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ν

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

το

Α1. α. σχ.βιβλίο σελ 248 ΄΄Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας…εθνικής
τους συνείδησης

β. σχ.βιβλίο σελ 86 ΄΄Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο…διαλύθυκε το
1908΄΄

ισ

γ. σχ.βιβλίο σελ 77 ΄΄Κατά τις εκλογές του 1862 ένας από τους
πολιτικούς σχηματισμούς με μικρή απήχηση ήταν το Εθνικόν Κομιτάτον
υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη…στην Οθωμανική αυτοκρατορία΄΄

Α2. α. ΣΩΣΤΟ

β. ΛΑΘΟΣ

ρ

γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΟ

ά

ε. ΣΩΣΤΟ

Β1. σχ.βιβλίο σελ 80 ΄΄Το τρικουπικό πρόγραμμα…δικτύου της χώρας΄΄

σελ 81. ΄΄Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής
ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος. Επιπλέον,
στα εδάφη της Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία,
οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες΄΄
σελ. 80 ΄΄Για την υλοποίηση…κήρυξε πτώχευση΄΄

Β2. α. σχ.βιβλίο σελ 154 ΄΄ Μια από τις παραμέτρους που έλαβε υπόψη
της η ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων ήταν οι
αντικειμενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ διέκρινε…εργατικού προλεταριάτου΄΄

ν

β. σχ.βιβλίο σελ 154 ΄΄Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα…παραμεθόριες
περιοχές΄΄

Γ1. σχ.βιβλίο σελ. 148 ΄΄Στην αρχή το κράτος…άλλων ειδών πρώτης
ανάγκης΄΄

το

Στην παραπάνω παράγραφο οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν με
την μέθοδο της σύνθεσης τις εξής πληροφορίες:

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ( Michael Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας: Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 19191922)

ισ

- Φιλάνθρωποι εθελοντές εφοδίαζαν τους πρόσφυγες με σούπα, ψωμί
και κουβέρτες, ώσπου να βρουν τη θέληση να σταθούν ξανά στα πόδια
τους

σχ.βιβλίο σελ 148 ΄΄Με την άφιξη των προσφύγων… σχ.βιβλίο σελ 149
την κατοικία τους με τους πρόσφυγες΄΄

ρ

Στην παραπάνω παράγραφο οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν με
την μέθοδο της σύνθεσης τις εξής πληροφορίες:
Κείμενο Α (Μενέλαος Χαραλαμπίδης, «Πρόσφυγες και γηγενείς στη μεταπολεμική Αθήνα)

ά

Πτυχές μιας δύσκολης συνύπαρξης»: -Το φθινόπωρο του 1922 όλοι οι
δημόσιοι χώροι της Αθήνας και του Πειραιά είχαν «καταληφθεί» από
πρόσφυγες. Κεντρικές πλατείες και δρόμοι, δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα,
ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, αποθήκες και υπόστεγα «στέγαζαν» χιλιάδες
ανθρώπους.
- Τον Σεπτέμβριο του 1922, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξέδωσε
απόφαση σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν η τοποθέτηση κλινών στους
διαδρόμους των ξενοδοχείων

- Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1922, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου
του δημάρχου Αθηνών, περίπου 70.000 πρόσφυγες διέμεναν σε 130
πρόχειρους καταυλισμούς διάσπαρτους σε ολόκληρη την πόλη με το Δήμο
να προσπαθεί να καθαρίσει κατάλληλους χώρους για στέγαση όσο
γρηγορότερα γινόταν.

ν

- Η οικογένεια Ακερμανίδη βρήκε στέγη με τη βοήθεια μιας γυναίκας που
έμενε στη συνοικία της Γαργαρέττας κάτω από την Ακρόπολη. Ο
μοναδικός χώρος που μπορούσε να τους προσφέρει ήταν ένα κοτέτσι στην
αυλή του σπιτιού της. Έμεινε εκεί ένα μήνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β ( Φιλιώ Χαϊδεμένου, Τρεις αιώνες, μια ζωή)-

το

-Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου είχαν μαζευτεί πολλοί πρόσφυγες
-Πρόσφυγες συστεγάζονταν και με οικογένειες ντόπιων στο ίδιο σπίτι

ισ

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ( Michael Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας: Η Ελλάδα
στη Μικρά Ασία, 1919-1922)

ρ

- Κάποιοι πρόσφυγες πέρασαν μήνες στα αυτοσχέδια προσφυγικά
στρατόπεδα, όπου ζούσαν κάτω από σκηνές, στον περίβολο του ναού του
Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, και σε άλλα στρατόπεδα.

