
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 2009 

Προτεινόμενες Απαντήσεις 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1 
1-ε 
2-στ 
3-α  
4-ζ 
5-γ 
περισσεύουν το β, δ 
Α.1.2 
α. σελ. 46: «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης…. χώρα» 
β. σελ. 77: «Οι πεδινοί…. μικροκαλλιεργητές» 
γ. σελ. 92: «Το εθνικό κόμμα…. βενιζελικοί». Ήταν ένα από τα αδιάλλακτα αντιβενι-
ζελικά κόμματα. 

ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1 σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον…. επαναστάτες» 
Α.2.2 σελ. 249: «Λίγες μέρες…. Νεότουρκων» 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ ΒΙ 
Οφέλη απ’ τους Βαλκανικούς πολέμους.  
Ιστορικές γνώσεις:σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών….γεωργική παραγωγή». 
«Οπωσδήποτε… πόλεμος». 
Παράθεμα Α 
Οφέλη απ’ τους βαλκανικούς πολέμους: 

- ανόρθωση οικονομίας, αύξηση παραγωγικότητας, διεύρυνση εσωτερικής αγο-
ράς 

- αναθέρμανση εμπιστοσύνης πολιτών προς το κράτος λόγω των μεγάλων 
στρατιωτικών επιτυχιών 

- κλίμα σιγουριάς και αισιοδοξίας για το μέλλον, ασφάλεια λόγω ετοιμότητας 
και αποτελεσματικότητας ελληνικού στρατού για την προάσπιση των νέων 
εδαφών σε ενδεχόμενη αντίδραση Τουρκίας και Βουλγαρίας, απ’ όπου αφαι-
ρέθηκαν. 

Προβλήματα από τους Βαλκανικούς πολέμους:  
Ιστορικές γνώσεις: σελ. 49 σχολ. βιβλίου: «Το κύριο πρόβλημα…Εβραίοι»  
Παραθέματα:  
- υπερβολική επιβάρυνση ελληνικής οικονομίας λόγω στρατιωτικών κινητο-

ποιήσεων και συνεχούς ετοιμότητας του ελληνικού στρατού.  
- Γεωφυσικά προβλήματα νέων περιοχών όπως ύπαρξη εκτεταμένων ελών που 

προκαλούσαν θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες (ελονοσία)  
- Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα  
- Οικονομικά προβλήματα: κυρίαρχη η μεγάλη ιδιοκτησία (τσιφλίκια) σε συν-

δυασμό με ημινομαδική κτηνοτροφία και προσανατολισμός προς τα οικονομι-
κά και πολιτικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άρα αρχικά τουλά-
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χιστον υπήρχε έλλειψη οικονομικών σχέσεων με τα οικονομικά κέντρα της 
χώρας.  

- Παρουσία ποικίλων φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων (μειονότητες) 

ΘΕΜΑ Β2  
Ιστορικές γνώσεις: «Σε γενικές γραμμές…δραστηριότητες» σελ. 165 σχολ. βιβλίου 
και σελ. 168-169 σχολικού βιβλίου: «Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες… γηγενών». 
Παράθεμα για τη διάσταση προσφύγων και γηγενών στην οικονομική ζωή:  

- ασχολία των προσφύγων με τα ελεύθερα επαγγέλματα και εργασία στα εργο-
στάσια ως εργάτες ή ως εργοδότες.  

- Οικονομικός και επαγγελματικός ανταγωνισμός μεταξύ γηγενών και προσφύ-
γων θεωρώντας οι πρώτοι «περιθωριακά» άτομα τους δεύτερους. 

Ιστορικές γνώσεις:   
 «Στην πολιτική ζωή… εναντίον τους» σελ. 165 σχολ. βιβλίου  
 «Στην κοινωνική ζωή…. πατρίδα τους» σελ.165-166 
Παράθεμα για τη διάσταση προσφύγων και γηγενών στην κοινωνική ζωή:  
- ο γηγενής πληθυσμός εξοικειώνεται με την κατάληψη εκκλησιών και θεάτρων 

από τους πρόσφυγες καθώς και την επίταξη των κατοικιών τους.  
- Συνεργασία γηγενών και προσφύγων στη γειτονιά, στο σχολείο, στην εκκλη-

σία και στα πνευματικά κέντρα.  
- Δυσαρμονία σχέσεων- διαφορετικές απόψεις γηγενών και προσφύγων  
- Αρχικός φόβος- ανησυχίες του ντόπιου πληθυσμού για την κοινωνική ανα-

στάτωση λόγω της αυξημένης προσέλευσης προσφύγων.  
- Ύπαρξη δυσκολιών στην κοινωνική ανάμιξη η οποία εκφράζεται με αντιφατι-

κές αντιδράσεις σε όλες τις τάξεις(αστική, αγροτική, εργατική). οι ντόπιοι άλ-
λοτε δυσαρεστούνται, αντιστέκονται, προβληματίζονται και άλλοτε εκδηλώ-
νουν ικανοποίηση και συνθηκολογούν με τους πρόσφυγες.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν φυσιολογική η ύπαρξη αντιπα-
ραθέσεων – συγκρούσεων στη διαδικασία της σταδιακής ενσωμάτωσης των προσφύ-
γων με τους ντόπιους. Οι πρόσφυγες δυσκολεύτηκαν να ενταχθούν, όμως επέδρασαν 
καταλυτικά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και πρόσφεραν σ’ όλους τους το-
μείς.  
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