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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1  
α. Φροντιστήριο Τραπεζούντας:  σχολικό βιβλίο σελ. 248   
 Ήταν το σπουδαιότερο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πόντου. Το Φροντιστήριο 
της Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος Τραπεζούντιος δάσκαλος του 
Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες μέχρι το 1922, 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και 
στην ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης.  
 
β. Κοινοβουλευτική ομάδα των Ιαπώνων : σχολικό βιβλίο σελ. 86   
Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 (κίνημα στου Στρατιωτικού 
Συνδέσμου στο Γουδί) 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 δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. 
 
γ. ΕθνικόνΚομιτάτον: σχολικό βιβλίο σελ.77 
Μια από τις πολιτικές παρατάξεις με μικρότερη απήχηση που σχηματίστηκαν στην 
Εθνοσυνέλευση του 1862-4. Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα 
Δεληγιώργη, υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό 
της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, 
πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  
 
ΘΕΜΑ Α2  
α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Σωστό 
 
ΘΕΜΑ Β1  
σχολικό βιβλίο σελ.80 :«Το τρικουπικό κόμμα ήδη…κήρυξε πτώχευση.» 
σχολικό βιβλίο σελ. 81: « Ο Τρικούπης θεωρούσε ... με κάθε κόστος. - Στα εδάφη της 
Θεσσαλίας ... τους μεγαλογαιοκτήμονες». 
 
ΘΕΜΑ Β2  
σχολικό βιβλίο σελ.154  
α. « Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση…αντί εργατικού προλεταριάτου» 
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β. «Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα…εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές» 
 
ΘΕΜΑ Γ1  
σχολικό βιβλίο σελ.148-149 «Στην αρχή το κράτος…με τους πρόσφυγες.» 
 
Από τα κείμενα αξιοποιούνται οι πληροφορίες 
Σύμφωνα με το κείμενο Α΄ πρωτογενή πηγή το φθινόπωρο του 1922 όλοι οι 
δημόσιοι χώροι της Αθήνας και του Πειραιά είχαν «καταληφθεί» από πρόσφυγες. 
Κεντρικές πλατείες και δρόμοι, δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα, ξενοδοχεία, δημόσια 
λουτρά, αποθήκες και υπόστεγα «στέγαζαν» χιλιάδες ανθρώπους.  
Τον Σεπτέμβριο του 1922, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξέδωσε απόφαση 
σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν η τοποθέτηση κλινών στους διαδρόμους των 
ξενοδοχείων. […]  
Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1922, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του 
δημάρχου Αθηνών, περίπου 70.000 πρόσφυγες διέμεναν σε 130 πρόχειρους 
καταυλισμούς διάσπαρτους σε ολόκληρη την πόλη. Η δημοτική αρχή επιδόθηκε σε 
έναν αγώνα με το χρόνο για να καθαρίσει και να διαμορφώσει κατάλληλα χώρους 
στους οποίους θα μπορούσαν να διαμείνουν προσωρινά οι πρόσφυγες. […]  
Χαρακτηριστική της κατάστασης που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες μετά την 
αποβίβασή τους στο λιμάνι του Πειραιά είναι η περίπτωση της Τασία Χρυσάφη-
Ακερμανίδου, ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν πάνω στα πλοία κατά τη διάρκεια 
μεταφοράς των προσφύγων στην Ελλάδα. […] Μετά από περιπλάνηση αρκετών 
ημερών, η οικογένεια Ακερμανίδη βρήκε στέγη με τη βοήθεια μιας γυναίκας που έμενε 
στη συνοικία της Γαργαρέττας κάτω από την Ακρόπολη στο μοναδικό χώρο που 
μπορούσε να τους προσφέρει, ένα κοτέτσι στην αυλή του σπιτιού της. Αφού πρώτα 
έσφαξε τη μοναδική κότα που είχε και ασβέστωσε καλά το χώρο, το κοτέτσι αποτέλεσε 
το πρώτο «σπίτι» της οικογένειας Ακερμανίδη για έναν τουλάχιστον μήνα μετά την 
άφιξή της στην Αθήνα.  
 
