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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

Α1. 

 

α. Εθνικόν Κομιτάτον: Πολιτικός σχηματισμός, παράταξη ήσσονος επιρροής 

που συγκροτήθηκε κατά την Εθνοσυνέλευση του 1862-1864, υπό τον 

Επαμεινώνδα Δεληγιώργη που υποστήριζε την ανάπτυξη του 

κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική ανάπτυξη 

και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία, σελ. 77.  

 

β. Ομάδα Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο στοιχείο ως το 1909 στην Ελλάδα 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 τω Ιαπώνων δεν μπόρεσε να επιβιώσει 

και διαλύθηκε το 1908, σελ. 86.   

 

γ. Πατριαρχική Επιτροπή: Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1918 στην 

Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των 

εκτοπισμών, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης, 

σελ. 143. 
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Α2. 

 

α- Λάθος  

β- Σωστό   

γ-  Σωστό 

δ-  Λάθος 

ε-  Σωστό 

 

 

Β1. 

Η Ελλάδα του … στην καταστροφή, σελ. 52.  

 

 

Β2. 

Ένα σοβαρό … εγκατάστασής του, σελ. 208 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

 

Γ1. 

 

Γνώσεις βιβλίου: Πριν από τις … μεταρρυθμιστικό του έργο, 89-90 

 

Ανάλυση κειμένου:  

 Ο Douglas Dakin στο έργο του «Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923» 

επιβεβαιώνει την ιστορική αφήγηση σε ό,τι αφορά στην εκλογή του Ελ. 

Βενιζέλου στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910, συμπληρώνοντας, 

μάλιστα, ότι εξελέγη πρώτος βουλευτής στην εκλογική του περιφέρεια.  

 Ο ιστορικός εκτιμά ότι ο Βενιζέλος έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στην 

Ελλάδα και γι αυτό πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές τον αναδεικνύουν ως 

ηγέτη τους. 

 Η ομάδα αυτή των βουλευτών, χωρίς καμία συγκροτημένη οργανωτική 

δομή, κατάφερε με την εκλογή μεγάλου αριθμού βουλευτών να 

δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες στα παραδοσιακά κόμματα αλλά και 

τη καθεστηκυία κοινωνική τάξη. 

 Αυτό που κυρίως τους ανησυχούσε ήταν οι προοδευτικές αντιλήψεις 

του Βενιζέλου, οι οποίες, όπως φοβόντουσαν θα τον οδηγούσαν σε μια 

πολιτική ενάντια στην αστική τάξη και οπωσδήποτε ενάντια στον 

βασιλιά. 

 



   

3 
 

 

Δ1. 

 

Γνώσεις από σχολικό βιβλίο: Η αστική στέγαση … τη στέγασή τους, σελ. 

159-160.  

Ανάλυση  κειμένου Α: 

 Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες του κειμένου του Γ. Λαμψίδη από 

το έργο του «Οι πρόσφυγες του 1922», μεγάλο πρόβλημα για το 

ελληνικό κράτος αποτέλεσε το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων. 

Λειτουργώντας κάτω από ισχυρή πίεση πολλές φορές το έργο αυτό 

υλοποιήθηκε βιαστικά και με προβλήματα.  

 Επιβεβαιώνοντας την ιστορική αφήγηση, το κείμενο αναφέρει ότι η 

στέγαση των προσφύγων μέσα στις πόλεις ήταν εξαιρετικά 

προβληματική και γι αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθούν 

προσφυγικοί συνοικισμοί γύρω από τις πόλεις, ακόμη κι αν χρειαζόταν 

σε κάποιες περιπτώσεις να ακολουθήσουν την  τακτική των 

απαλλοτριώσεων. Η δημιουργία των συνοικισμών αυτών είχε ως 

επιπλέον αποτέλεσμα τη δημιουργία του ενιαίου πολεοδομικού 

συγκροτήματος Αθήνα-Πειραιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 

κείμενο του Γ. Γιαννακόπουλου από το έργο του «Η Ελλάδα με τους 

πρόσφυγες». 

 

Γνώσεις από σχολικό βιβλίο: Υπήρχαν βέβαια … πολλά χρόνια, σελ. 159 

Ανάλυση κειμένου Β:  

 Από το κείμενο του Γ. Γιαννακόπουλου αντλείται η πληροφορία ότι ο 

διαχωρισμός των προσφύγων σε πλούσιους και φτωχούς απετέλεσε 

κριτήριο για την απόδοση κατοικίας στους πρόσφυγες.  

 Κι ενώ οι πλούσιοι και με την αρωγή των φορέων αποκατάστασης των 

προσφύγων, κατάφερναν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, η μοίρα 

των φτωχών ήταν διαφορετική, καθώς εγκαθίσταντο στους 

προσφυγικούς συνοικισμούς. 

 Στο κείμενο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη προσφύγων, οι οποίοι δεν 

κατάφεραν να αποκτήσουν κατοικία και αναπόφευκτα έζησαν στην 

εξαθλίωση των παραπηγμάτων, των σκηνών ή άλλων αυτοσχέδιων 

κατασκευών. Η πληροφορία του κειμένου ότι η κατάσταση αφορούσε 

το 29% των προσφυγικών οικογενειών καταδεικνύει και το μέγεθος του 

προβλήματος.  

 

Ανάλυση Πίνακα:  

 Ο πίνακας καταγράφει την αύξηση του πληθυσμού σε περιοχές γύρω 

από την πόλη του Πειραιά λόγω της άφιξης και της εγκατάστασής των 

προσφύγων, σύμφωνα με τα στοιχεία από την απογραφή του 1928. 
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 Η Νέα Καλλίπολις, όπως καταγράφεται και στη ιστορική αφήγηση, 

απετέλεσε συνοικία που δημιουργήθηκε από τους εύπορους 

πρόσφυγες και γι αυτόν τον λόγο η αύξηση του πληθυσμού στην 

περιοχή δεν ήταν τόσο μεγάλη. Πριν την άφιξη των προσφύγων η 

περιοχή αριθμεί 2.080 κατοίκους ενώ τα στοιχεία του 1928 

καταγράφουν 4.691 κατοίκους.  

 Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού παρατηρείται στην Κοκκινιά με τον 

διαχωρισμό σε Παλιά και Νέα Κοκκινιά. Επειδή η Κοκκινιά απετέλεσε 

τόπο δημιουργίας προσφυγικών συνοικισμών είναι λογικό να αυξηθεί 

κατακόρυφα ο πληθυσμός στην Νέα Κοκκινιά από 2.900 πριν από την 

άφιξη των προσφύγων  στους 33.201 κατοίκους μετά την άφιξή τους. 

Τα νούμερα για τη Παλιά Κοκκινιά είναι 6.854 και 14.225 κάτοικοι 

αντίστοιχα.  

 Άλλη περιοχή που φιλοξένησε πρόσφυγες ήταν τα Βούρλα των οποίων 

ο πληθυσμός αυξήθηκε με την έλευση των προσφύγων από 750 σε 

3.184 κατοίκους. 

 Η Δραπετσώνα γνώρισε τεράστια αύξηση πληθυσμού, αφού οι 2.080 

κάτοικοι που ζούσαν εκεί πριν από τον Σεπτέμβρη του 1922, 

αυξήθηκαν σε 17.652 κατοίκους. 

 Τέλος, και τα Νέα Καμίνια από 6.626 κατοίκους πριν την άφιξη των 

προσφύγων, απέκτησαν 8.040 κατοίκους μετά την άφιξή τους.  

 

 

 


