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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
OMA∆Α ΠΡΩΤΗ
Α1.
α) Εκλεκτικοί: σελ.77 «Οι εκλεκτικοί … κυβερνήσεις.»
β) Πολιτοφυλακή Κρήτης: σελ.216 «Το πιο σηµαντικό … της νήσου.»
γ) Κοινωνιολογική Εταιρεία: σελ.93 «Σοβαρότερη από όλες … κόµµα.»

Α2.
α) 4
β) γ) 1
δ) 5
ε) 3
στ) ζ) 2

Β1.
Σχολικό βιβλίο σελ. 85-86 «Ο ελληνοτουρκικός … της γραφειοκρατίας.»
Β2.
Σχολικό βιβλίο σελ. 250 «Στην Ευρώπη … Σοβιετικής Ένωσης.»

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Γ1.
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε:
σελ. 208 «Το θετικό … των Κρητών.»
Από την πηγή αξιοποιούµε:
•
Συντηρητικός χαρακτήρας συντάγµατος («Σύµφωνα … χαρακτήρα.»).
•
Η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να έχει ενισχυµένες αρµοδιότητες, να απαλλαχτεί από
κοινοβουλευτικούς περιορισµούς και να επέµβει για την επίλυση των προβληµάτων («Εκτελεστική
… νήσου.»).
•
Άρνηση Σφακιανάκη - Επιφυλάξεις για προθέσεις ύπατου να συνεργαστεί µε Ύπατο –
Καχυποψία («Ο Ιωάννης … εποικοδοµητικά.»).
•
Απροθυµία Ύπατου να συνεργαστεί µε την κυβέρνηση («Ο … κυβέρνηση.»).
•
Αντιπάθεια Ύπατου για το συνταγµατικό πολίτευµα («∆εν … κυβερνήσεις.»).

∆1.
α)
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούνται οι πληροφορίες των σελ. 158-159: «Η αστική
στέγαση… για την στέγασή τους».
Από τα παραθέµατα αξιοποιούνται:
Κείµενο Α
•
•
•
•

•
•

Η αθλιότητα του προσφυγικού συνοικισµού της Καισαριανής µε µοναδικό πλεονέκτηµα τον
καθαρό αέρα.
Εγκατάσταση των προσφύγων σε σκηνές για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Κατασκευή από το κράτος 500 ξύλινων παραπηγµάτων και 1000 πλινθόκτιστων δωµατίων.
Προσπάθεια από την ΕΑΠ για βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων µε κατασκευή
350 σπιτιών µε τρεις ή τέσσερις κατοικίες διαφόρων τύπων. Ωστόσο, η κατασκευή
παρέµενε άσχηµη καθώς σε κάθε µικρό σπιτάκι κατοικούσαν δύο οικογένειες.
Ύδρευση εξαιρετικά περιορισµένη που γινόταν µόνο µε βυτία του δήµου και εµπόριο νερού
από τους υδροπώλες.
Η κατάσταση γινόταν ακόµη χειρότερη από τις ακαθαρσίες, τα σκουπίδια και τα ράκη της
ταπητουργίας.

β)
Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούνται οι πληροφορίες της σελ. 159 από: «Υπήρχαν
βέβαια…επρόκειτο να ζήσουν για πολλά χρόνια».
Από τα παραθέµατα αξιοποιούνται:
Κείµενο Β: σχετικά µε την στέγαση των εύπορων προσφύγων:
• Είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τις πρόχειρες κατοικίες µε ενοικίαση ή και
οικοδόµηση των κατοικιών τους.
• Για την οικοδόµηση τους παρέχονταν οικόπεδα, δάνεια και κατασκευή έργων υποδοµής από
το κράτος.
• Παραδείγµατα τέτοιων οικισµών αποτελούσαν η Νέα Σµύρνη, η Καλλίπολη και η Νέα
Καλλικράτεια.
• Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί ο οικισµός της Νέας Σµύρνης καθώς εύποροι
Σµυρναίοι πρόσφυγες πέτυχαν την απαλλοτρίωση της περιοχής ανατολικά της λεωφόρου
Συγγρού το 1923 και δύο χρόνια αργότερα (1925) ξεκίνησε η οικοδόµηση που προέβλεπε
µεγαλύτερο πλάτος δρόµων.
Κείµενο Γ: για τους άπορους πρόσφυγες:
• Κατασκευή παραγκουπόλεων από µικρά τενεκεδόσπιτα στα προάστια της Θεσσαλονίκης.
• Πρωτόγονος τρόπος διαβίωσης για πάνω από δύο χιλιάδες άτοµα.
• Στενάχωρες καλύβες που δεν παρείχαν κανένα είδος προστασίας το χειµώνα αλλά και το
καλοκαίρι.
• Τα παραπάνω πιστοποιούν την κατώτατη βαθµίδα διαβίωσης της πολιτισµένης ζωής.
Επιµέλεια:
Εσκιτζή Ρ. - Ευθυµιάδου Ν. - Χατζηνικολάου Ν.