Σύμφωνα με το κείμενο Β πρωτογενή πηγή επιβεβαιώνεται πως  πολλοί πρόσφυγες 
έχουν μαζευτεί στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι γεμάτη από κόσμο.  
Όταν ξημέρωσε η συγκεκριμένη αφηγήτρια κίνησε να βρει το σπίτι του συγγενή της, 
του Γιάννη του Σιδέρηστην οδό Ευκλείας 6 πολύ κοντά στην εκκλησία όπου είχε  
διανυκτερεύσει. Επισημαίνει τόσοτη μεγάλη φτώχεια στην Ελλάδακαθώς πέντε έξι 
οικογένειες νοίκιαζαν ένα σπίτι και είχαν κοινή κουζίνα όσο και τη φιλοξενία και 
ανθρωπιά που εισέπραξε «Μας καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι κι έστειλαν να 
ειδοποιήσουν το θείο μου το Γιάννη. Όλοι μάς φρόντισαν και μας έβαλαν να φάμε κι 
εμείς τους ρωτούσαμε αν είχαν δει τους δικούς μας.» 
 
Σύμφωνα με το κείμενο Γ δευτερογενή πηγή είχε ξεκινήσει η μεγάλη έξοδος των 
χριστιανών από τη Μικρά Ασία. Αφού οι γυναίκες και τα παιδιά χωρίστηκαν από τους 
άντρες τους, στριμώχτηκαν στα πλοία και διαπεραιώθηκαν στον Πειραιά ή στη 
Θεσσαλονίκη χωρίς καμία βούληση. 
Πέρασαν μήνες στα αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα, όπου ζούσαν κάτω από 
σκηνές, στον περίβολο του ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, και σε άλλα 
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στρατόπεδα, ενώ φιλάνθρωποι εθελοντές τους εφοδίαζαν με σούπα, ψωμί και 
κουβέρτες, ώσπου να βρουν τη θέληση να σταθούν ξανά στα πόδια τους. 
 
ΘΕΜΑ Δ1  
α. Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου 
καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα, τα οποία επρόκειτο να 
δημιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. 
σχολικό βιβλίο σελ 209-210 «Η κρίση κορυφώθηκε…απευθείας από τον Πρίγκηπα.» 
Όπως επιβεβαιώνεται από το κείμενο Α ο Βενιζέλος απολύθηκε από τον [Ύπατο 
Αρμοστή] Γεώργιο και μέσα από απανωτά δημοσιεύματα στην εφημερίδα Κήρυξ των 
Χανίων εξήγησε τη στάση του και απάντησε στις μομφές των  αθηναϊκών 
δημοσιευμάτων. Στο προσωπικό του σημειωματάριο ο Βενιζέλος αναφέρεται στους 
λόγους της απόλυσής του από τον πρίγκιπα, θεωρώντας τους προσχηματικούς λόγω 
της αποτυχίας τουΓεωργίου στο ενωτικό ζήτημα της Κρήτης.Χαρακτηριστικά ανέφερε: 
«[...] Ο πρίγκηψ εξεμάνη ακολούθως εναντίον μου, διότι περιέπιπτεν από αποτυχίας εις 
αποτυχίαν […] και έπρεπε να ευρεθή ο αποδιοπομπαίος τράγος […]». 
Όπως επισημαίνεται από το κείμενο Β η αδυναμία της [Αρμοστείας] να προωθήσει το 
ενωτικό αίτημα προς τη λύση του, διεύρυνε με την πάροδο του χρόνου τις αντιδράσεις 
και ενίσχυσε την αντιπολιτευτική κίνηση. Ο Βενιζέλος, πολιτικά απομονωμένος μετά 
την απόλυση και εγκατάλειψη του προγράμματος του, τον Απρίλιο του 1901, εξέφρασε 
πρώτος την αντιπολιτευτική αντίδραση και πέτυχε να συσπειρώσει κάτω από το 
πρόγραμμά του το σύνολο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Η άρνηση του πρίγκιπα 
Γεωργίου να αποδεχθεί οποιοδήποτε διπλωματικό διάλογο με την αντιπολιτευτική 
μερίδα και η συστηματική υπονόμευση κάθε συμβιβαστικής πρωτοβουλίας έθεσε σε 
δοκιμασία την εσωτερική ενότητα του κρητικού λαού.  
 
β. σχολικό βιβλίο σελ 210 «Η αντιπολίτευση αποφάσισε…επανάστασης του Θερίσου.» 

Στην προκήρυξη παρουσιάζονται οι στόχοι (αιτήματα) της Ηνωμένης 
Αντιπολίτευσης ιεραρχημένοι από τον σπουδαιότερο προς τους επιμέρους και λιγότερο 
σημαντικούς, στα πλαίσια της πολιτικής του Βενιζέλου για σταδιακή επίλυση του 
ζητήματος της Ένωσης. 

Πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 
(«Πρώτον και κύριον μέλημα… μετά της ελευθέρας Ελλάδος»). Πρέπει να επισημανθεί 
ότι στο ουσιώδες αυτό ζήτημα παρατηρήθηκε εξαρχής διάσταση απόψεων μεταξύ του 
Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος πίστευε ότι η λύση του εθνικού 
ζητήματος θα ωρίμαζε με συνεχείς παραστάσεις και υπομνήματα προς τις Μεγάλες 
Δυνάμεις, ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, 
θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να είναι σταδιακή, με βαθμιαίες κατακτήσεις. Η 
αντιπολίτευση, δηλαδή, θεωρούσε ότι η πολιτική του Πρίγκιπα είχε αποτύχει και έπρεπε 
να υιοθετηθεί η μέθοδος της σταδιακής επίλυσης του κρητικού Ζητήματος, όπως 
πρέσβευε ο Βενιζέλος, ηγέτης της Αντιπολίτευσης. 

Ως δεύτερος στόχος, εάν δεν επιτευχθεί ο πρώτος, τίθεται η «πολιτική προσέγγιση» 
της Κρήτης με την Ελλάδα, αφού μεταβληθεί «από διεθνούς απόψεως» η κατάσταση 
που επικρατούσε. Συγκεκριμένα, ο Βεν. θεωρούσε ως πρώτη κατάκτηση -στην «κατά 
στάδια» πορεία προς την Ένωση-την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και την 
αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς . Το 
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ενδιάμεσο στάδιο στην πορεία προς την πολυπόθητη Ένωση, δηλαδή, θα έπρεπε να 
είναι η απομάκρυνση της ξένης προστασίας από το νησί. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης ούτε του δεύτερου στόχου, τίθεται από την 
Αντιπολίτευση ένας τρίτος στόχος, που αφορά την εσωτερική κατάσταση στην Κρήτη 
και τον τρόπο διακυβέρνησής της : η αναθεώρηση του Συντάγματος της Κρητικής 
Πολιτείας, που είχε προκαλέσει εσωτερικά προβλήματα στη διοίκηση του νησιού, 
οδηγώντας τον Πίγκιπα σε αυταρχισμό. Όπως είναι γνωστό, το Σύνταγμα της Κρητικής 
Πολιτείας ήταν υπερβολικά συντηρητικό και παραχωρούσε στον Ηγεμόνα, όπως 
ονομάστηκε ο Ύπατος Αρμοστής, υπερεξουσίες, που εύκολα μπορούσαν να τον 
οδηγήσουν σε δεσποτική συμπεριφορά. Επιπλέον, η ασάφεια στον ακριβή καθορισμό 
αρμοδιοτήτων δημιουργούσε τριβές και προσωπικές αντιπαραθέσεις στο έργο της 
διοίκησης. Οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, που πολέμησαν για την ελευθερία του 
νησιού και στήριξαν με ενθουσιασμό τον Πρίγκιπα, έβλεπαν τώρα με δυσφορία και 
πικρία να παραγκωνίζονται και να διορίζονται σε καίριες θέσεις Αθηναίοι σύμβουλοι 
του Γεωργίου, που αγνοούσαν τα κρητικά πράγματα και την ψυχολογία των Κρητών. 
Εύλογα, λοιπόν, η Αντιπολίτευση επιδιώκει την αλλαγή του Συντάγματος «κατά το 
πρότυπον του ελληνικού».  
Στο τέλος της προκήρυξης, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. απειλεί με ένοπλη εξέγερση 
(«Του προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι' ενόπλων 
λαϊκών συναθροίσεων»), αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά ή έστω κάποια από 
αυτά. Γι’  αυτό ακριβώς η προκήρυξη αποτελεί το πρώτο επαναστατικό κείμενο και 
χαρακτηρίζεται ως «προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου». Προστίθεται, επίσης, 
ότι η Αντ. δεν επιδιώκει «προσωπικήν μεταβολήν», δηλαδή αλλαγή του προσώπου του 
Αρμοστή. Αλλά, αν γίνει κάτι τέτοιο, προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί ο νέος Αρμοστής 
να μην είναι Έλληνας. 
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