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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 : ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α. «Από τα πολλά προβλήματα…έως 5.000.000 στρέμματα»,σ.24-25 σχολ.βιβλίου. 

β. «Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια απέναντι στη δυσλειτουργία του 

πολιτικού συστήματος και τη βασιλεία του Όθωνα,κατέληξε…εγκαταλείψει τη 

χώρα»,σ.76 σχολ.βιβλίου. 

γ. «Οι Εκλεκτικοί ήταν…κυβερνήσεις. Συγκροτήθηκαν μεταξύ άλλων μεγάλων 

παρατάξεων και μικρών πολιτικών σχηματισμών, κατά την περίοδο της 

Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864, οπότε και ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα, σ. 77 

σχολ.βιβλίου. 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε, Λάθος. 

 

ΘΕΜΑ Β1 

«Στις 10 Ιουνίου…του άλλου κράτους»,σ. 161 σχολ.βιβλίου. 

ΘΕΜΑ Β2 

α. «Το κίνημα…γαλήνης στην Κρήτη»,σ.215 σχολ.βιβλίου. 

β. « Μετά τις εξελίξεις αυτές (τη συγκρότηση της Β΄Συντακτικής Συνέλευσης στην 

Κρήτη),…διαχείριση του Κρητικού Ζητήματος», σ.216 σχολ.βιβλίου. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. «Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες…ραγδαία εξέλιξη του κλάδου» (ως 

εισαγωγή),σ. 25 σχολ.βιβλίου.  
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«Η πιο γνωστή…κατά την αρχαιότητα»,σ.26 σχολ.βιβλίου. Το αρχικό κεφάλαιο 

…εσόδων του 1864 (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, Γ.Β.ΔΕΡΤΙΛΗ). Η Εταιρεία του 

Λαυρίου…φήμες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, Γ.Β.ΔΕΡΤΙΛΗ). «Η 

τεχνολογία της εποχής…κατάλοιπα», σ.26 σχολ.βιβλίου.Εκτός από την 

εξόρυξη…των αρχαίων καταλοίπων(ΚΕΙΜΕΝΟ Α, Γ.Β.ΔΕΡΤΙΛΗ). «Η εξόρυξη 

αργύρου…πολλών εκατομμυρίων δραχμών», σ.26 σχολ.βιβλίου Ο Ρου και ο 

Σερπιέρι…και το εξωτερικό(ΚΕΙΜΕΝΟ Α, Γ.Β.ΔΕΡΤΙΛΗ).Τέσσερα 

χρόνια…3.500.000. (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, Γ.Β.ΔΕΡΤΙΛΗ). 

β.«Από τις άλλες εκμεταλλεύσεις…υλικό σε μεγάλα έργα)», σ.26 σχολ.βιβλίου.Από 

τον ορυκτό πλούτο…ικανοποιητικά από άποψη εκμεταλλεύσεως (ΚΕΙΜΕΝΟ Β, 

ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) «Με την οικοδομική…τέλη του 19
ου

 

αιώνα»,σ.26 σχολ,βιβλίου. Μια σειρά άλλων ορυκτών…ειδικές μελέτες. (ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β, ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) 

«Σ΄αυτήν την κατηγορία…δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα» σ.26 σχολ.βιβλίου. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. «Το ανεξάρτητο νεοελληνικό κράτος…ανθρώπινων απωλειών» (Προτεινόμενη 

εισαγωγή). σ.10 σχολ.βιβλίου. «Παρ’ όλα αυτά,…δυνατότητες της χώρας»,σ.13 

σχολ.βιβλίου. Μετά την έναρξη…μετά την ειρήνη των Παρισίων (ΚΕΙΜΕΝΟ Β, 

GUNNAR HERING). 

« Το 1854…γρήγορα στην πρωτεύουσα»,σ.134 σχολ.βιβλίου Την αγανάκτηση του 

λαού…ο χειρότερος μήνας (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ). «Η 

επιδημία…(Μάρτιος 1854) σ.134 σχολ.βιβλίου. Η επιδημία έπληξε…των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ). «Για 

την αποκατάσταση…της Φθιώτιδας» σ.134 σχολ.βιβλίου. 

β. « Τα πολιτικά κόμματα…τα οδήγησε σε παρακμή» (ως εισαγωγή),σ.72 

σχολ.βιβλίου . «Κατά την περίοδο…ναυτικό αποκλεισμό της χώρας» σ.74-

75σχολ.βιβλίου.Με την πικρή…και «ρωσικό» (ΚΕΙΜΕΝΟ Α, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ).Με αυτές τις προϋποθέσεις…αποκτούσαν σημασία 

(ΚΕΙΜΕΝΟ Α, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ). « Είχε προηγηθεί…πολιτική 

σκηνή», σ.75σχολ.βιβλίου. Παρόλο που…βεβαιότητά τους(ΚΕΙΜΕΝΟ Β, GUNNAR 

HERING). Η Συνθήκη των Παρισίων…και οκτώ μηνών(ΚΕΙΜΕΝΟ Α, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ). 

 

 

 


