
 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013 

ΘΕΜΑ Α1 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Πολιτοφυλακι:  

1. Ο Βενιηζλοσ αναφορικά με το κρθτικό ηιτθμα «ωσ πρϊτθ…αξιωματικοφσ»  
           Σελ. 209 
2. Μετά το τζλοσ τθσ επανάςταςθσ του Θερίςου  «Το οριςτικό κείμενο…ελλθνικό      
.         ςτρατό» Σελ. 216 
3. «Το πιο ςθμαντικό…1913»  Σελ 216 

 

Κοινωνιολογικι Εταιρεία: Σελ 93  «Τα αριςτερά κόμματα…να ιδρφςουν κόμμα» 

Συνκικθ Νεϊγφ: Σελ. 140  «Το Νοζμβριο του 1919…τθσ ςυνκικθσ.» 

ΘΕΜΑ Α2 

γ - 1 

η - 2 

ε - 3 

α - 4 

δ - 5 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β1 

 

Σελ. 85 «Ο ελλθνοτουρκικόσ πόλεμοσ..- ςελ. 86 ειδικότερα» « οπότε και ςτισ 15 

Αυγοφςτου…Στρατιωτικό Σφνδεςμο» 

 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σελ. 250  «Στθν Ευρϊπθ…Σοβιετικισ Ζνωςθσ» 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α) Σελ.43  « Τα τςιφλίκια τθ Θεςςαλίασ…τεχνθτζσ ελλείψεισ» 

 

Αξιοποιϊντασ τα δεδομζνα τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ από τθν εφθμερίδα <<Αιϊν>> 

αντιλαμβανόμαςτε πϊσ ςυμπεριφζρονταν οι τςιφλικάδεσ τθσ Θεςςαλίασ . Ήταν οι 

κφριοι κάτοχοι των εκτάςεων τισ οποίεσ αγόραςαν από τθν Υψθλι Πφλθ κακϊσ και 

πιο αυςτθροί και ακραίοι από τουσ Τοφρκουσ. Εκβίαηαν τουσ κολίγουσ να 

πλθρϊνουν ενοίκιο για τα ςπίτια ςτα οποία κατοικοφςαν, ενϊ οι ίδιοι τα 

κεωροφςαν δικά τουσ από παλιά. Οι χωρικοί διαμαρτφρονταν διότι κατείχαν 

ζγγραφα αγοραπωλθςίασ με τα οποία όμωσ τα ςπίτια είχαν πωλθκεί ςε νζουσ 

ιδιοκτιτεσ. 

β) Σελ. 81 «Στα  εδάφθ τθσ Θεςςαλίασ… μεγαλογαιοκτιμονεσ». Συγκεκριμζνα, ο 
Τρικοφπθσ ςτθ Βουλι διλωνε πωσ αν διανεμθκοφν οι εκτάςεισ γθσ ςτουσ 
καλλιεργθτζσ, όπωσ απαιτοφνταν, κα φφγουν από τθν Ελλάδα τα χριματα των 
Ελλινων του εξωτερικοφ. Θεωροφςε ωσ υποχρζωςθ τθν παροχι κινιτρων ςτουσ 
Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ ϊςτε να επενδφςουν ςτθν Ελλάδα και όχι να τουσ 
απομακρφνουν από αυτι. Συμπεραςματικά κατζλθγε ότι δεν πρζπει να αλλάξει θ 
κατάςταςθ ςτθ Θεςςαλία,  διότι αυτό δε κα ςυνζφερε τθν Ελλάδα. 



Από τθν άλλθ οι δθλιγιαννικοί προςπάκθςαν, χωρίσ τελικά να το κατορκϊςουν, να 
χορθγιςουν γθ ςτουσ αγρότεσ και ζλαβαν κάποια μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ 
τουσ. Όπωσ μαρτυρείται από τθν πθγι, δεδομζνθσ τθσ αντιπαλότθτασ του 
Δθλιγιάννθ με τον Τρικοφπθ, ο Δθλιγιάννθσ προςπάκθςε το 1896 να προτείνει ζνα 
νόμο ςτθ Βουλι για απαλλοτρίωςθ ενόσ τμιματοσ των τςιφλικιϊν προσ όφελοσ των 
χωρικϊν. Ο νόμοσ αυτόσ απεδείκνυε το υπαρκτό «Θεςςαλικό πρόβλθμα» 

 

γ) Σελ. 43 «Οι πρακτικζσ…Κιλελζρ (1910)». 

