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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
 

Α.1.1. α. Λάθος        β. Λάθος       γ. Λάθος       δ. Σωστό       ε. Σωστό 
 

Α.1.2. α. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 140 «Το Νοέμβριο…της συνθήκης». 
β. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 139 «Οι άνδρες… εκτελέστηκαν». 
γ. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 210 «Τα πολιτικά πράγματα…Πρίγκιπα». 

 
ΘΕΜΑ Α2 
 

Α.2.1. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 52- 53 «Οι ραγδαίες αλλαγές…Αττικής». 
 

Α.2.2. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 206- 207 «Οι ξένοι Ναύαρχοι…Βενιζέλος». 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ Β1 
 

α. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 71- 72 «Στο Σύνταγμα…κοινωνίας». 
Από τις πηγές αντλούμε τις πληροφορίες: 
1. Το Σύνταγμα ήταν μοναρχικό παρόλα αυτά είχε πολλές φιλελεύθερες διατάξεις. 
2. Κατοχυρωνόταν με ελάχιστους περιορισμούς το δικαίωμα της καθολικής 

ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία. 
Αυτοί που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν όσοι: 
α) είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα 
β) είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους 
γ) είχαν κινητή ή ακίνητη περιουσία που φορολογούταν 
δ) ασκούσαν κάποιο επάγγελμα. 

3. Το σύνταγμα περιόριζε τις εξουσίες του μονάρχη. 
4. Η καθολική ψηφοφορία: 

α) περιόρισε τις εξουσίες του μονάρχη. 
β) προώθησε την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων. 
γ) συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας. 

 

β. Σχολικό Βιβλίο σελίδα 72- 73 «Συνταγματική πρόβλεψη…συντηρητικά». 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 

Σχολικό Βιβλίο σελίδα 158- 159 «Η αστική στέγαση…πολλά χρόνια». 
Από τις πηγές αντλούμε τις πληροφορίες: 
1. Η Ε.Α.Π είχε επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της αποκατάστασης των προσφύγων 

(27.000 κατοικίες) αλλά και το κράτος συνέβαλε αρκετά σε αυτή (25.000 κατοικίες). 
2. Ιδρύθηκαν πολλοί νέοι συνοικισμοί ( 125). 
3. Το 1924 άρχισε η δημιουργία συνοικισμών στη Ν. Ιωνία, στον Περισσό, στην Κοκκινιά. 
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4. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. 
5. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων έμενε σε αυτοσχέδιες τσίγκινες παράγκες, 

άρα το πρόβλημα της στέγασης παρέμενε ( 30.000). 
6. Η αποκατάσταση άργησε να ολοκληρωθεί «Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της 

προσφυγιάς». 
7. Η οικειοποίηση μιας κατοικίας, μισοτελειωμένη ή μη, από τους πρόσφυγες γινόταν με 

την τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων σε αυτήν. 


