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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1.

α. → Λάθος, βλ. σελ. 49.

β. → Λάθος, βλ. σελ. 81.

γ. → Λάθος, βλ. σελ. 47 και  98.

δ. → Σωστό, βλ. σελ. 250.

ε. → Σωστό, βλ. σελ. 252-253.

Α.1.2. Ορισµοί:

α. Σύµφωνο περί αµοιβαίας µεταναστεύσεως µεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας: σελ. 140: «Το Νοέµβριο του 1919 υπογράφηκε … πριν
από την υπογραφή της συνθήκης)».

β. Τάγµατα εργασίας: σελ. 139: Στη διάρκεια του πρώτου διωγµού

(1914) οι Έλληνες της Μικράς Ασίας υπέστησαν διάφορες
καταπιέσεις ανάµεσα στ ις οποίες ήταν και τα τάγµατα εργασίας. Πιο
συγκεκριµένα, «Οι άντρες άνω των 45 … συνελήφθησαν,
εκτελέστηκαν». [Αναφορά στα τάγµατα εργασίας (αµελέ ταµπουρού)
γίνεται και στ ις σελ. 253 και  254].

γ. Ηνωµένη Αντιπολίτευσις: σελ. 210: «Κάτω από αυτές τις
συνθήκες (δηλαδή την πολιτ ική αδιαλλαξίας του Γεώργιου µετά την
απόλυση Βενιζέλου, την απαγόρευση της ελευθεροτυπίας, τ ις
διώξεις και  φυλακίσε ις δ ιακεκριµένων µελών της κρητ ικής
αντιπολίτευσης), τα πολιτικά πράγµατα … δυναµική αναµέτρηση µε
τον Πρίγκιπα».

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1.
σελ. 52-53: (κεφάλαιο 7) «Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες …
ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία».

Α.2.2.
σελ. 206-208: (κεφάλαιο 1) «Οι ξένοι Ναύαρχοι αναχώρησαν την
επόµενη … Υπουργός ∆ικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος».
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1

α) Η επανάσταση της 3η ς  Σεπτεµβρίου του 1844 έδρασε

καταλυτ ικά στα πολιτ ικά πράγµατα της Ελλάδας. Στη διάρκεια των
εργασιών της Εθνοσυνέλευσης (1843-1844) ο ι τρε ις ηγέτες των
«ξενικών κοµµάτων» κατόρθωσαν να αποφύγουν τ ις ακραίες θέσεις
να επιβληθούν στ ις ρ ιζοσπαστικές οµάδες των κοµµάτων τους και  να
πάρουν από κοινού αποφάσεις γ ια τ ις συνταγµατικές ρυθµίσεις. Οι
κοµµατικές παρατάξε ις συµφώνησαν στην ανάγκη να κατοχυρωθούν
συνταγµατικά ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα.

Παράλληλα, στο σύνταγµα καθορίστηκαν και ο ι  βασιλ ικές
εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιότερων ήταν η συµµετοχή του βασιλ ιά
στην άσκηση της νοµοθετ ικής εξουσίας και η αρχηγία του κράτους
και του στρατού. όµως, καµιά πράξη του δεν ε ίχε ισχύ χωρίς την
προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού. Προβλεπόταν επίσης η
ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι  γερουσιαστές θα διορίζονταν από
τον βασιλ ιά και θα διατηρούσαν το αξ ίωµά τους, ισόβια.

Σχετικές είναι και οι πληροφορίες που αντλούµε από το
πρώτο ιστορικό παράθεµα, στο οποίο το σύνταγµα του 1844

