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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) «Το Φροντιστήριο…της εθνικής τους συνείδησης»,σελ.248, σχολ.βιβλίου 

β) «Το μοναδικό νέο…διαλύθηκε το 1908», σελ.86,σχολ.βιβλίου 

γ) «Κατά την περίοδο της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864,εκτός από τη 

συγκρότηση δύο μεγάλων παρατάξεων, υπήρξαν και μικρότεροι πολιτικοί 

σχηματισμοί. Ένας εξ αυτών ήταν το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον…στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία»,σελ.77, σχολ.βιβλίου. 

ΘΕΜΑ Α2 

α-Σωστό 

β-Λάθος 

γ-Λάθος 

δ-Σωστό 

ε-Σωστό 

ΘΕΜΑ Β1 

«Το τρικουπικό κόμμα ήδη…για επενδύσεις»(Ίσως και το αποτέλεσμα, την 

αναφορά στην πτώχευση),σελ.80, σχολ.βιβλίου. 

ΘΕΜΑ Β2 

α) «Η ΕΑΠ, για την αποκατάσταση των προσφύγων έλαβε υπόψιν της 

ορισμένες παραμέτρους, όπως ήταν η διάκριση σε «αστούς» και 

«αγρότες», ο τόπος προέλευσης και αντικειμενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ, 

διέκρινε την αποκατάσταση…αντί εργατικού προλεταριάτου», σελ.153-

154, σχολ.βιβλίου 

β) «Εξάλλου δόθηκε…παραμεθόριες περιοχές»,σελ.154 



Μαργαρίτα Κοσμά Σελίδα 2 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Γ1 

«Ο μικρασιατικός πόλεμος έληξε τον Αύγουστο…φτάνουν στην 

Ελλάδα.σελ.144.Η μεγάλη έξοδος των χριστιανών είχε ξεκινήσει, όπως 

αναφέρεται και στο Κείμενο Γ, του Smith.Οι άνθρωποι διαπεραιώθηκαν 

είτε στον Πειραιά είτε στη Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα είχαν χωριστεί τα 

γυναικόπαιδα από τους άντρες. Οι αρρώστιες κατέβαλλαν τους 

πρόσφυγες…υποσιτίζονταν, σελ.147 Πράγματι, όπως προκύπτει από το 

ίδιο προαναφερθέν κείμενο, οι πρόσφυγες «πέρασαν μήνες στα 

αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα», διαμένοντας κάτω από σκηνές. 

Στην αρχή το κράτος…πρώτης ανάγκης,σελ.148. Εθελοντές λοιπόν, 

μοίραζαν στους πρόσφυγες φαγητό (σούπα και ψωμί- Κείμενο γ) και 

κουβέρτες, μέχρι να κατορθώσουν οι ίδιοι να ορθοποδήσουν. 

Με την άφιξη των προσφύγων…στα κενά οικόπεδα των πόλεων. 

Πράγματι, σύμφωνα με το Κείμενο Β, σε πρόχειρους καταυλισμούς 

διέμεναν 70.000 οικογένειες, στην περιοχή των Αθηνών.Μάλιστα, η 

δημοτική αρχή, φρόντισε να διαμορφώσει κατάλληλα χώρους, οι οποίοι 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από πρόσφυγες.Δεν έμεινε 

χώρος…αποθήκες,υπόγεια.,σελ.148-149,σχολ.βιβλίου. Ήδη από το 

Σεπτέμβριο του 1922, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εξέδωσε 

απόφαση, κατά την οποία επιτρεπόταν η τοποθέτηση κλινών, στους 

διαδρόμους ξενοδοχείων, σύμφωνα με το κείμενο Α. Στο κείμενο του 

Μενάλαου Χαραλαμπίδη, επιβεβαιώνεται μάλιστα ότι το φθινόπωρο του 

1922, είχαν καταληφθεί όλοι οι προαναφερθέντες χώροι. 

Επιτάχθηκαν…την κατοικία τους με τους πρόσφυγες,149. Αναφορικά 

με τους παραπάνω συλλογισμούς, δίνονται πληροφορίες από το πρώτο 

κείμενο. Έτσι, ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν πάνω σε καράβι κατά 

τη μεταφορά των προσφύγων στην Ελλάδα, η Τασία Ακερμανίδου, λέει 

ότι μια γυναίκα βοήθησε την οικογένειά της, προσφέροντας ως στέγη 

«ένα κοτέτσι στην αυλή του σπιτιού της». Επίσης, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, διαμονής των προσφύγων σε οικίες, εν προκειμένω, 

συγγενών τους, αποτελεί η μαρτυρία της Φιλιώς Χαϊδεμένου, στο κείμενο 

Β. Αρχικά, αφού αποβιβάστηκαν από το καράβι, έμειναν μαζί με άλλους 

πρόσφυγες, μέσα σε εκκλησία για ένα βράδυ. Στη συνέχεια, μετέβησαν σε 

σπίτι συγγενών, στο κτίριο του οποίου, διέμεναν πολλές οικογένειες. 

