
 
Ενδεικτικές απαντήσεις  

στην Ιστορία Προσανατολισμού (ομογενείς) 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
Α 1. «Εθνικόν Κομιτάτον» · Ένας από τους μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς στην 
Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (απαραίτητο το ιστορικό πλαίσιο). Σελ. 77 «Το 
Εθνικόν Κομιτάτον...στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». 
 

«Ομάδα Ιαπώνων»· Σελ. 86 «Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο από την πτώχευση 
του 1893 έως το 1909 (απαραίτητο το ιστορικό πλαίσιο) ήταν η εμφάνιση...και 
διαλύθηκε το 1908». 
 

«Πατριαρχική Επιτροπή»· Σελ. 142-143 «Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Επιτροπή με σκοπό την οργάνωση του 
επαναπατρισμού των εκτοπισμένων (από τον διωγμό του 1914), με τη βοήθεια του 
Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης. 
 

Α 2.  α Λ ,  β Σ ,  γ Σ ,  δ Λ ,  ε Σ. 
 

Β 1. Απάντηση: Σελ. 52 «Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), ... έχασαν μέσα 
στην καταστροφή».  
 

Β 2. Απάντηση: Σελ. 208 «Με τον Οργανικό Νόμο του 1900... εγκατάστασής του». 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Γ 1. Απάντηση: Από την αφήγηση του σχολικού βιβλίου θα αξιοποιηθεί το τμήμα 
«Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910» (σελ.89) έως «στο μεταρρυθμιστικό 
του έργο» (σελ. 90). 
 

Από το κείμενο που δίνεται ως πηγή θα αξιοποιηθούν τα εξής στοιχεία: 

– O Βενιζέλος...τεράστια. (θα συνδυαστεί με την εκλογή του Βενιζέλου χωρίς 
συμμετοχή στην προεκλογική αναμέτρηση) 
 

– Πολλοί από τους ανεξάρτητους...παραδοσιακών κομμάτων. (θα συνδυαστεί με την 
εκλογή 122 ανεξάρτητων εκσυγχρονιστών οι οποίοι συσπειρώθηκαν γύρω από τον 
Βενιζέλο) 
 

– Πίστευαν ότι... και του πλούτου... (θα συνδυαστεί με τις θέσεις του Βενιζέλου στην 
ομιλία του στο Σύνταγμα 5-9-1910 υπέρ της εξισορρόπησης των συμφερόντων των 
κοινωνικών τάξεων και της κοινωνικής γαλήνης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βενιζέλος 
διέψευσε τις φοβίες των αντιπάλων του, οι οποίες διατυπώνονται στην πηγή) 
 

– ...θα τηρούσε...μοναρχία. (θα συνδυαστεί με το ότι ο Βενιζέλος δεν έθεσε 
πολιτειακό ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη και πάλι ότι ο Βενιζέλος διέψευσε τις φοβίες 
των αντιπάλων του, οι οποίες διατυπώνονται στην πηγή) 



 

 

Δ 1. Απάντηση: Από την αφήγηση του σχολικού βιβλίου θα αξιοποιηθούν οι σελ. 
158-159 «Η αστική στέγαση...για πολλά χρόνια». 
Από το  κείμενο Α θα αξιοποιηθούν τα εξής στοιχεία: 
– Το πρόβλημα...επείγουσα ανάγκη (θα συνδυαστεί με την έλλειψη έργων υποδομής 
ελλείψει χρόνου και χρημάτων.). 
 

– Η στέγαση...αμέσως (θα συνδυαστεί με τη δημιουργία συνοικισμών με επέκταση 
των πόλεων στις οποίες οι πρόσφυγες ήταν προσωρινά εγκατεστημένοι). 
 

Από το  κείμενο Β θα αξιοποιηθούν τα εξής στοιχεία: 
– Η πολιτική...προσφυγικούς συνοικισμούς (θα συνδυαστεί με την αποκατάσταση 
των εύπορων προσφύγων). 
 

– Εκτός αυτών...τρώγλες κάθε είδους (θα συνδυαστεί με την αποκατάσταση των 
απόρων προσφύγων). 
 

Από το  κείμενο Γ θα αξιοποιηθούν τα εξής στοιχεία: 
Πρόκειται για πίνακα και θα σχολιαστούν οι αριθμοί που δείχνουν την πληθυσμιακή 
αύξηση στις «εκτός σχεδίου πόλεως» συνοικίες του Πειραιά μετά την έλευση των 
προσφύγων. 
 Τα στοιχεία για τη Νέα Κοκκινιά θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τη δημιουργία 
των τεσσάρων συνοικισμών για την έναρξη της αστικής στέγασης των προσφύγων, 
όπως και τα στοιχεία για τη Νέα Καλλίπολη με την αποκατάσταση των ευπόρων 
προσφύγων. 
Πιθανόν να συνεκτιμηθεί θετικά και κάποιο σχόλιο (προαιρετικό) για την κοινωνική 
διαστρωμάτωση των προσφύγων, διότι με βάση τα στοιχεία του πίνακα στις 
λεγόμενες «λαϊκές συνοικίες» η αύξηση του πληθυσμού ήταν εντυπωσιακά 
μεγαλύτερη, επομένως οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν ήταν εύποροι. 


