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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Α. Φροντιστήριο Τραπεζούντας: σ.248 «Το Φροντιστήριο…συνείδησης» 

Β. Ομάδα Ιαπώνων: σ.86 «Το μοναδικό…1908» 

Γ. Εθνικόν κομιτάτον: σ. 77 «Πολιτική παράταξη που συγκροτήθηκε στην Εθνοσυνέλευση 

του 1862-1864 και είχε μικρότερη απήχηση. Το Εθνικόν Κομιτάτον…αυτοκρατορία» 

ΘΕΜΑ Α2 

1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

σσ.80-81: « Το τρικουπικό κόμμα…της χώρας» και από σ.81: «Ο Τρικούπης…κάθε κόστος» 

και «Στα εδάφη της Θεσσαλίας…μεγαλογαιοκτήμονες». 

(για την υλοποίηση): σ.80: «Για την υλοποίηση…για επενδύσεις.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Α. σ. 154: «Η Ε.Α.Π. διέκρινε…προλεταριάτου.» 

Β. σ. 154:  «Εξάλλου, δόθηκε…παραμεθόριες περιοχές.» 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σχολικό βιβλίο:  
σσ. 148-149: «Στην αρχή το κράτος…και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ.148: «Με την άφιξη των 
προσφύγων…υπόγεια». 
 
 
 
 
 
σ. 149: «Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια…τους 
πρόσφυγες.» 

Κείμενο Γ:  
Επιβεβαιώνεται η άναρχη έξοδος των 
ελλήνων προσφύγων από τη Μ. Ασία. Αφού 
χωρίστηκαν τα γυναικόπαιδα από τους 
άντρες, επιβιβάστηκαν σε πλοία και 
έφτασαν Πειραιά και Θεσσαλονίκη χωρίς να 
το επιθυμούν. Για μεγάλο χρονικό διάστημα 
έζησαν σε αυτοσχέδια προσφυγικά 
στρατόπεδα, στον περίβολο του ναού του 
Ολυμπίου Διός στην Αθήνα και σε άλλα 
στρατόπεδα. Επίσης, διενεργήθηκαν 
συσσίτια από φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και εθελοντές. 
 
Κείμενο Α: 
 Πράγματι με την άφιξη των προσφύγων το 
φθινόπωρο του 1922 καταλήφθησαν όλοι οι 
δημόσιοι στεγασμένοι χώροι Αθηνών και 
Πειραιά από τους πρόσφυγες. («Το 
φθινόπωρο…ανθρώπους») 
 
Το κείμενο Α εμπλουτίζει την ιστορική 
αφήγηση καθώς αναφέρεται στις 
προσπάθειες τόσο του κράτους (Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας) όσο και του δήμου 
Αθηναίων για την προσωρινή στέγαση των 
προσφύγων. Έτσι επετράπη η τοποθέτηση 
κλινών στους διαδρόμους των ξενοδοχείων 
και καθαρίστηκαν δημόσιοι χώροι. Ο δήμος 
Αθηναίων κατέγραψε τον αριθμό των 
προσωρινά στεγασμένων προσφύγων σε 
καταυλισμούς (70.000 σε 130 
συνοικισμούς). («Το Σεπτέμβριο…οι 
πρόσφυγες») 
Επίσης, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
της οικογένειας Ακερμανίδου της οποίας το 
παιδί γεννήθηκε πάνω στο πλοίο κατά την 
μεταφορά τους στην Ελλάδα. Μετά διέμεινε 
σε ένα κοτέτσι στην συνοικία Γαργαρέτας 
αφού πρώτα ασβεστώθηκε από την 
ιδιοκτήτρια αποδεικνύοντας την φιλόξενη 
διάθεση των ντόπιων. 
(«Χαρακτηριστική…στην Αθήνα»). 
Ανάλογες πληροφορίες δίνει και το ιστορικό 
παράθεμα Β, που είναι προσωπική 
μαρτυρία. Την πρώτη μέρα έμειναν μαζί με 
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άλλους πρόσφυγες στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Την επομένη έψαξαν και βρήκαν 
το σπίτι συγγενικού τους προσώπου και 
έζησαν εκεί μαζί με άλλες οικογένειες κάτι 
που ήταν συνηθισμένο εκείνη την χρονική 
περίοδο. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο 
σ.209: «Η κρίση κορυφώθηκε… «Γεννηθήτω 
Φως». 
 
 
 
 
σ. 210: «Ο Γεώργιος…αντιπολίτευσης.» 
 
σ.210: «Κάτω από τις συνθήκες αυτές…με 
τον Πρίγκιπα.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ. 210: «Στο τέλος του 1904…από τον 
Πρίγκιπα.» 
 
 
β. σχολικό βιβλίο: 
σ. 210: «Η αντιπολίτευση…του Θερίσου.» 
 

Κείμενο Α 
Επιβεβαιώνεται η απόλυση του Βενιζέλου 
και η στάση του έναντι του πρίγκιπα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Βενιζέλος θεωρεί τον 
Αρμοστή ανίκανο να επιλύσει το κρητικό 
ζήτημα και  αναζητώντας ένα εξιλαστήριο 
θύμα προέβει στην απόλυσή του. 
 
 
Κείμενο Β: 
Το κείμενο Β εξηγεί τους λόγους 
συγκρότησης της «Ηνωμένης 
Αντιπολίτευσις». Πιο συγκεκριμένα, η 
αδυναμία του αρμοστειακού καθεστώτος να 
λύσει το ενωτικό ζήτημα καθώς και η 
αδιαλλαξία του πρίγκιπα Γεωργίου και η 
συστηματική υπονόμευση κάθε 
συμβιβαστικής λύσης οδήγησαν τον 
Βενιζέλο να συσπειρώσει τις 
αντιπολιτευτικές δυνάμεις. 
 
 
 
 
 
Κείμενο Γ: 
Στην προκήρυξή της η Αντιπολίτευση 
αποφασίζουν ότι θα επιδιώξουν: α) την 
ένωση της  Κρήτης με την Ελλάδα, 
β) σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος ζητούν την αλλαγή του διεθνούς 
πλαισίου λειτουργίας του αρμοστειακού 
καθεστώτος (από διεθνή προστασία σε 
καθεστώς πλήρους αυτονομίας). Επίσης, 
επιδιώκουν και την πολιτική προσέγγιση με 
την Ελλάδα, 
γ) σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ούτε 
και αυτός ο στόχος ζητούν την αναθεώρηση 
του κρητικού συντάγματος στο πρότυπο του 
ελληνικού για να απαλλαγεί η Κρήτη από 
την αυταρχική συμπεριφορά του Αρμοστή. 
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Προαναγγέλλεται η πρόθεσή τους να 
επιδιώξουν υλοποίηση των στόχων τους και 
μέσω ενόπλων λαϊκών συγκεντρώσεων. 
Τονίζουν ότι δεν έχουν ως στόχο την αλλαγή 
του Αρμοστή αλλά αν γίνει αυτό και ο 
επόμενος αρμοστής θα πρέπει να είναι 
έλληνας. 

 


