάσια αυξήθηκε κατά 175%. Στους 

περισσότερους κλάδους της μεταποίησης η παραγωγή τετραπλασιάστηκε. Πολλοί νέοι κλάδοι προστέθηκαν 

στην ελληνική βιομηχανία από τους έμπειρούς πρόσφυγες. Δεν υπήρξε βιομηχανικός κλάδος, στον οποίο η 

προσφυγική επιχειρηματικότητα να μην δημιούργησε πηγές εφοδιασμού της εσωτερικής αγοράς. Η 

παραγωγή ταπήτων, η μεταξουργία, η βιομηχανία πλαστικών υλών, η βιομηχανία εσμαλτωμένων ειδών 

ήταν προσφορά των προσφύγων στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και στην απεξάρτησή της από το 

εξωτερικό. Ακόμη, η σταδιακή αλληλοσυμπλήρωση των δυο ομάδων, γηγενών και προσφύγων, στο πεδίο 

της βιομηχανικής δράσης βοήθησε ευεργετικά και τις δύο ομάδες αλλά και την εθνική οικονομία.  

Κ. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία (1204-1940), Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 448-449 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ  

Η ταπητουργία ειδικότερα, ένα εντελώς νέος για την Ελλάδα κλάδος, ενισχύθηκε σημαντικά, επειδή 

αφορούσε ιδίως τις γυναίκες, που πλειοψηφούσαν στον προσφυγικό πληθυσμό -υπολογίζονταν σε 50.000 



περίπου οι τεχνίτριες που είχαν έλθει από την Μικρά Ασία- αλλά και, το κυριότερο, επειδή μπορούσε να 

αναπτυχθεί με το σύστημα της κατ’ οίκον εργασίας. Μέχρι το 1926 είχαν συσταθεί 80 εργαστήρια 

ταπητουργίας ενώ το 1927 οι εργαζόμενοι στον κλάδο (μαζί με την κατ’ οίκον εργασία) υπολογίζονταν σε 

11.000 συνολικά με 5.600 αργαλειούς. […] 

Η διόγκωση των αστικών κέντρων επέφερε σημαντικότατες αλλαγές και στη γυναικεία εργασία. Ένα 

νέο προλεταριάτο δημιουργήθηκε, καθώς οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν την πλειονότητα των 

προσφύγων εντάχθηκαν στον ενεργό πληθυσμό απασχολούμενες κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και 

των υπηρεσιών. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν το 83% των εργατών στην κλωστοϋφαντουργία, το 72% 

των εργατών στην καπνοβιομηχανία και το 71% στη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων της πρωτεύουσας. 

Βασίλης Πατρώνης, Ελληνική Οικονομική Ιστορία, Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στην Ελλάδα (18ος-

20ος αιώνας), Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, σελ. 182-186, 

www.kallipos.gr 

 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

http://www.kallipos.gr/