Δ1.α. σχ.βιβλίο σελ. 209-210 ΄΄Η κρίση κορυφώθηκε…κρητικής
αντιπολίτευσης΄΄

ά

Στην παραπάνω παράγραφο οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν με
την μέθοδο της σύνθεσης τις εξής πληροφορίες:

ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, «Η επανάσταση του
Θερίσου ως εσωτερικό ζήτημα: η προσωπική διάσταση πρίγκιπα
Γεωργίου-Ελευθερίου Βενιζέλου»

- Ο Βενιζέλος απολύθηκε από τον [Ύπατο Αρμοστή] Γεώργιο και μέσα
από απανωτά δημοσιεύματα στην εφημερίδα Κήρυξ των Χανίων εξήγησε
τη στάση του και απάντησε στα αθηναϊκά δημοσιεύματα που τον
κατηγορούσαν.

ν

-Ο Βενιζέλος θεώρησε την απόλυσή του ως πράξη επίρριψης ευθυνών
λόγω της αναποτελεσματικότητας του πρίγκηπα Γεωργίου και σε μία
προσπάθεια να δικαιολογήσει τη στασιμότητα και το αδιέξοδο στο οποίο
είχε φτάσει το Κρητικό Ζήτημα αναφέροντας ότι έπρεπε να βρεθεί
αποδιοπομπαίος τράγος.

το

σχ.βιβλίο σελ. 210 ΄΄Κάτω από τις συνθήκες αυτές… 10 ακόμη θα
διορίζονταν απευθείας από τον Πρίγκιπα ΄΄

Στην παραπάνω παράγραφο οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν με
την μέθοδο της σύνθεσης τις εξής πληροφορίες:
ΚΕΙΜΕΝΟ Β Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η Κρητική Πολιτεία από το
1899»

ισ

- Ο Βενιζέλος, πολιτικά απομονωμένος μετά την απόλυση και
εγκατάλειψη του προγράμματος του, τον Απρίλιο του 1901, εξέφρασε
πρώτος την αντιπολιτευτική αντίδραση και πέτυχε να συσπειρώσει κάτω
από το πρόγραμμά του το σύνολο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων.

ρ

- Η άρνηση του πρίγκιπα Γεωργίου να αποδεχθεί οποιοδήποτε διάλογο
με την αντιπολιτευτική μερίδα και η συστηματική υπονόμευση κάθε
συμβιβαστικής πρωτοβουλίας έθεσε σε δοκιμασία την εσωτερική
ενότητα του κρητικού λαού.

ά

Δ1. Β. σχ.βιβλίο σελ. 210 ΄΄Η αντιπολίτευση αποφάσισε…το προμήνυμα
της επανάστασης του Θερίσου΄΄

Στην παραπάνω παράγραφο οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν με
την μέθοδο της σύνθεσης τις εξής πληροφορίες:
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ «Η προκήρυξη της αντιπολίτευσης», 26 Φεβρουαρίου 1905
- Σύμφωνα με την προκήρυξη, στόχος των επαναστατών ήταν η ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα

-Αν δεν ήταν αυτό δυνατόν, στόχος ήταν η πολιτική προσέγγιση Κρήτης Ελλάδας
- Αν δε γινόταν ούτε αυτό, στόχος ήταν η δημιουργία νέου συντάγματος,
στο πρότυπο του ελληνικού. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, επιδίωξη των
επαναστατών ήταν οι ένοπλες συγκεντρώσεις του λαού και η βίαιη
απομάκρυνση μη Ελλήνων κυβερνητών.

ν

Όλες οι απαντήσεις είναι διατυπωμένες επιγραμματικά

το

Επιμέλεια απαντήσεων

ά

ρ

ισ

Τάταρης Άγγελος