Στο Υπόμνθμα τθσ Πανκεςςαλικισ Επιτροπισ Αγϊνα προσ το Βαςιλιά Γεϊργιο Α’ τα 

μζλθ διλωςαν πωσ αντιμετωπίηουν πολλά προβλιματα και γι’αυτό ηθτοφςαν τθν 

παρζμβαςι του. Αρχικά, τόνιηαν πωσ οι ίδιοι δεν ιταν κάτοχοι τθσ γθσ ενϊ τθν 

καλλιεργοφςαν αλλά οφτε και κφριοι των ευτελϊν οικθμάτων («καλφβα») ςτα 

οποία διζμεναν. Η ιδιοκτθςία δεν επιτρεπόταν. Ζνα ακόμθ εμπόδιο που ζπρεπε να 

αντιμετωπίςουν  ιταν οι αναγκαςτικζσ μετακινιςεισ, όποτε το επικυμοφςαν οι 

τςιφλικάδεσ. Παρομοιάηουν τουσ εαυτοφσ τουσ με τςιγγάνουσ που περιφζρονται 

από χωριό ςε χωριό. Παράλλθλα, ο πλθκυςμόσ των αγροτϊν μειϊνεται και θ 

γεωργία τίκεται ςτο περικϊριο. Η τοκογλυφία ωσ φαινόμενο ανκεί και θ ελονοςία 

αποδεκατίηει τον πλθκυςμό. Οι κολίγοι παραπονοφνται γιατί  ηουν ςτα ςφνορα ωσ 

ακρίτεσ και δεν είναι κακόλου ευνοθμζνοι. Δθλϊνουν μάλιςτα πωσ ο Βαςιλιάσ κα 

ζπρεπε να μεριμνά για τθν αγροτικι τάξθ και να δϊςει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθ 

γεωργία, θ οποία ςτθρίηει τθν οικονομία τθσ χϊρασ. Καταλθκτικά οι κολίγοι 

ςθμειϊνουν πωσ ςτθν Ελλάδα του 1910 οι πολιτικζσ πρακτικζσ είναι ςυντθρθτικζσ 

και απαρχαιωμζνεσ και ςυγκρίνουν τθν κατάςταςθ με τθ Δανία του 1788, οπότε και 

καταργικθκε θ δουλοπαροικία.  

ΘΕΜΑ Δ1 

α) Σελ. 158 «Η αςτικι ςτζγαςθ…… για τθ ςτζγαςι  τουσ». 

Συγκεκριμζνα, θ Καιςαριανι ςφμφωνα με τθν πθγι, αποτελεί χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα κυβερνθτικισ αμζλειασ. Στθν περιοχι επικρατοφςαν  απαράδεκτεσ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ με μοναδικό προνόμιο τον κακαρό αζρα. Αρχικά οι πρόςφυγεσ 

διζμεναν ςε ςκθνζσ ενϊ αργότερα το κράτοσ χοριγθςε 500 ξφλινα παραπιγματα 

και 1000 πετρόκτιςτα ςπίτια. Η ΕΑΠ επικυμϊντασ να τουσ εξαςφαλίςει καλφτερεσ 

ςυνκικεσ καταςκεφαςε 350 ςπίτια διαφορετικϊν τφπων. Αξίηει να επιςθμανκεί πωσ 



τθν κάκε καλφβα μοιράηονταν τουλάχιςτον δφο  οικογζνειεσ, γεγονόσ που κακίςτα 

τθ διαβίωςθ ανυπόφορθ.  

  Προβλιματα ςθμειϊνονταν  και με τθν φδρευςθ θ οποία καλυπτόταν ανεπαρκϊσ 

από τα βυτία του διμου γεγονόσ που επζτρεψε τθν εμφάνιςθ  υδροπωλϊν. Τζλοσ 

καταδεικνφεται θ ανυπαρξία ςτοιχειωδϊν ςυνκθκϊν υγιεινισ με τισ ακακαρςίεσ και 

τα ςκουπίδια να κατακλφηουν τα ρζματα. 

 

β) Σελ. 159 «Υπιρχαν βζβαια ….για πολλά χρόνια». 

Σφμφωνα με τον Γ. Τηεδόπουλο λίγοι εφποροι πρόςφυγεσ μποροφςαν να 

νοικιάςουν κατοικία ι να οικοδομιςουν καινοφρια, κακϊσ τουσ δίνονταν από το 

κράτοσ οικόπεδα και δάνεια. Αντιπροςωπευτικό το παράδειγμα τθσ Νζασ Σμφρνθσ 

όπου κατοίκθςαν πλοφςιοι πρόςφυγεσ (1923) και κατάφεραν να απαλλοτριϊςουν 

ςφντομα μεγάλο τμιμα τθσ περιοχισ ανατολικά τθσ λεωφόρου Συγγροφ. 

 Στον αντίποδα βρίςκεται θ περίπτωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ όπου άποροι πρόςφυγεσ 

κατοικοφςαν ςε τενεκεδουπόλεισ. Οι ςυνκικεσ ιταν ακατάλλθλεσ για τθν 

εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ ανκρϊπινθσ διαβίωςθσ. Συγκεκριμζνα τα παραπιγματα 

δεν παρείχαν προςταςία από τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ («κρφο», «υγραςία», 

«ηζςτθ» ). Εντοφτοισ οι κατοικίεσ αυτζσ αποτελοφςαν τθν «καλφτερθ», ςφμφωνα με 

το κράτοσ, δυνατι επιλογι για αυτιν τθν κατθγορία των ανκρϊπων. 

 

Επιμέλεια : Καζή Ζαχαρούλα  


