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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Πολιτοφυλακή της Κρήτης: σελ. 216 «Το πιο σηµαντικό … Κρητικού Ζητήµατος», 
σελ.215 «… ίδρυση … στρατό» 

β. Κοινωνιολογική Εταιρεία: σελ. 89 «Σε κάποιες εκλογικές … Εταιρεία», σελ. 272 
γλωσσάριο ειδικών όρων, σελ. 93 «Τα αριστερά … κόµµα» 

γ. Συνθήκη του Νεϊγύ: σελ. 140 «Το Νοέµβριο … Συνθήκης» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. 4 
γ. 1 
δ. 5 
ε. 3 
ζ. 2 
 
ΘΕΜΑ Β1 
σελ. 85-86: «Ο ελληνοτουρκικός … γραφειοκρατίας» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
σελ. 250: «Στην Ευρώπη … Σοβιετικής Ένωσης» 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) σελ. 42 «Τα λίγα … ελλείψεις»  

 
Παράθεµα α 
Η συµπεριφορά των τσιφλικάδων απέναντι στους κολίγους σκληρότερη των 
Τούρκων: 

• Ενώ οι Τούρκοι αναγνώριζαν την κυριότητα της οικίας και της ευρύτερης πε-
ριοχής της, οι τσιφλικάδες απαιτούσαν την απόδοση ενοικίου και για τις δύο. 

• Μάταιες οι διαµαρτυρίες των χωρικών καθώς οι µεγαλοτσιφλικάδες επικαλού-
νταν το έγγραφο της αγοραπωλησίας ως τεκµήριο.  

 
β) σελ. 80 «Το τρικουπικό προέβλεπε: ανάπτυξη της οικονοµίας … γεωργίας»  
σελ. 81 «Στα εδάφη … θέσης τους» 
 
Παράθεµα β 
 
Θέση Τρικούπη: 
Σαφής και αυστηρή η τοποθέτησή του στη Βουλή µε την οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν 
θα είναι αποτελεσµατική η αναδιανοµή της γης στους µικροκαλλιεργητές διότι θα 
αποµακρύνει το εξωελλαδικό κεφάλαιο. Τονίζει ότι το συµφέρον της χώρας απαιτεί 
προσέλκυση κεφαλαίων των Ελλήνων της διασποράς. 
 
Θέση ∆ηλιγιάννη: 
Εξαιτίας του προσωπικού του µένους απέναντι στους Έλληνες της διασποράς ε-
πιµένει στο νόµο περί απαλλοτριώσεως µέρους των τσιφλικιών υπέρ των καλλιερ-
γητών τους. Η κατάθεση του νοµοσχεδίου στη Βουλή συνιστά την πρώτη επίσηµη 
κρατική αναγνώριση του «θεσσαλικού προβλήµατος». 



γ) σελ. 43 «Οι πρακτικές … εντάσεων» 
 
Παράθεµα γ 
 
Προβλήµατα 

• ∆εν έχουν την κυριότητα της γης που καλλιεργούν και του οικήµατος που δια-
µένουν 

• Απαγόρευση ελεύθερης ιδιοκτησίας 

• Συνεχείς εξώσεις – µετακινήσεις 
Ως αποτέλεσµα: 

• Μείωση αγροτικού πληθυσµού 

• Παρακµή γεωργικού τοµέα 

• Ευδοκίµηση τοκογλυφίας 

• Έξαρση ελονοσίας 
 
∆ιεκδικήσεις 

• Ικανοποίηση των αιτηµάτων της αγροτικής τάξης προκειµένου να εξασφαλι-
στεί η ακεραιότητα του υπάρχοντος καθεστώτος, πολιτικού και εδαφικού 

• Οι αγρότες ζητούν έµµεσα τη συµβολή του βασιλιά στην ενίσχυση της γεωρ-

γίας → χρήση παραδείγµατος 
 
Πρόκειται για δευτερογενείς κατά βάση πηγές µε αυτούσια παράθεση λόγων τόσο 
του Τρικούπη (πηγή Β) όσο και των αγροτών (πηγή Γ). Συµπληρώνουν την ιστορική 
αφήγηση του σχολικού βιβλίου. 
 
 
ΘΕΜΑ ∆1 
α) σελ. 158-159 «Η αστική … στέγασή τους» 
 
Παράθεµα Α 

• Κρατική αδιαφορία και αναλγησία 

• Άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο συνοικισµό  

• Παρηγοριά για τους πρόσφυγες το φυσικό τοπίο 

• Αρχική εγκατάσταση σε σκηνές / παραπήγµατα και πλινθόκτιστους χώρους 
που δόθηκαν αρχικά από το κράτος στα οποία προστέθηκαν τα σπίτια που 
παραχωρήθηκαν από την ΕΑΠ 

• Προβλήµατα υδροδότησης, αποχετευτικού συστήµατος, µόλυνσης του περι-
βάλλοντος χώρου 

 
β) σελ. 159 «Υπήρχαν … πολλά χρόνια» 
 
Παράθεµα Β 
Εύποροι 

• ∆υνατότητα ενοικίασης ή «αυτεπιστασίας» 

• Παροχή δανείων και οικοπέδων 

• Ανάληψη από το κράτος έργων υποδοµής 

• Χαρακτηριστικό παράδειγµα όλων των προαναφερθέντων στοιχείων ο συνοι-
κισµός της Ν. Σµύρνης 

 



Παράθεµα Γ 
Άποροι 

• Τενεκεδόσπιτα στα προάστια της Θεσσαλονίκης στέγαζαν πάνω από 2.000 
άτοµα 

• Στενότητα χώρου, κρύο, υγρασία το χειµώνα, ζέστη τους θερινούς µήνες 

• Υποβάθµιση ποιότητας ζωής 
 
∆ευτερογενείς πηγές. Συµπληρώνουν την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου.  
  


