ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 5/09/2019
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1.
α. Εθνικόν Κομιτάτον: σχολικό βιβλίο σελ. 77 «Το Εθνικόν Κομιτάτον,…στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία.»
β. Ομάδα Ιαπώνων: σχολικό βιβλίο σελ. 86 «Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο…
διαλύθηκε το 1908.»
γ. Πατριαρχική Επιτροπή: σχολικό βιβλίο σελ. 142-143 «Τον Οκτώβριο του 1918…της
ελληνικής κυβέρνησης.»

Α2.
α. Λ
β. Σ

γ. Σ
δ. Λ
ε. Σ

Β1.
Σχολικό βιβλίο σελ. 52: «Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939)…μέσα στην
καταστροφή.»

Β2.
Σχολικό βιβλίο σελ. 208: «Ένα σοβαρό ζήτημα,…και εγκατάστασής του.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ1.
Σχολικό βιβλίο σελ. 89 «Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910....«
Κοινωνιολογική Εταιρεία» (Το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να αποδοθεί
περιληπτικά ως πρόλογος της πηγής.)
Σχολικό βιβλίο σελ. 89-90: «Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες …στο μεταρρυθμιστικό
του έργο.»
Από την πηγή αξιοποιούνται οι πληροφορίες:
•

Ο Βενιζέλος, εξελέγη πρώτος στις εκλογές του Αυγούστου του 1910 στην περιοχή
Αττικής- Βοιωτίας.

•

Πολλοί ανεξάρτητοι υποψήφιοι που νίκησαν τα παλαιά κόμματα στις εκλογές,
ήθελαν ηγέτη το Βενιζέλο.

•

Η νίκη αυτή αναστάτωσε το παλαιό κοινωνικό σύστημα και το παλάτι, καθώς
θεωρούσαν ότι αν ο Βενιζέλος αναλάμβανε την εξουσία θα στρεφόταν κατά της
ιδιοκτησίας, των πλουσίων και της μοναρχίας.

Δ1.

Σχολικό βιβλίο σελ. 158-159 «Η αστική στέγαση ξεκίνησε…να ζήσουν για πολλά
χρόνια.»
Από την πηγή αξιοποιούνται οι πληροφορίες:
ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
•

Το πρόβλημα της στέγασης των προσφύγων απαιτούσε άμεσες λύσεις οι οποίες σε
κάποιες περιπτώσεις ήταν πρόχειρες.

•

Η στέγαση των προσφυγικών οικογενειών μέσα ή γύρω από τα αστικά κέντρα, δεν
μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα στις μικρές και με ελλιπείς υποδομές πόλεις όπως
ήταν κυρίως η Αθήνα.

•

Κρίθηκε προτιμότερη η δημιουργία συνοικισμών γύρω από τις πόλεις, σε εκτάσεις
του Δημοσίου ή σε ιδιωτικά οικόπεδα που απαλλοτριώθηκαν.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β:

•

Μετά το 1922 δημιουργήθηκαν προσφυγικοί συνοικισμοί γύρω από την Αθήνα και
τον Πειραιά που στη συνέχεια ενώθηκαν κι αποτέλεσαν ένα ενιαίο πολεοδομικό
σύνολο.

• Ο τρόπος απόκτησης στέγης των προσφύγων εξαρτήθηκε από την οικονομική

τους κατάσταση.

• Οι πλούσιοι αγόραζαν σπίτια σε δημοπρασίες ή ενισχύονταν για να χτίσουν τα

σπίτια τους σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αντίθετα οι φτωχοί στεγάζονταν σε
προσφυγικούς συνοικισμούς με τη βοήθεια κρατικών υπηρεσιών.

•

Υπήρχε κι ένας σημαντικός αριθμός προσφυγικών οικογενειών στις πόλεις, που δεν
είχαν ακόμη επωφεληθεί από τα στεγαστικά προγράμματα του κράτους κι έμεναν σε
πρόχειρες και ακατάλληλες κατοικίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ:

• Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση λόγω της εγκατάστασης προσφύγων, από το

Σεπτέμβριο του 1922 μέχρι την απογραφή του 1928, σημειώθηκε στις περιοχές της
Νέας Κοκκινιάς και της Δραπετσώνας. Η αύξηση ήταν θεαματική κι έφτασε στην
πρώτη περίπτωση τους 33.201 κατοίκους και στη δεύτερη τους 17.652 μέχρι το
1928.
• Μεγάλη ήταν η αύξηση του πληθυσμού και στην Παλαιά Κοκκινιά όπου ο

αριθμός των κατοίκων διπλασιάστηκε.

• Μικρότερος αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκε στα Νέα Καμίνια (8.040

κάτοικοι το 1928), στη Νέα Καλλίπολη (4.691 κάτοικοι το ίδιο έτος) και στα Βούρλα
στα οποία ο αριθμός των κατοίκων έφτασε τους 3184.

Οι περιοχές εγκατάστασης των προσφύγων καθώς και το πλήθος των κατοίκων,
επιβεβαιώνουν τη δημιουργία προσφυγικών συνοικισμών με επέκταση των πόλεων στις
οποίες είχαν στεγαστεί προσωρινά.
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