χαρακτηρίζεται «µοναρχικό και συντηρητικό», παρά τ ις αρκετές
φιλελεύθερες διατάξε ις που προώθησαν τα προοδευτ ικότερα µέλη
της Εθνοσυνέλευσης. Η συγκεκριµένη εκτ ίµηση συνδέεται πιθανόν
µε την αδυναµία του Συντάγµατος να περιορίσε ι ουσιαστικά τ ις
εξουσίες του βασιλ ιά, όπως ήταν εξάλλου και  η βούληση των
επαναστατών της 3η ς Σεπτεµβρίου. Μετά την ψήφιση του
συντάγµατος οι βασιλ ικές εξουσίες έδιναν στον Όθωνα τη
δυνατότητα να συµµετέχε ι και να επηρεάζε ι τη νοµοθετ ική και
εκτελεστική εξουσία ως αρχηγός του κράτους και ως υπεύθυνος να
διορίζε ι τα µέλη της Γερουσίας, θεσµό που θα αποτελούσε καθαρά
υποστύλωµα και  φερέφωνο της Αυλής. Ανάλογη ήταν και η εµπλοκή
του στα στρατιωτικά πράγµατα της χώρας µε την ιδ ιότητα του
αρχηγού του στρατού. [Ο περιορισµός της προσυπογραφής του
αρµόδιου υπουργού φαίνεται επουσιώδης, µ ια και  σύµφωνα µε το
σύνταγµα, ο Όθωνας διατηρούσε το δικαίωµα να διορίζε ι  και να
παύει τους υπουργούς]. Πάντως στο δεύτερο παράθεµα, υπάρχει η

εκτ ίµηση που έρχεται εν µέρει  σε αντ ίθεση µε τ ις έννοιες µοναρχικό
και συντηρητικό σύνταγµα που καταγράφονται στο πρώτο κε ίµενο.
Συγκεκριµένα γ ίνεται λόγος γ ια «περιορισµό των υπερτροφικών
εξουσιών του µονάρχη».

Με άλλες διατάξε ις κατοχυρωνόταν, µε ελάχιστους
περιορισµούς, το δ ικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας γ ια τους
άνδρες, ρύθµιση που αποτελούσε παγκόσµια πρωτοπορία. Οριζόταν
η εκλογική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι εκλογείς
µπορούσαν να δώσουν θετ ική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν,
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συµπληρώνοντας ψηφοδέλτ ια, ακόµη και  δ ιαφορετ ικών Συνδυασµών.
Στο πρώτο µάλιστα ιστορικό παράθεµα επιβεβαιώνεται ο
συγκεκριµένος χαρακτηρισµός της πρωτοπορίας που καταγράφεται

στο σχολικό βιβλίο. Η αναφορά στην καθολική ψηφοφορία σε
συνδυασµό µε την έννοια της αµεσότητας στην άσκηση του
εκλογικού δικαιώµατος– (σηµειωτέον ότ ι  ο όρος άµεση ψηφοφορία
δεν καταγράφεται στο σχολικό βιβλίο γ ια το σύνταγµα του 1844 αλλά
για το σύνταγµα του 1864) έδωσε στην Εθνοσυνέλευση του
ελληνικού βασιλε ίου την πρωτοπορία «σε σχέση µε τα ισχύοντα στ ις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής». Ανάλογες είναι και
οι πληροφορίες του δεύτερου παραθέµατος, στ ις οποίες τονίζεται

η σηµασία του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας γ ια την
ενίσχυση του κοινοβουλευτ ισµού και  την αποψίλωση της οθωνικής
παντοδυναµίας.

Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται στο πρώτο κε ίµενο ως
«επαναστατικός για την εποχή του εκλογικός νόµος της 18ης Μαρτίου
1844». Πιο συγκεκριµένα, στο παράθεµα προσδιορίζονται τα

κριτήρια που αναγνώριζαν το δικαίωµα του εκλέγε ιν στους Έλληνες
πολίτες. Ο ψηφοφόρος έπρεπε να ε ίναι  άρρενας γηγενής, δηλαδή να
έχει  γεννηθεί στο ελεύθερο ελληνικό βασίλε ιο (τεκµήριο
εντοπιότητας) και να έχε ι συµπληρώσει  το 25ο έτος της ηλικ ίας του.
Επιπλέον, απαραίτητο προσόν θεωρήθηκε η κατοχή ιδ ιοκτησίας στην
επαρχία όπου θα γ ινόταν η άσκηση των πολιτ ικών δικαιωµάτων γ ια
την οποία διευκριν ίστηκε ότ ι  θα έπρεπε να ε ίναι  ε ίτε κ ινητή ε ίτε
ακίνητη (φορολογήσιµη και  κερδοφόρος).

β) Το δικαίωµα της καθολικής ψηφοφορίας δηµιούργησε νέους

όρους γ ια την πολιτ ική και κοµµατική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ
πεδίο γ ια τη συµµετοχή πολιτών και κοµµάτων στο δηµόσιο βίο και
διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συµφερόντων.

 Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτ ικές δ ιαδικασίες και η λε ιτουργία
κοµµάτων να ήταν προϊόν µιας µικρής πολιτ ικής ηγετ ικής οµάδας, να
µην ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να
αναπτύχθηκαν κατά µίµηση δυτ ικών προτύπων, τα οποία στην
εφαρµογή τους παραµορφώθηκαν λόγω του µικρού βαθµού
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Όµως, ανεξάρτητα από τ ις
επιδράσεις δυτ ικών προτύπων, ο κοινοβουλευτ ισµός στην Ελλάδα,
ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόµους γ ια να
ανταποκριθε ί  στ ις ιδ ια ίτερες ανάγκες, τα προβλήµατα και τα
αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Το δεύτερο ιστορικό παράθεµα
σηµειώνει ότ ι η καθολική ψηφοφορία και  ο περιορισµός της

υπερτροφικής εξουσίας του βασιλ ιά έφερε εν ίσχυση και
συνακόλουθη εδραίωση του κοινοβουλευτ ισµού  στο πλαίσιο του
συντάγµατος του 1844

Εξάλλου, γ ια την πολιτ ική ενεργοποίηση µεγάλων τµηµάτων
του πληθυσµού και  γ ια τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους
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δικαίου, δεν θα αρκούσε µια δ ιαδικασία µίµησης. Χαρακτηριστικά
είναι και όσα καταγράφει το δεύτερο ιστορικό παράθεµα. Η
καθολική ψηφοφορία προώθησε την πολιτ ική χε ιραφέτηση των
λαϊκών στρωµάτων και  συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας
δηµοκρατικής ιδεολογίας σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των
κοινοβουλευτ ικών θεσµών. Τα κόµµατα αποτελούσαν αναγκαιότητα
της εποχής και  ανταποκρίνονταν στ ις ανάγκες των ανθρώπων που
τα συγκρότησαν. Πάντως, τα κόµµατα αυτής της περιόδου δεν
µπορούν να χαρακτηρισθούν µε σηµερινούς όρους (αριστερά-δεξ ιά,
προοδευτ ικά-συντηρητικά).

ΘΕΜΑ Β2

Την αστική αποκατάσταση των προσφύγων ανέλαβε περισσότερο
το κράτος και  λ ιγότερο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονοµική
βοήθεια σε περιορισµένο αριθµό επιχε ιρήσεων, ο ικοτεχνικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η ταπητουργία). Σε αντ ίθεση µε
την αγροτική αποκατάσταση, η αστική περιλάµβανε περισσότερο
στέγαση και όχι πρόνοια γ ια εύρεση εργασίας.

Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα µε τη δηµιουργία
τεσσάρων συνοικ ισµών: της Καισαριανής, του Βύρωνα, της Νέας
Ιωνίας και  της Κοκκιν ιάς στον Πειραιά. Γ ια τη στέγαση των αστών
προσφύγων υιοθετήθηκε η δηµιουργία συνοικ ισµών µε επέκταση των
πόλεων στ ις οποίες αυτοί  ήταν προσωρινά εγκατεστηµένοι.
Προκρίθηκε – εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις – το σύστηµα της
ανέγερσης µικρών κατοικ ιών, µονοκατοικ ιών/ δ ιπλοκατοικ ιών/
τετρακατοικ ιών, µονώροφων ή διώροφων, µε ένα ή δύο δωµάτια,
κουζίνα και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους. Το κράτος ή η
ΕΑΠ ανέθεταν την ανέγερση των συνοικ ισµών σε εργολάβους ή
φρόντ ιζαν να εφοδιάζουν τους πρόσφυγες µε τα απαραίτητα µέσα
για να κατασκευάσουν οι ίδ ιο ι τα σπίτ ια τους. Σχετικές είναι και οι
πληροφορίες που µας παρέχονται από την αφήγηση της
Μαριάνθης Καραµουσά, από το χωριό Μπαγάρασι, όπως αυτή
καταγράφεται στο δεύτερο παράθεµα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη
µαρτυρία της, το 1924 άρχισε η δηµιουργία συνοικ ισµών στον
Ποδονίφτη (Νέα Ιωνία), στους Ποδαράδες (Περισσό), περιοχή που
δεν αναφέρεται σχολικό βιβλίο, και στην Κοκκιν ιά. Στο κε ίµενο της

