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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

IΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (24/05/2013) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1  
α. σελίδα σχολικού βιβλίου 216: «Το πιο σηµαντικό ……. 1912-13.»  
β. σελίδα σχολικού βιβλίου 93: « Τα αριστερά κόµµατα ……ιδρύσουν κόµµα.» 
γ. σελίδα σχολικού βιβλίου 140: «Το Νοέµβριο του 1919 ……. της συνθήκης.» 
 
Α2 
α. 4 
β. – 
γ. 1 
δ. 5 
ε. 3 
στ. – 
ζ. 2 
 
Β1. σελίδα σχολικού βιβλίου 85: «Ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1987 ………………….. σελίδα 86 
……..σελίδα 87 …. µέσω της βουλής.» 
Β2. σελίδα σχολικού βιβλίου 250: «Στην Ευρώπη ……. Σοβιετικής Ένωσης.» 
 
Γ1.  
α) σελίδα σχολικού βιβλίου 43: «Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας …………. τεχνητές ελλείψεις.» 
Οι Έλληνες µεγαλοκεφαλαιούχοι του εξωτερικού, αφού επένδυσαν τα κεφάλαιά τους αγοράζοντας 
τα αγροκτήµατα της Θεσσαλίας από τους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες, λίγο πριν την αλλαγή των 
συνόρων, έσπευσαν να αποδειχθούν τυραννικότεροι των προηγούµενων ιδιοκτητών. Εκτός του ότι 
διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσµό των κολίγων, πίεζαν τους φτωχούς γεωργούς για την 
καταβολή ενοικίου, προκειµένου να συνεχίσουν να κατοικούν στην κατοικία που οι Τούρκοι τους 
παραχωρούσαν δωρεάν.    
 
β)σελ. σχολ. βιβλ.81: « Στα εδάφη της Θεσσαλίας…..για τη βελτίωση της θέσης τους». 
Ο Τρικούπης στην εναγώνια προσπάθεια του για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων είχε 
αντιταχθεί σθεναρά στη διανοµή των κτηµάτων στους καλλιεργητές. Αντίθετα ο Δηλιγιάννης 
απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε µια αργή οικονοµική 
ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι προσπάθησε να 
περάσει από τη βουλή νόµο για την απαλλοτρίωση µέρους των τσιφλικιών υπέρ των καλλιεργητών 
τους. Ο Δηλιγιάννης  λοιπόν το 1896 µε την κατάθεση του παραπάνω νοµοσχεδίου ήταν ο πρώτος 
Έλληνας πολιτικός που αναγνωρίζει την ύπαρξη του «θεσσαλικού προβλήµατος».  
 
γ) σχολικό βιβλίο, σελ.43: «Οι πρακτικές αυτές (των γαιοκτηµόνων) … Κιλελέρ (1910).»  
Οι κολίγοι συνειδητοποιώντας τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν συγκρότησαν την 
Πανθεσσαλική Επιτροπή Αγώνα µέσω της οποίας πρόβαλλαν τα προβλήµατά τους. Συγκεκριµένα 
τόνιζαν την αδυναµία για αγορά της γης που καλλιεργούσαν, την έλλειψη ιδιόκτητης οικίας και 
τις συνεχείς µετακινήσεις από τόπο σε τόπο σύµφωνα µε τη βούληση των γαιοκτηµόνων. Την 
κατάστασή τους επιδεινώνουν οι τοκογλύφοι στους οποίους είναι εκτεθειµένοι για την εύρεση 
κεφαλαίων και η ελονοσία  που µαστίζει τον πληθυσµό. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την 
ελάττωση του αγροτικού πληθυσµού και την µείωση της αγροτικής παραγωγής. 
Επίσης, µέσω της διεκτραγώδησης των συνθηκών διαβίωσης τους πρόβαλαν τα αιτήµατά τους που 
επικεντρώνονται στο αίτηµα για υποστήριξη από τη πολιτεία προκειµένου να καταργηθεί η 
δουλοπαροικία που ουσιαστικά επικρατεί στην θεσσαλική ύπαιθρο.   
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Δ1.  
α) σχολικό βιβλίο, σελ.157: «Η αστική αποκατάσταση, σελ.158, σελ.159 … για τη στέγασή τους.» 
Οι συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων στην Καισαριανή όπως παραδίδονται από το 
παρατιθέµενο απόσπασµα χαρακτηρίζονται ως οι πλέον αντίξοες. Η έλλειψη στέγης έγινε 
προσπάθεια να καλυφθεί µε τη χρήση σκηνών, ξύλινων παραπηγµάτων και πλινθόκτιστων 
κτηρίων. Όµως η στέγαση διαφόρων τύπων δεν επαρκούσε για τον αριθµό των ενοίκων. Αυτό σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη υποδοµών (δρόµων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης) επιδείνωναν 
τις συνθήκες διαβίωσης και εξέθεταν τους πρόσφυγες στην εκµετάλλευση των υδροπωλών και στις 
µολυσµατικές ασθένειες. 
 
β) σχολικό βιβλίο, σελ.159: «Υπήρχαν βέβαια…η Καλλίπολη στον Πειραιά». 
Τα παραπάνω ενισχύονται και από τις πληροφορίες για το παράδειγµα του οικισµού της Νέας 
Σµύρνης: Εύποροι Σµυρναίοι πρόσφυγες πέτυχαν την απαλλοτρίωση της γνωστής περιοχής 
ανατολικά της λεωφόρου Συγγρού, όπου ανέγειραν πρότυπο οικισµό υψηλών προδιαγραφών 
προοριζόµενο για χώρο κατοικιών υψηλών απαιτήσεων. 
 
σχολ.βιβλίο, σελ.159: «Στο αντίθετο άκρο βρίσκονταν…για πολλά χρόνια». Παράδειγµα των 
άθλιων συνθηκών διαβίωσης των άπορων προσφύγων αποτελεί η περίπτωση της τενεκεδούπολης 
της Θεσσαλονίκης. Οι καλύβες στις οποίες κατοικούσαν οι πρόσφυγες συνέθεταν ένα σκηνικό 
ατέλειωτης ταλαιπωρίας: κρύες και υγρές το χειµώνα, καυτές το καλοκαίρι εξαιτίας των τσίγκινων 
στεγάστρων που άναβαν από την ηλιακή ακτινοβολία. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι 
ακόµη και η προσφυγιά είχε κοινωνικές διαβαθµίσεις.   
 


