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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

ΘΕΜΑ Α1 

α. «το Φροντιστήριο....συνείδησης» σελ 248 

β. «Το μοναδικό...1908» σελ 86 

γ.πολιτική παράταξη κατα την διάρκεια της εθνοσυνέλευσης 1862-1864 «μικρότερη 

απήχηση...αυτοκρατορία» σελ 77 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α.ΣΩΣΤΟ 

β.ΛΑΘΟΣ 

γ.ΛΑΘΟΣ 

δ.ΣΩΣΤΟ 

ε.ΣΩΣΤΟ 

ΘΕΜΑ Β2  

«Το τρικουπικό κόμμα...χώρας» σελ 80 

«ο Τρικούπης θεωρούσε...κόστος» σελ 81 

«Στα εδάφη της θεσσαλίας...μεγαλογαιοκτήμονες’ σελ 81 

«Για την υλοποίηση...πτώχευση» σελ 80 

ΘΕΜΑ Β2 

«Για την αποκατάσταση των προσφύγων...παραμεθόριες περιοχές» σελ 154 



2 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο  

«στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε με τα μέσα που διέθετε...ειδών πρώτης 

ανάγκης» 

«το εργο της προσωρινής στέγασης» 

«επιτάχθηκαν ακόμη άδεια σπίτια...με τους πρόσφυγες» 

Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα αναφέρονται στο πρώτο διαστημα άφιξης των 

προσφύγων στην Ελλάδα και στις πρσπάθειες εύρεσης προσωρινής στέγασης. 

Κειμενο Α 

Είναι δευτερογενές παράθεμα 

Στοιχεία απο πηγή 

Παρουσιάζει την κατάσταση των προσφύγων στο διαστημα απο το φθινόπωρο εως 

τον Δεκέμβριο του 1922 στην Αθήνα και τον Πειραιά 

-ενέργειες  Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

-ιστορία προσφυγοπούλας/προσδίδει παραστατικότητα/παρουσιάζει με δραματικό 

τόνο τις δυσκολίες εύρεσης στέγασης 

 

Κειμενο Β 

πρωτογενής πηγή 

-μαρτυρία πρόσφυγα 

-αναφέρεται στις δυσκολίες διαβίωσης αλλά στην βοήθεια που δεχόταν και το 

συλλογικό πνεύμα 

Κείμενο Γ 

δευτερογενές παράθεμα 

-παρουσιάζονται οι δυσκολίες όσον αφορά στον τρόπο άφιξης και προσωρινής 

στέγασης στην Ελλάδα καθώς και στην βοήθεια  των εθελοντών για κάλυψη 

πρώτων αναγκών. 

ΘΕΜΑ Δ1 

Θεμιτό να γίνει μια εισαγωγή για την επανάσταση του Θερίσου» 

α. «Η κρίση στην Κρητική Πολιτεία κορυφώθηκε...Γεννηθήτω Φως» 

στοιχεία πηγής 

«Ο Γεώργιος ακολούθησε πολιτική αδιαλλαξιας...αναμέτρηση με τον πρίγκιπα» 

«στο τέλος του 1904..απο τον Πρίγκιπα» 

-απάντηση Βενιζέλου στα άρθρα 

-άποψη Βενιζέλου για Υπατο Αρμοστή/η απολυσή του έγινε λόγω 

αναποτελεσματικότητας του ίδιου 

-ο ίδιος υπήρξε «αποδιοπομπαίος τράγος» 

-αδυναμία Γεωργίου να οδηγήσει στην ένωση 

-ο ίδιος προκάλεσε την δυσαρέσκεια του λαού 
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Β.Σχολικό βιβλίο 

«Η αντιπολίτευση αποφάσισε...προμήνυμα επανάστασης του Θερίσου» 

Στοιχεία απο πηγή 

-πρωτογενής 

-αιτήματα επαναστατών 

-σκόπος η ένωση με την Ελλάδα/αν δεν ήταν εφικτό ζητούσαν αλλάγη 

καθεστώτος,δηλαδή απαλλαγή απο κηδεμονία Μ.Δυνάμεων και προσέγγιση με 

Ελλάδα 

-αλλάγη συντάγματος 

-απαλλαγή απο αυταρχική πολιτική του Ύπατου 

αν δεν υλοποιηθούν υτα αιτήματα τους θα προβούν σε επανάσταση/αν δεν έρθει 

νέος  Έλληνας διοικητής στην Κρήτη/αποπομπή Γεωργίου/ξενικής καταγωγής  

Θεμιτό οι μαθητές και οι μαθήτριες να βάλουν παραπομπές στην ανάλυση των 

παραθεμάτων 
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Η διδακτική ομάδα 

 


