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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙΑ  

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. «Φροντιςτιριο τθσ Τραπεηοφντασ»: Σχολ. βιβλίο, ςελ. 248: «Σο 

Φροντιςτιριο τθσ Σραπεηοφντασ … τθσ εκνικισ τουσ ςυνείδθςθσ.» 

β. «Κοινοβουλευτικι ομάδα των Ιαπϊνων»:  Σχολ. βιβλίο, ςελ. 86: «Το 

μοναδικό νζο πολιτικό ςτοιχείο ... και διαλφκθκε το 1908.» 

γ. «Εκνικόν Κομιτάτον»:  Σχολ. βιβλίο, ςελ. 77: «Μία από τισ δφο μικρότερεσ 

παρατάξεισ που ςυγκροτικθκαν ςτθν Εκνοςυνζλευςθ του 1862-1864. Το 

Εκνικόν Κομιτάτον, … εξάπλωςθ ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία.» 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. ωςτό 

β. Λάκοσ 

γ. Λάκοσ 

δ. ωςτό 

ε. ωςτό 
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ΘΕΜΑ Β1 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα ιδθ από το 1875 … ςτθν ιδιωτικι 

πρωτοβουλία για επενδφςεισ.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Σχολ. βιβλίο, ςελ. 154: «Σισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ. Η ΕΑΠ διζκρινε τθν 

αποκατάςταςθ … αντί εργατικοφ προλεταριάτου.» 

β. Σχολ. βιβλίο, ςελ. 154: «Εξάλλου, δόκθκε προτεραιότθτα… εποικίηονταν 

παραμεκόριεσ περιοχζσ.» 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 148: Οι πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία άρχιςαν να φτάνουν 

μαηικά ςτθν Ελλάδα το φκινόπωρο του 1922. Άμεςα προζκυψε ζνα πλικοσ 

προβλθμάτων ςτθ χϊρα που αφοροφςε ςτον μεγάλο αρικμό των 

νεοφερμζνων μικραςιατϊν. 

«Στθν αρχι το κράτοσ αντιμετϊπιςε … ιατρικι περίκαλψθ». 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ επιβεβαιϊνονται και από το Κείμενο Α, ενϊ 

παράλλθλα επιςθμαίνονται και ςυγκεκριμζνεσ κρατικζσ πρωτοβουλίεσ για τθ 

διευκζτθςθ των αντίξοων ςυνκθκϊν. Συγκεκριμζνα, τον Σεπτζμβριο του 1922 

με επίςθμθ παρζμβαςθ του Υπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ 

δθμιουργικθκαν ςτουσ διαδρόμουσ των ξενοδοχείων πρόςκετοι χϊροι 

φιλοξενίασ των προςφφγων. Προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ κινθτοποιικθκε και θ 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο Διμοσ 

Ακθναίων που κατζβαλε υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ για να καταςτιςει 

αξιοπρεπείσ και δθμιουργικοφσ τουσ χϊρουσ διαμονισ των 70.000 χιλιάδων 

προςφφγων που μζχρι τότε είχαν διαςπαρεί ςε 130 πρόχειρουσ 

καταυλιςμοφσ ςε όλθ τθν Ακινα. 

Σχολ. βιβλίο, ςελ.148: «Κινθτοποιικθκαν, επίςθσ, ιδιϊτεσ, ατομικά ι 

οργανωμζνα». 
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Σχετικά με τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, δίνονται πλθροφορίεσ ςτο Κείμενο Α. 

Συγκεκριμζνα, για να αποδοκεί θ τραγικότθτα των ςτιγμϊν που βίωναν οι 

πρόςφυγεσ αναφζρεται θ προςωπικι μαρτυρία τθσ οικογζνειασ Ακερμανίδθ. 

Η οικογζνεια αυτι φιλοξενικθκε από μία ντόπια γυναίκα ςτο αυτοςχζδιο 

κατάλυμα που οικειοκελϊσ δθμιοφργθςε ςτθν αυλι του ςπιτιοφ τθσ. 

Πρόκειται για χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ αλλθλεγγφθσ που ζδειξαν 

αυτοβοφλωσ οι ντόπιοι Ζλλθνεσ προσ τουσ ομοεκνείσ τουσ πρόςφυγεσ. 

Αναφορικά με το ίδιο κζμα, ςτο Κείμενο Β καταγράφεται θ προςωπικι 

μαρτυρία τθσ Φιλιϊσ Χαϊδεμζνου, προςφυγοποφλασ από τθ Μικρά Αςία. Η 

κερμι υποδοχι τθσ οποίασ ζτυχαν θ ίδια και θ οικογζνειά τθσ από τουσ 

ντόπιουσ φτωχοφσ κατοίκουσ μιασ περιοχισ τθσ Ακινασ, αντικατοπτρίηει τθ 

γενικότερθ  διάκεςθ των γθγενϊν να βοθκιςουν, με όποιο μζςο διζκεταν, 

τουσ ταλαιπωρθμζνουσ πρόςφυγεσ, κυρίωσ με τθν παροχι πρόχειρθσ 

ςτζγαςθσ και αγακϊν πρϊτθσ ανάγκθσ.  

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 148: «Αποφαςιςτικι ιδιαίτερα για τθν ιατρικι… ειδϊν 

πρϊτθσ ανάγκθσ».  

Χαρακτθριςτικά ςτο Κείμενο Γ αναφζρεται ότι διάφοροι εκελοντζσ 

εξαςφάλιηαν ςοφπα, ψωμί και κουβζρτεσ ςτουσ πρόςφυγεσ για να 

μπορζςουν να επιβιϊςουν. 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 148: «Με τθν άφιξθ των προςφφγων… ι ςτα κενά οικόπεδα 

των πόλεων». 

