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Ø ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
Α.1. α. Φροντιστήριο Τραπεζούντας: σελ. 248 «Το Φροντιστήριο... συνείδησης». 
 β. Κοινοβουλευτική ομάδα Ιαπώνων: σελ. 86 «Το μοναδικό νέο πολιτικό 

στοιχείο... το 1908». 
 γ.  Εθνικόν Κομιτάτον: σελ. 77 Μικρότερη απήχηση στην εθνοσυνέλευση του 

1862-1864 είχαν άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. «Το Εθνικόν Κομιτάτον... 
αυτοκρατορία». 

 
Α.2. α. Σωστό: σελ. 18 
 β. Λάθος: σελ. 24 
 γ. Λάθος: σελ. 32 
 δ. Σωστό: σελ. 49 
 ε. Σωστό: σελ. 53 

 
Β.1.  Σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα... πρωτοβουλία για επενδύσεις». 
 
  
 
Β.2.    Σελ. 153-154: α. Για την αποκατάσταση των προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη της και 

τις αντικειμενικές συνθήκες. «Η ΕΑΠ διέκρινε... αντί εργατικού προλεταριάτου». β. 
«Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα... παραμεθόριες περιοχές».   

 
 
 
 
Ø ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

Γ.1. Η ερώτηση αυτή αφορά την ενότητα: «2. Το πρώτο διάστημα» (σελ. 146-149). Ως 
εισαγωγή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της 1ης παραγράφου 
«Οι πρώτες απογραφές... είχαν ζήσει», που αφορούν τον πληθυσμό και την 
κατάσταση των νεοαφιχθέντων  προσφύγων, συνδυάζοντάς τα με τα στοιχεία του 
κειμένου Γ (δευτερογενής πηγή) που αφορούν την άφιξη των προσφύγων «Η 
μεγάλη... καμία βούληση». Στη συνέχεια, παραθέτουμε την 2η παράγραφο της 



 

 

ενότητας «Στην αρχή το κράτος... ανάγκης», συνδυάζοντάς την με τις πληροφορίες 
του κειμένου Γ, που αναφέρονται κυρίως στη δράση των εθελοντών για τη σίτιση 
των προσφύγων «ενώ φιλάνθρωποι εθελοντές... πόδια τους». Έπειτα, προχωράμε 
στην επόμενη παράγραφο της ενότητας που αναφέρεται στη στέγαση των 
προσφύγων: «Με την άφιξη... πρόσφυγες», η οποία συνδυάζεται με το κείμενο Α 
(δευτερογενής πηγή), Β (πρωτογενής πηγή) και Γ. Στο κείμενο Α πρέπει να 
αναφερθούμε στη δράση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την τοποθέτηση 
κλινών στους διαδρόμους των ξενοδοχείων, στη δράση της δημαρχίας για την 
προσωρινή στέγαση, και στον αριθμό των προσφύγων, αλλά και στην αλληλεγγύη 
που επέδειξαν κάποιοι ντόπιοι προς τους πρόσφυγες, για τη στέγασή τους 
(παράδειγμα με κοτέτσι). Στο κείμενο Β σκιαγραφείται η υποκειμενική εμπειρία ενός 
πρόσφυγα, και αναδεικνύονται η ταλαιπωρία, η σύγχυση και η φτώχεια των 
προσφύγων. Επίσης, και εδώ, φαίνεται η φροντίδα που επέδειξαν κάποιοι ντόπιοι 
απέναντι στους πρόσφυγες (παροχή στέγης και τροφής). Από το κείμενο Γ 
αναφέρουμε μόνο τα στοιχεία που αφορούν την προσφυγική διαμονή σε 
στρατόπεδα και σε σκηνές. 

 
Δ.1. Η ερώτηση αυτή αφορά τις τρεις πρώτες παραγράφους της ενότητας: «4. Η 

επανάσταση του Θερίσου (1905) – α. Τα αίτια και οι αφορμές» (σελ. 209-210). Ως 
εισαγωγή, μπορούμε να πούμε πως το ενωτικό ζήτημα, αλλά και η συντηρητικότητα 
του κρητικού συντάγματος, δημιούργησαν σοβαρή πολιτική κρίση στην Κρήτη, μετά 
τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του νέου καθεστώτος. Στη συνέχεια: όσον 
αφορά το ερώτημα α. Παραθέτουμε το απόσπασμα του βιβλίου: «Η κρίση 
κορυφώθηκε... ‘Γεννηθήτω φως’» (σελ. 209), το οποίο συνδυάζουμε με όλο το 
κείμενο Α (δευτερογενής πηγή), όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο 
Βενιζέλος επέρριπτε ευθύνες στον πρίγκιπα (αναποτελεσματικότητα ως προς το 
Κρητικό Ζήτημα). Επίσης, στο ίδιο κείμενο βλέπουμε πως ο Βενιζέλος, υποστήριζε 
πως ο πρίγκιπας απέλυσε τον ίδιο, καθιστώντας τον «αποδιοπομπαίο τράγο», για 
αυτή την αποτυχία. Εδώ μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία του κειμένου Β 
(δευτερογενής πηγή), που αναφέρονται στην αδυναμία της Αρμοστείας να δώσει 
λύση ως προς το ενωτικό ζήτημα «Η αδυναμία... κίνηση». Έπειτα, παραθέτουμε το 
κομμάτι του βιβλίου: «Ο Γεώργιος... ναυάγησαν» (σελ. 209-210), το οποίο 
συνδυάζουμε με τα κομμάτια του κειμένου Β, που αναφέρονται στην άρνηση του 
Γεωργίου να κάνει πολιτικό διάλογο «Η άρνηση... κρητικού λαού». Τέλος, 
παραθέτουμε το κομμάτι του βιβλίου: «Γύρω από τον Βενιζέλο... από τον Πρίγκηπα», 
το οποίο συνδυάζεται με τις πληροφορίες του κειμένου Β, που αναφέρονται στη 
συσπείρωση της αντιπολίτευσης γύρω από τον Βενιζέλο «Ο Βενιζέλος... δυνάμεων». 
Για το ερώτημα β. Από το βιβλίο παραθέτουμε το απόσπασμα: «Η αντιπολίτευση... 
του Θερίσου» (σελ. 210), το οποίο συνδυάζουμε με όλο το κείμενο Γ (πρωτογενής 
πηγή), στο οποίο αναφέρονται τα αιτήματα της αντιπολίτευσης: α) η επίτευξη της 
ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, β) (αν αυτό δεν είναι δυνατόν), η πολιτική 
προσέγγιση της Κρήτης προς την Ελλάδα, και αλλαγή του διεθνούς καθεστώτος της 
Κρήτης, γ) (στην περίπτωση που ούτε αυτό είναι δυνατό) αναθεώρηση του 



 

 

συντάγματος της κρητικής πολιτείας, κατά το πρότυπο του ελληνικού. Το κείμενο 
αυτό, τέλος, καλεί και σε ένοπλες λαϊκές συγκεντρώσεις, για την απομάκρυνση κάθε 
«μη Έλληνα κυβερνήτη». 