µαρτυρίας περιγράφεται  η µέθοδος της κατάληψης και κατοχής µε
την οποία οι πρόσφυγες κατοχύρωναν την ιδ ιοκτησίας µιας κατοικ ίας
(«πήγαινες εκεί, κρεµούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι άλλο είχες σ’ ένα
δωµάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου») και τα προβλήµατα που
αντιµετώπισαν, καθώς τα περισσότερα σπίτ ια ήταν ηµιτελή και
ακατάλληλα γ ια κατοίκηση («ατελείωτα ήταν ακόµη˙ κεραµίδια δεν
είχανε, πόρτες δεν ε ίχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και µερικά που
είχανε πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να µαγειρέψουνε…»),



È
Å

Ì
Å

Ë
ÉÏ

Å
Ë

Å
Õ

Ó
ÉÍ

Á

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

γεγονός που µαρτυρεί  εν µέρει και την προχειρότητα ή τη βιασύνη µε
την οποία το κράτος και  η ΕΑΠ κατά περιπτώσεις επιτέλεσαν το έργο
τους.

Η οικοδόµηση των συνοικ ισµών, ελλε ίψει χρόνου και χρηµάτων,
συχνά δεν συνδυαζόταν µε έργα υποδοµής (ύδρευση, αποχετευτ ικό
σύστηµα, οδικό δίκτυο. Χώροι πράσινου κ.α.). Παρά την
οµοιοµορφία που επικρατούσε, υπήρχε ελαφρά διαφοροποίηση των
κατοικ ιών του ενός συνοικ ισµού από τις κατοικ ίες του άλλου, ως
προς το εµβαδόν, την ποιότητα κατασκευής και τη λε ιτουργικότητα.
Ιδρύθηκαν ακόµη προσφυγικοί ο ικοδοµικοί συνεταιρ ισµοί  και
χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές ο ικογένε ιες γ ια τη
στέγασή τους. Όπως, χαρακτηριστικά επισηµαίνει το πρώτο
παράθεµα, η ΕΑΠ ως το τέλος του 1929 ε ίχε κτ ίσε ι 27.000 περίπου

κατοικ ίες σε 125 νέους συνοικ ισµούς και το κράτος 25.000 κατοικ ίες.
(Πιθανότατα οι 125 συνοικισµοί δηµιουργήθηκαν σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια και όχι µόνο στην περιοχή της
πρωτεύουσας.)

Υπήρχαν, βέβαια, και ο ι εύποροι  πρόσφυγες, που ε ίχαν τη
δυνατότητα να φροντ ίσουν µόνοι τους γ ια τη στέγασή τους. Αυτοί
στην αρχή ήταν σε θέση να νοικ ιάσουν ή να αγοράσουν κατοικ ίες
µέσα στ ις πόλεις και έτσι να αναµειχθούν µε τους γηγενε ίς.
Αργότερα ανέλαβαν οι  ίδ ιο ι  πρωτοβουλίες γ ια την ίδρυση οικ ισµών.
Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: ίδρυαν έναν οικοδοµικό
συνεταιρ ισµό, αγόραζαν µία έκταση σε προνοµιούχο περιοχή και
οικοδοµούσαν αστικές κατοικ ίες καλής ποιότητας. Τέτοιο ι ο ικ ισµοί
ήταν η Νέα Σµύρνη στην Αθήνα και  η Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο
αντίθετο άκρο βρίσκονταν οι άποροι πρόσφυγες που δεν ε ίχαν
κατορθώσει  να αποκατασταθούν ακόµη. Εγκαταστάθηκαν σε
καλύβες, χαµόσπιτα και  άλλες πρόχειρες κατασκευές στ ις παρυφές
παλιών οικ ισµών, ή δηµιούργησαν παραγκουπόλεις γύρω από τους
προσφυγικούς συνοικ ισµούς. Έτσι , σε άθλιες συνθήκες, επρόκειτο
να ζήσουν γ ια πολλά χρόνια. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το
πρώτο παράθεµα, στο οποίο αναφέρεται ότ ι το πρόβληµα της

άθλιας διαβίωσης δεν ε ίχε λυθεί , καθώς εξακολουθούσαν να
παραµένουν σε αυτοσχέδιες τσίγκ ινες παράγκες 30.000 περίπου
προσφυγικές ο ικογένε ιες.


