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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1
α. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: σχ. βλ. σελ 248 «Το
Φροντιστήριο…εθνικής τους συνείδησης»
β. Κοινοβουλευτική ομάδα των Ιαπώνων: σχ. βλ. σελ 86 «Το
μοναδικό…το 1908»
γ.
Εθνικόν
Κομιτάτον:
σχ.
βλ.
σελ.
77
«Το
Εθνικόν
Κομιτάτον…Οθωμανική αυτοκρατορία»
Α2
α) Σωστό
β) Λάθος
γ) Λάθος
δ) Σωστό
ε) Σωστό
Β1
Σχ. βλ. σελ 80 «Το τρικουπικό κόμμα…για επενδύσεις»
Β2
α) Σχ. βλ. σελ 154 «Η ΕΑΠ διέκρινε…εργατικού προλεταριάτου»
β) Σχ. βλ. σελ 154 «Εξάλλου, δόθηκε…παραμεθόριες περιοχές»
Γ1
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιοποιήσουν από το σχολικό βιβλίο
τα ακόλουθα σημεία:
Σελ 148-149: « Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε … μοιράστηκαν την
κατοικία τους με τους πρόσφυγες»

Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν από τα παραθέματα των
ιστορικών πηγών τα ακόλουθα σημεία:
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
[ η αναφορά ερμηνεύει την κινητοποίηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας με αφορμή τη φράση του βιβλίου: «Κινητοποιήθηκαν
επίσης ιδιώτες, ατομικά ή οργανωμένα»].
-

Η προσωρινή διαμονή σε πλατείες, δρόμους και δημόσιες υπηρεσίες
: «Το φθινόπωρο του 1922 … «στέγαζαν» χιλιάδες ανθρώπους»

-

Η προσωπική μαρτυρία της Τασίας Χρυσάφη-Ακερμανίδου, καθώς
περιγράφει τη στέγαση της από γηγενή: «Χαρακτηριστική της
κατάστασης … την άφιξή της στην Αθήνα».

ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[ η αναφορά ερμηνεύει τη στέγαση σε εκκλησίες και την κοινή
ενοικίαση με άλλους πρόσφυγες με αφορμή τη φράση του βιβλίου:
«Δεν έμεινε χώρος στεγασμένος που να μη χρησιμοποιήθηκε: σχολεία,
εκκλησίες … Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια σε όλη την Επικράτεια.
Καταλήφθηκαν ακόμη και κατοικούμενοι χώροι, οι ένοικοι των οποίων
μοιράστηκαν την κατοικία τους με τους πρόσφυγες.»]
Στοιχεία που αξιοποιούνται από το κείμενο Β:
-

Η διαμονή των προσφύγων στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου :
«Είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί έχουν μαζευτεί πολλοί
πρόσφυγες.»

-

Η κατάληψη κατοικούμενων χώρων και ο διαμοιρασμός της
κατοικίας με άλλους πρόσφυγες (προσωπική μαρτυρία): «Μου
άνοιξαν κάποιοι άνθρωποι, ενοικιαστές κι αυτοί στο ίδιο κτίριο …
αν είχαν δει τους δικούς μας.»

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
[ η αναφορά ερμηνεύει την χρήση στρατώνων και υπαίθριων χώρων
ως προσωρινά καταλύματα και τη διοργάνωση εράνων από
φιλανθρωπικές οργανώσεις, με αφορμή τις φράσεις του βιβλίου:
«Διενεργήθηκαν έρανοι, οργανώθηκαν πρόχειρα συσσίτια και έγινε
προσπάθεια για καθημερινή διανομή ψωμιού, παροχή ρουχισμού και άλλων
ειδών πρώτης ανάγκης.» και «Δεν έμεινε χώρος στεγασμένος που να μη
χρησιμοποιήθηκε: σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, στρατώνες, θέατρα,
δημόσια κτίρια, αποθήκες, υπόγεια.» ]

-

η διαμονή σε αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα: «Πέρασαν
μήνες στα αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα, όπου ζούσαν κάτω
από σκηνές,»

-

το παράθεμα συμπληρωματικά αναφέρει την στέγαση στον
περίβολο του Ολυμπίου Διός

-

αναφορά στα συσσίτια από φιλανθρωπικές οργανώσεις:
«φιλάνθρωποι εθελοντές … να σταθούν ξανά στα πόδια τους»

Δ1
α. Σχολικό βιβλίο σελ. 209 «Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901 …
σελ.210 θα διορίζονταν απευθείας από τον Πρίγκιπα».
Στοιχεία που αξιοποιούνται από το κείμενο Α:
-Η απόλυση του Βενιζέλου από τον Γεώργιο και οι δημοσιεύσεις στην
εφημερίδα Κήρυξ των Χανίων
-Το προσωπικό σημειωματάριο του Βενιζέλου όπου αναφέρεται στους
λόγους της απόλυσής του από τον πρίγκιπα, θεωρώντας την ως μία
πράξη
επίρριψης
ευθυνών
στο
πρόσωπό
του,
λόγω
της
αναποτελεσματικότητας του τελευταίου και σε μία προσπάθεια να
δικαιολογήσει τη στασιμότητα και το αδιέξοδο στο οποίο είχε φτάσει το
Κρητικό Ζήτημα.
-Αναφορά στο χαρακτηρισμό του Βενιζέλου ως αποδιοπομπαίος τράγος
Στοιχεία που αξιοποιούνται από το κείμενο Β:
- Η αδυναμία της Αρμοστείας να προωθήσει το ενωτικό αίτημα προς τη
λύση του, διεύρυνε με την πάροδο του χρόνου τις αντιδράσεις και
ενίσχυσε την αντιπολιτευτική κίνηση.
- Ο Βενιζέλος, μετά την απόλυση του, τον Απρίλιο του 1901, εξέφρασε
πρώτος την αντιπολιτευτική αντίδραση και πέτυχε να συσπειρώσει κάτω
από το πρόγραμμά του το σύνολο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων.
-Η εσωτερική ενότητα του κρητικού λαού δοκιμάστηκε εξαιτίας της
άρνησης του πρίγκιπα Γεωργίου να αποδεχθεί οποιοδήποτε διάλογο με
την αντιπολιτευτική μερίδα.
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 210 «Η αντιπολίτευση αποφάσισε …επανάστασης
του Θερίσου»
Στοιχεία που αξιοποιούνται από το κείμενο Γ:
Οι αποφάσεις που παρατίθενται σχετικά με την προκήρυξη της
αντιπολίτευσης:
-Η επίτευξη του σκοπού της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
-Σε περίπτωση αποτυχίας η επιδίωξη της πολιτικής προσέγγισης της
πατρίδος προς την ελεύθερη Ελλάδα και η μεταβολή από διεθνούς
απόψεως της σημερινής κατάστασης

- Αν δεν εκπληρωθεί ούτε αυτός ο σκοπός, η επιδίωξη της αναθεώρησης
του συντάγματος κατά το πρότυπο του ελληνικού, για να απαλλαγεί ο
τόπος από τον δεσποτισμό
- Αναφορά στις ένοπλες λαϊκές συναθροίσεις για την πραγμάτωση του
προγράμματος.
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