
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2013 
 

ΘΕΜΑ Α1 
 
α. « Το πιο σημαντικό… 1912-1913 » σελ.216 
β. « Σοβαρότερη… κόμμα » σελ.93 
γ.           « Το Νοέμβριο … συνθήκης» σελ.140 
 

ΘΕΜΑ Α2 
 
α.    4 
β.    - 
γ.    1 
δ.    5 
ε.    3 
στ.  - 
ζ.    2 
 

ΘΕΜΑ Β1 
 
«Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος …… γραφειοκρατίας»   σελ.85-86 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
«Στην Ευρώπη …..Σοβιετικής Ένωσης»    σελ. 250 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
α. Βιβλίο 
«Τα τσιφλίκια … ελλείψεις». σελ.43 
Πηγή 
-Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από τους Τούρκους, οι οποίοι έδιναν το 
δικαίωμα στους χωρικούς να έχουν την κυριότητα της περιοχής που καλλιεργούσαν. 
-Οι μεγαλογαιοκτήμονες εκβίαζαν τους χωρικούς να τους πληρώνουν ενοίκιο και δεν 
εισακούγονταν η δυσανασχέτηση των χωρικών. Οι εκτάσεις της Θεσσαλίας ανήκαν εξ΄ 
ολοκλήρου στους νέους ιδιοκτήτες χωρίς οι χωρικοί να έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στη γη 
που καλλιεργούσαν. 
 
β. Βιβλίο 
« Ο Τρικούπης υποστήριζε την ενίσχυση της γεωργίας υποστηρίζοντας τους 
μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι στα εδάφη της Θεσσαλίας ». 
σελ.80-81 
 
 
 



Πηγή 
-Όπως υποστηρίζεται από το ιστορικό παράθεμα ο Τρικούπης δεν υποστήριζε την διανομή 
της γης της Θεσσαλίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβαλλόταν το χρήμα των Ελλήνων 
του εξωτερικού. 
-Επιπρόσθετα υποστήριζε πως έπρεπε η Ελλάδα  να ελκύσει τα κεφάλαια των Ελλήνων του 
εξωτερικού, διότι η αποφυγή τους δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας μας.  
 
Βιβλίο 
« Ο Δεληγιάννης προσπάθησε να χορηγήσει γη στους αγρότες και έλαβε μέτρα για τη 
βελτίωση της θέσης του». σελ.81 
 Πηγή 
Στο παράθεμα τονίζεται πως ο Δεληγιάννης ήταν εχθρικός απέναντι στους 
μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας, τους οποίους χαρακτήριζε ως  
«πλουτοκράτες » . 
-Επίσης, επιχείρησε να περάσει νόμο στη Βουλή για να απαλλοτριωθεί αρχικά ένα μέος των 
τσιφλικιών και  να δοθεί  η κυριότητα στους χωρικούς. Ήταν η πρώτη επίσημη αναγνώριση, 
από πλευράς ελληνικού κράτους, για το πρόβλημα των κτημάτων της Θεσσαλίας, γνωστό 
ως «θεσσαλικό πρόβλημα». 
   
γ. 
Βιβλίο 
 « ΟΙ πρακτικές … μεγάλων εκτάσεων» σελ 45 
Πηγή 
-Στο ιστορικό παράθεμα γνωστοποιούνται και πάλι τα προβλήματα των χωρικών, οι οποίοι 
δεν είχαν την κυριότητα των περιοχών που καλλιεργούσαν ούτε τους ανήκε ο τόπος 
διαμονής τους. 
-Περιφέρονταν διαρκώς, ο γεωργικός πληθυσμός έφθινε, η γεωργία οδηγούνταν στην 
παρακμή και υπήρχε άνθιση της τοκογλυφίας. Η εξουσία θέριζε. 
- Τέλος, οι κολίγοι διεκδικούν από τον βασιλιά να καταστήσει την ύπαιθρο παραγωγική, 
καθώς για παράδειγμα στη «Δανία η δουλοπαροικία είχε καταργηθεί από το 1788». 
 

ΘΕΜΑ Δ1 

Α 

Βιβλίο  

«Η αστική στέγαση ….. στον Πειραιά»,  «Για τη στέγαση …. εγκατεστημένοι»    «Προκρίθηκε  

….. χώρους»  σελ.158 

Πηγή 

σύμφωνα με το ιστορικό παράθεμα : 

- άθλιες συνθήκες διαβίωσης 

- εγκατάσταση προσφύγων σε σκηνές 

- κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων και πλινθόκτιστων δωματίων από το κράτος 

Βιβλίο 

«Το κράτος ή  η ΕΑΠ ……… σπίτια τους»  σελ.158 



Πηγή 

- η ΕΑΠ κατασκεύασε 350 σπίτια με 3 ή 4 κατοικίες διαφόρων τύπων 

Βιβλίο 

«Η οικοδόμηση ….. στέγασή τους»   σελ.158-159 

Πηγή 

- ελλείψεις στην ύδρευση, κακές συνθήκες υγιεινής 

 

Β 

Βιβλίο 

«Υπήρχαν βέβαια ……Πειραιά»    σελ.159 

Πηγή 

- Στην πηγή φαίνεται ξεκάθαρα, ότι οι εύποροι πρόσφυγες νοίκιαζαν όχι μόνο 

πρόχειρες κατασκευές, αλλά ανέλαβαν οι ίδιοι την οικοδόμηση των 

κατοικιών του;. 

- Είχαν τη δυνατότητα να λάβουν κρατική επιχορήγηση, οικόπεδα και 

δάνεια.Τέτοιες περιπτώσεις είναι η Καλλίπολη, η Νέα Σμύρνη και η Νέα 

Καλλικράτεια. 

- Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης, όπου οι εύποροι 

πρόσφυγες πετυχαίνουν απαλλοτρίωση της περιοχής Συγγρού. 

Βιβλίο 

«Στο αντίθετο άκρο…. για πολλά χρόνια»    σελ.159 

Πηγή 

-Στο ιστορικό παράθεμα σκιαγραφείται η δύσκολη διαβίωση των άπορων 

προσφύγων, οι οποίοι κατοικούσαν σε «τενεκεδόσπιτα» στα προάστια της 

Θεσσαλονίκης 

- οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες 

-οι κατοικίες ήταν ευάλωτες στο κρύο και τη ζέστη, επρόκειτο για συνθήκες 

διαβίωσης κατώτερου πολιτισμού. 

 

 



 

 


