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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

Φροντιστήριο 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. 

Ομάδα Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο 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. 

Εθνικόν Κομιτάτον: Ήταν πολιτικός σχηματισμός που εμφανίστηκε στην 

Εθνοσυνέλευση του 1862-1864, με μικρότερη απήχηση από τους πεδινούς και τους 

ορεινούς. 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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ΘΕΜΑ Α2 

α. ΣΩΣΤΟ, β. ΛΑΘΟΣ, γ. ΛΑΘΟΣ, δ. ΣΩΣΤΟ, ε. ΣΩΣΤΟ 

 

ΘΕΜΑ Β1 

σχολ. βιβλίο, σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα… για επενδύσεις». 

(Προαιρετικά, σελ. 81: «Ο Τρικούπης θεωρούσε… με κάθε κόστος» και «Στα εδάφη 

της Θεσσαλίας… τους μεγαλογαιοκτήμονες»). 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α) σχολ. βιβλίο, σελ. 154: «Η ΕΑΠ διέκρινε… προλεταριάτου». 

β) σχολ. βιβλίο, σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε… παραμεθόριες περιοχές». 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

σχολ. βιβλίο, σελ. 148- 149: «Στην αρχή το κράτος… με τους πρόσφυγες». 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α: 

 Το φθινόπωρο του 1922 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες σε όλους τους 

δημόσιους χώρους της Αθήνας και του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα σε 

κεντρικές πλατείες και δρόμους, δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα,  λουτρά, 

αποθήκες και υπόστεγα. 

 Το Σεπτέμβριο του 1922, όσον αφορά στα ξενοδοχεία επιτρεπόταν, με 

απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η τοποθέτηση κλινών ακόμη 

και στους διαδρόμους, προκειμένου να διαμείνουν εκεί οι πρόσφυγες.  

 Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1922, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου 

Αθηνών, επιβεβαιωνόταν η στέγαση 70.000 προσφύγων σε 130 πρόχειρους 

καταυλισμούς, ενώ ο δήμος φρόντισε για την καθαριότητα και διαμόρφωση 

των προσωρινών χώρων διαμονής των προσφύγων. 
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 Μία ιστορική μαρτυρία της πρόσφυγα Τασίας Χρυσάφη- Ακερμανίδου, η 

οποία γεννήθηκε πάνω στο καράβι κατά την μεταφορά των προσφύγων στον 

Πειραιά, επιβεβαιώνει τις δυσκολίες στην στέγαση των προσφύγων. 

 Η οικογένεια της προαναφερόμενης βρήκε πρόχειρο χώρο στέγασης στο 

κοτέτσι μιας φτωχικής κατοικίας, κάτω από την Ακρόπολη. 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β: 

 Η προσωπική ιστορική μαρτυρία πρόσφυγα αναφέρεται και αυτή στην 

προσωρινή στέγαση των προσφύγων αλλά και τη φιλόξενη διάθεση των 

ντόπιων. 

 Με την αποβίβασή τους στην Ελλάδα (αναφέρει η πρόσφυγας) 

κατευθύνθηκαν, προκειμένου να διανυκτερεύσουν, σε μία  εκκλησία και 

κατόπιν αναζήτησαν το σπίτι συγγενή τους.  Εκεί  τους καλοδέχτηκαν οι  

φτωχοί και ήδη πολυπληθείς ενοικιαστές του συγκεκριμένου σπιτιού.  

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ: 

 Τα γυναικόπαιδα από τη Μικρά Ασία διαπεραιώθηκαν στον Πειραιά και τη 

Θεσσαλονίκη, ανήμπορα να διαχειριστούν την κατάσταση. 

