
 

 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1 

α. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος 

Τραπεζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες μέχρι το 1922, 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη της εθνικής τους 

συνείδησης. 

β. Ομάδα Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας 

των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του 

ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να 

επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. 

γ. Εθνικόν Κομιτάτον: Μια από τις πολιτικές παρατάξεις, με μικρότερη απήχηση από αυτή που είχαν οι παρατάξεις 

των Πεδινών και των Ορεινών, που σχηματίστηκε στην Εθνοσυνέλευση του 1862-64. Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον 

Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, 

οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία. 
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Β1 

Σχ. β. σελ. 80 «Το τρικουπικό κόμμα ήδη … για επενδύσεις» και σελ. 81 «Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος … με 

κάθε κόστος», «Στα εδάφη της Θεσσαλίας … τους μεγαλογαιοκτήμονες» 

 

Β2 

α. Σχ.β. σελ.153 «Για την αποκατάσταση των προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη κάποιες παραμέτρους.  Σελ. 154 «Μία 

από αυτές ήταν οι αντικειμενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … εργατικού προλεταριάτου» 

β. Σχ. σελ 154 «Εξάλλου δόθηκε … παραμεθόριες περιοχές» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1 

Πρόλογος: Σχ.β σελ. 146-148 1§ μαθ. 2. Το πρώτο διάστημα (συνοπτικά) 



 

 

Κύριο θέμα: Σχ.β. σελ. 148 «Στην αρχή το κράτος … κατοικία τους με πρόσφυγες» 

Κείμενο Α (δευτερογενές) 

- Κατάληψη υπαίθριων και στεγασμένων δημόσιων χώρων από πρόσφυγες το φθινόπωρο του 1922 (επιβεβαίωση) 

- Σεπτέμβριος 1922: Υπουργική απόφαση για αξιοποίηση διαδρόμων ξενοδοχείων (διευκρίνιση) 

- Δεκέμβριος 1922: Δημιουργία πρόχειρων καταυλισμών από το Δήμο Αθηναίων για την προσωρινή στέγαση 70.000 

προσφύγων (διευκρίνιση) 

- Κινητοποίηση ιδιωτών: Αξιοποίηση κοτετσιού για πρόχειρη στέγαση(διευκρίνιση) 

Κείμενο Β (μαρτυρία) 

- Προσωρινή εγκατάσταση σε εκκλησίες (διευκρίνιση) 

- Συγκατοίκηση ντόπιων οικογενειών με προσφυγικές οικογένειες (επιβεβαίωση) 

Κείμενο Γ (δευτερογενές) 

- Δύσκολες συνθήκες κατά τη μεταφορά σε μεγάλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) 

- Δημιουργία αυτοσχέδιων δομών για προσωρινή εγκατάσταση (διευκρίνιση) 

- Κινητοποίηση εθελοντών για διανομή τροφίμων και κλινοσκεπασμάτων (επιβεβαίωση) 

Επίλογος: Σχ.β. σελ. 149 4§ μαθ.2 (συνοπτικά) 

 

Δ1 

Πρόλογος: Σχ.β. σελ.208-209 2§ και 3§ μαθ. 3 Τα πρώτα νέφη (συνοπτικά) 

α. Σχ.β. σελ. 209 -210 «Η κρίση κορυφώθηκε … απευθείας από τον πρίγκιπα» 

Κείμενο Α (δευτερογενές) 

- Απόλυση Βενιζέλου  - Δημοσιεύματα στην εφημερίδα «Κήρυξ» Χανίων (επιβεβαίωση) 

- Αναποτελεσματικότητα Ύπατου Αρμοστή στη διαχείριση του Κρητικού Ζητήματος: Λόγος απόλυσης του Βενιζέλου, 

σύμφωνα με τον ίδιο το Βενιζέλο στο σημειωματάριο του (διευκρίνιση) 

Κείμενο Α (δευτερογενές) 

- Αδυναμία επίλυσης Κρητικού Ζητήματος οδηγεί σε αντιδράσεις (επιβεβαίωση) 

- Μετά την απόλυσή του ο Βενιζέλος (Απρίλιος 1901) και την απομόνωση συσπειρώνει «Αντιπολιτευτικές Δυνάμεις» 

(επιβεβαίωση) 

- Άρνηση Γεωργίου για κάθε συνδιαλλαγή με αποτέλεσμα λαϊκό αναβρασμό στην Κρήτη (επιβεβαίωση) 

β. Σχ.β. σελ 210 «Η αντιπολίτευση αποφάσισε … επανάστασης του Θερίσου» 

Κείμενο Γ (πρωτογενές) 

- Πρωταρχικός σκοπός των αιτημάτων της Αντιπολίτευσης η ένωση Κρήτης - Ελλάδας (διευκρίνιση) 

- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, ζητά πολιτική προσέγγιση Κρήτης με Ελλάδα – Διεκδίκηση αλλαγής του 

υπάρχοντος καθεστώτος, το οποίο είχε επιβληθεί  από τις Μεγάλες Δυνάμεις (διευκρίνιση) 

- Επιδίωξη αναθεώρησης Κρητικού Συντάγματος κατά τα πρότυπα του Ελληνικού και απαλλαγή του νησιού από το 

συγκεντρωτικό και αυταρχικό καθεστώς του Γεώργιου (επιβεβαίωση) 

- Διεκδίκηση αιτημάτων με ένοπλο αγώνα, αν καταστεί αναγκαίο (διευκρίνιση) 

- Δεν επιθυμείται αλλαγή του προσώπου του Ύπατου Αρμοστή, όμως αν αυτό συμβεί και ο αντικαταστάτης του 

Γεώργιου δεν θα είναι Έλληνας, θα υπάρξει ένοπλη αντιπαράθεση. (διευκρίνιση) 

Επίλογος: Σχ.β σελ. 210-211 4§ μαθ.4α 

 

 

 

 