Στο Κείμενο Γ επιςθμαίνεται ότι οι γυναίκεσ και τα παιδιά αποτζλεςαν μια 

ομάδα που προθγικθκε κατά τθ διαδικαςία τθσ εξόδου από τθ Μικρά Αςία 

και ςυνεπϊσ κατζφκαςε πρϊτθ ςτθν Ελλάδα. Στθν πλειονότθτά τουσ οι 

γυναίκεσ και τα παιδιά τοποκετικθκαν ςε πρόχειρα προςφυγικά ςτρατόπεδα 

που αποτελοφνταν από πλικοσ ςκθνϊν. 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 148-149: «Δεν ζμεινε χϊροσ ςτεγαςμζνοσ… αποκικεσ, 

υπόγεια». Η πλθροφορία αυτι επιβεβαιϊνεται και από το Κείμενο Α. 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 149: «Επιτάχκθκαν τα άδεια ςπίτια… τθν κατοικία τουσ με 

τουσ πρόςφυγεσ». 
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ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολ. βιβλίο, ςελ. 209: «Η κρίςθ, που επζφερε θ ςφγκρουςθ Βενιηζλου και 

πρίγκιπα Γεωργίου για το ενωτικό ηιτθμα, κορυφϊκθκε… τίτλο “Γεννθκιτω 

φωσ”». 

Σχετικά με το κζμα αυτό ςτο Κείμενο Α τονίηεται ότι ο Βενιηζλοσ μζςω τθσ 

εφθμερίδασ του διευκρίνιςε τόςο ςτον κρθτικό λαό όςο και ςτουσ Ζλλθνεσ 

τθν άποψι του για το ηιτθμα τθσ ζνωςθσ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα. 

Επιπρόςκετα, ςτο Κείμενο Α προβάλλονται οι κζςεισ του Βενιηζλου, όπωσ τισ 

ζχει καταγράψει ο ίδιοσ ςτισ προςωπικζσ του ςθμειϊςεισ. Θεωρεί ότι ο 

Φπατοσ Αρμοςτισ τον χρθςιμοποίθςε ωσ εξιλαςτιριο κφμα ςτθν προςπάκειά 

του να ςυγκαλφψει τθν αποτυχία του ςτο εκνικό κζμα τθσ Κριτθσ. 

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 209-210: «Ο Γεϊργιοσ ακολοφκθςε πολιτικι αδιαλλαξίασ… 

ςε δυναμικι αναμζτρθςθ με τον Πρίγκιπα». 

Σφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ του Κειμζνου Β, αμζςωσ μετά τθν απόλυςι του 

ο Βενιηζλοσ είχε πολιτικά περικωριοποιθκεί. Στθ ςυνζχεια, όμωσ, εξαιτίασ τθσ 

δεςποτικισ ςυμπεριφοράσ του πρίγκιπα Γεωργίου και τθσ ςυνεχϊσ 

διογκοφμενθσ δυςαρζςκειασ των Κρθτϊν, ο Βενιηζλοσ ζγινε ο πυρινασ τθσ 

αντιπολίτευςθσ του Φπατου Αρμοςτι.  

Σχολ. βιβλίο, ςελ. 210: «Στο τζλοσ του 1904… απευκείασ από τον Πρίγκιπα». 

β. Σχολ. βιβλίο, ςελ. 210: « Η αντιπολίτευςθ αποφάςιςε… τθσ επανάςταςθσ 

του Θερίςου». 

Αναλυτικότερα, ςτο Κείμενο Γ παρουςιάηονται ιεραρχθμζνεσ οι κφριεσ 

επιδιϊξεισ τθσ αντιπολίτευςθσ. Αρχικά αυτι επιηθτά τθν προϊκθςθ τθσ 

ενωτικισ λφςθσ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα. Στθ ςυνζχεια, επιςθμαίνει ότι αν 

καταςτεί δφςκολθ θ ευόδωςθ του αρχικοφ ςτόχου, διεκδικεί τθν αυτονομία 

του νθςιοφ ωσ προςωρινι λφςθ που κα ζφερνε πλθςιζςτερα τθν Κριτθ προσ 

τθν Ελλάδα. Αν και ο δεφτεροσ προςανατολιςμόσ ατυχιςει, τότε θ 

αντιπολίτευςθ προβάλλει ωσ αναγκαίεσ κάποιεσ δραςτικζσ αλλαγζσ ςτο 

υπάρχον Σφνταγμα ϊςτε να αποκτιςει δθμοκρατικότερο χαρακτιρα, όπωσ 

ακριβϊσ ςυνζβαινε ςτο ελλθνικό Σφνταγμα του 1864. Διατφπωνε δε τθν 

απειλι να πραγματϊςει τα λαϊκά αιτιματα με ζνοπλθ εξζγερςθ. Τζλοσ οι 

επίδοξοι επαναςτάτεσ κακιςτοφν ςαφζσ ότι δεν ςτρζφονται εναντίον 

ςυγκεκριμζνου προςϊπου τθσ Κρθτικισ διοίκθςθσ. Αν, όμωσ, παραςτεί 
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ανάγκθ αλλαγισ του Φπατου Αρμοςτι ο αντικαταςτάτθσ κα ζπρεπε να είναι 

μόνο Ζλλθνασ. 

 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΛΑΔΟ 

Ευαγγελία Μαρδίκθ 

Διμθτρα  Σαφίλθ 

Ελζνθ Μπεκιάρθ 

Γιώργοσ  Κορώςθσ 
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