 Για μήνες έμειναν σε σκηνές, μέσα σε αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα 

ενώ εθελοντές φρόντιζαν για τη διανομή συσσιτίου και κλινοσκεπασμάτων 

μέχρι οι πρόσφυγες να ορθοποδήσουν.  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) σχολ. βιβλίο, σελ. 209- 210: «Η κρίση κορυφώθηκε… απευθείας από τον 

Πρίγκιπα». 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α: 

 Μετά την απόλυσή του από τον Ύπατο Αρμοστή Γεώργιο, ο Βενιζέλος 

δημοσίευε συνεχώς άρθρα στην εφημερίδα Κήρυξ των Χανίων για να 

υποστηρίξει τις θέσεις του και να δώσει απάντηση στα αθηναϊκά 

δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν. 
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 Στο προσωπικό του σημειωματάριο παραθέτει τους λόγους της απόλυσής 

του και τονίζει πως αυτή δεν ήταν πάρα μόνο μία προσπάθεια του αρμοστή 

να επιρρίψει στον ίδιο το Βενιζέλο τις ευθύνες για τη δική του ανικανότητα 

στο θέμα της διαχείρισης και επίλυσης του Κρητικού ζητήματος. Ουσιαστικά, 

ο πρίγκιπας προσπάθησε να καταστήσει το Βενιζέλο «αποδιοπομπαίο 

τράγο». 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β: 

 Η αναποτελεσματική πολιτική του πρίγκιπα, σχετικά με το ενωτικό ζήτημα, 

προκάλεσε αντιδράσεις στην Κρήτη και ενίσχυσε το ρόλο της 

αντιπολίτευσης. 

 Ο Βενιζέλος, ευρισκόμενος στο πολιτικό περιθώριο, τον Απρίλιο του 1901 

άσκησε σφοδρή αντιπολίτευση και κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλες τις 

αντιπολιτευτικές δυνάμεις γύρω του.  

 Η εσωτερική συνοχή του κρητικού λαού βρισκόταν υπό απειλή λόγω της 

έντονα αρνητικής στάσης του πρίγκιπα Γεωργίου προς το διάλογο με την 

αντιπολίτευση και της απόρριψης κάθε συμβιβαστικής λύσης.  

β) σχολ. βιβλίο, σελ. 210: « Η αντιπολίτευση αποφάσισε… Θερίσου». 

Συμπλεκτικά θα αναφερθούμε και στα εξής σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ: 

 Στην προκήρυξη παρουσιάζονται οι στόχοι της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως 

αναφορικά με την πολιτική του Βενιζέλου για την σταδιακή επίλυση του 

ζητήματος της Ένωσης.  

 Πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

  Ως δεύτερος στόχος, εάν δεν επιτευχθεί ο πρώτος, τίθεται η «πολιτική 

προσέγγιση» της Κρήτης με την Ελλάδα, αφού μεταβληθεί «από διεθνούς 

απόψεως» η κατάσταση που επικρατεί .  

 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ούτε ο δεύτερος στόχος, τίθεται από την 

Αντιπολίτευση ένας τρίτος στόχος, που αφορά στην εσωτερική κατάσταση 

στην Κρήτη και τον τρόπο διακυβέρνησής της: η αναθεώρηση του 

Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, το οποίο θεωρείται υπερβολικά 

συντηρητικό.  
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 Μάλιστα, η Αντιπολίτευση επιδιώκει την αλλαγή του Συντάγματος «κατά το 

πρότυπον του ελληνικού» προκειμένου να απαλλαγεί η Κρήτη από τη 

δεσποτική συμπεριφορά του πρίγκιπα.  

 Στο τέλος της προκήρυξης η Αντιπολίτευση προειδοποιεί για ένοπλη 

εξέγερση αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά ή έστω μέρος αυτών.  

 Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Αντιπολίτευση δεν επιδιώκει «προσωπικήν 

μεταβολήν», δηλαδή αλλαγή του προσώπου του Αρμοστή αλλά, αν γίνει κάτι 

τέτοιο, προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί ο νέος Αρμοστής να μην είναι 

Έλληνας. 

 