Μοιράζονταν κοινή κουζίνα. Οι συγγενείς «τους καλοδέχτηκαν» και τους 

φρόντισαν, σύμφωνα με την πρόσφυγα. Τους πρόσφεραν φαγητό.Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι πρόσφυγες αντιλαμβάνονταν τη φτώχεια της 

Ελλάδας την εποχή εκείνη (τότε στην Ελλάδα η φτώχεια ήταν μεγάλη)- 

Κείμενο Β. 
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Το πρώτο διάστημα, παραμονή τους στην Ελλάδα. Μετά την 

υπογραφή…στη νέα πατρίδα (προτεινόμενος επίλογος) 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α) «Η διάσταση των απόψεων για το ενωτικό ζήτημα της Κρήτης με 

την Ελλάδα, ανάμεσα στο Βενιζέλο και τον πρίγκιπα Γεώργιο, έλαβε 

μορφή προσωπικής αντιπαράθεσης. Κακοί σύμβουλοι…κλίμα 

διχασμού. Η κρίση κορυφώθηκε…«Γεννηθήτω φως» .Ο Βενιζέλος, 

λοιπόν, μετά τα «απανωτά δημοσιεύματα», όπως τονίζει ο συγγραφές του 

Κειμένου Α Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, απάντησε στα αθηναϊκά 

δημοσιεύματα. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το Βενιζέλο, ο ίδιος αποτέλεσε 

«αποδιοπομπαίο τράγο»,στην προσπάθεια του πρίγκιπα να επιρρίψει 

ευθύνες σε κάποιον, καθώς δεν θα μπορούσε να παραδεχθεί την δική του 

αναποτελεσματικότητα στο ενωτικό ζήτημα. Ο Γεώργιος ακολούθησε 

πολιτική…ναυάγησαν. Η αντιπολιτευτική κίνηση ενισχύθηκε, μετά την 

άρνηση του Πρίγκιπα να αποδεχθεί οποιοδήποτε διάλογο, σύμφωνα με το 

Κείμενο Β, του Σβολόπουλου. Ο Βενιζέλος απομονωμένος μετά την 

απόλυσή του, πέτυχε τη συσπείρωση του συνόλου αντιπολιτευτικών 

δυνάμεων. Γύρω από τον Βενιζέλο…απευθείας από τον 

Πρίγκιπα»σελ.209-210, σχολ.βιβλίου. 

β) Η αντιπολίτευση αποφάσισε…προμήνυμα της επανάστασης του 

Θερίσου. 

Αναλυτικότερα, μέσα από το ίδιο το Κείμενο της αντιπολίτευσης, 

αναδεικνύονται οι σκοποί των μελών της. Καταρχάς, ως πρώτη απόφασή 

τους, τέθηκε η ένωση, που αποτελούσε «από αιώνων» επιδιωκόμενο 

σκοπό. Με την προτρεπτική Προστακτική «έστω», ίσως οι πολιτικοί να 

φαίνονται αρχικά, διαλλακτικοί. Ως δεύτερο στόχο τους, έθεσαν την 

πολιτική προσέγγιση της Κρήτης με την Ελλάδα, εφόσον δεν θα μπορούσε 

να επιτευχθεί απευθείας η ένωση «αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού 

τούτου». Αίτημά τους ήταν να μεταβληθεί από διεθνή άποψη η 

κατάσταση στο νησί, δηλαδή η απομάκρυνση του ξένου στρατού και η 

αντικατάστασή του από ντόπια Πολιτοφυλακή. Σε τρίτο επίπεδο, οι 

Κρήτες ζητούσαν την απαλλαγή του τόπου από το δεσποτισμό, 

εννοώντας την μεταβολή της αρμοστείας, εάν δεν θα μπορούσε να 

επιτευχθεί ο δεύτερος σκοπός τους. Ουσιαστικά, και στους τρεις σκοπούς 

τους, είναι εμφανές το αίτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, 

καθώς αποτελούσαν τα σταδιακά βήματα προς αυτήν. 

Καταληκτικά, η προκήρυξη κλείνει με τη διπλή αναφορά στη χρήση των 

όπλων (Του προγράμματος τούτου…μη Έλληνα κυβερνήτην). 
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Ουσιαστικά, η αρχική διπλωματική προσπάθεια και η διαλλακτικότητα, 

εξελίσσεται σε απειλή/προειδοποίηση για επανάσταση. Έτσι, το στις 10 

Μαρτίου 1905, κηρύχθηκε η επανάσταση στο Θέρισο. Το χωριό επιλέχθηκε 

ως έδρα της επανάστασης, γιατί ήταν δυσπρόσιτο, ένα φυσικό οχυρό. 

 

 

 


