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Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα  «ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Σχολικό βιβλίο, σελ. 248: «Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, 

….. της εθνικής τους συνείδησης.»  

β. Κοινοβουλευτική ομάδα των Ιαπώνων: Σχολικό βιβλίο, σελ. 86: « Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο 

έως το 1909  … διαλύθηκε το 1908.» 

γ. Εθνικόν Κομιτάτον: Σχολικό βιβλίο σελ. 77: Επιμέρους πολιτικός σχηματισμός με μικρότερη απήχηση 

σε σύγκριση με τους πεδινούς και τους ορεινούς που συμμετείχε στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης των 

ετών 1862 – 1864. «Το Εθνικόν Κομιτάτον … πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.» 

 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α. Σωστό  

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 80: Γ1. Η εδραίωση του δικομματισμού: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 

παρουσίασε …Το 1893 το κράτος κήρυξε πτώχευση.» 

Διευκρινίσεις:  Απαραίτητη η χρήση των χωρίων, Σχολικό βιβλίο, σελ. 81: «Ο Τρικούπης θεωρούσε το 

κράτος ως μοχλό … με κάθε κόστος.» 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 80: Απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή της παραγράφου: «Μέχρι τη δεκαετία του 

1870 … ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.» Συγκεκριμένα το χωρίο : «Μέχρι τη δεκαετία του 1870 το κράτος 

αποτελούσε τον κύριο εργοδότη. Με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν από τον εκχρηματισμό της 

οικονομίας … ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.» 
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ΘΕΜΑ Β2 

α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 153 & 154: Γ1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων: «Μία από τις 

παραμέτρους που έλαβε υπόψη της η ΕΑΠ ήταν και οι αντικειμενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ διέκρινε την 

αποκατάσταση των προσφύγων … αντί εργατικού προλεταριάτου.» 

Διευκρίνιση: Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το σχολικό βιβλίο, σελ. 153-154 από τη διάκριση 

σε «αστούς» και «αγρότες». 

β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 154: «Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα … Εξάλλου, έτσι εποικίζονταν παραμεθόριες 

περιοχές.» 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

 Εντοπίζουμε τη σωστή ιστορική αφήγηση με βάση την εκφώνηση. 

 Συνδυάζουμε  την ιστορική αφήγηση με τα δεδομένα των ιστορικών πηγών. 

 Διευκρινίζουμε το είδος των πηγών (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) και αιτιολογούμε τον χαρακτηρισμό. 

 Αναφέρουμε την προέλευση των πηγών (συγγραφέας, τίτλος έργου κλπ) 

 Προσέχουμε ιδιαίτερα τη συνοχή / Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις. 

 Ακολουθούμε τη σωστή δομή: Πρόλογος, Κυρίως θέμα (: ξεκινάμε με την ιστορική αφήγηση), Επίλογος. 

 

Ενδεικτικός πρόλογος: Τα παρατιθέμενα δευτερογενή ιστορικά   ΚΕΙΜΕΝΑ Α, Γ και το πρωτογενές 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β εντάσσονται στο ιστορικό πλαίσιο του σχολικού εγχειριδίου που καλύπτει τις συνθήκες 

διαβίωσης των προσφύγων που κατέφθασαν στην Ελλάδα αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον 

Αύγουστο του 1922. Κυρίως, όμως, αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι 

πιεστικές ανάγκες των προσφύγων του πρώτου διαστήματος. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία λειτουργούν 

επικουρικά καθώς συμπληρώνουν και διευρύνουν την ιστορική αφήγηση.  

Κυρίως θέμα : 

Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο σελ. 148, Β2. Το πρώτο διάστημα: «Στην αρχή το κράτος 

αντιμετώπισε … και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.» 

Το χωρίο αυτό συνδυάζεται με το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ, το οποίο είναι δευτερογενές, γιατί δημιουργήθηκε σε 

μεταγενέστερη περίοδο και παρουσιάζει ερμηνείες και εκτιμήσεις των δεδομένων πληροφοριών. 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ,  αντλημένο από το έργο του Michael Llewellyn Smith «Το όραμα της 

Ιωνίας: Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922» 

 Η μεγάλη έξοδος των χριστιανών από τη Μικρά Ασία και οι δύσκολες συνθήκες μετακίνησής τους στην 

Ελλάδα. 

 Τα γυναικόπαιδα χωρίστηκαν από τους άντρες. 
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 Στριμώχτηκαν στα πλοία. 

 Διαπεραιώθηκαν στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη. Η μετακίνησή τους ήταν αναγκαστική. 

 Αντίξοες οι συνθήκες παραμονής τους στην Ελλάδα τους πρώτους μήνες (στρατόπεδα, σκηνές … ), 

αναφορά στην προσωρινή στέγαση/ περίθαλψη. 

 Η φιλανθρωπική εθελοντική δράση με παροχή διατροφής και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. 

 Σχολικό βιβλίο σελ. 148-149, «Με την άφιξη των προσφύγων  … μοιράστηκαν την κατοικία τους με τους 

πρόσφυγες.» 

Τα κύρια σημεία του  δευτερογενούς ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, αντλημένο από το έργο του Μ. Χαραλαμπίδη, 

«Πρόσφυγες και γηγενείς στη μεταπολεμική Αθήνα. Πτυχές μιας δύσκολης συνύπαρξης.»: 

 Το φθινόπωρο του 1922 «καταλαμβάνονται» οι δημόσιοι χώροι Αθήνας και Πειραιά από Μικρασιάτες 

πρόσφυγες (πλατείες, δρόμοι, θέατρα …) / Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων. 

 Η δράση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τον Σεπτέμβριο του 1922, κλίνες σε ξενοδοχεία. 

 Η δράση του δήμου Αθηναίων τον Δεκέμβριο του 1922, πρόχειροι καταυλισμοί. 

 Οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων ,σύμφωνα με τη μαρτυρία της Χρυσάφης Ακερμανίδου, και η 

περιπλάνησή τους για προσωρινή στέγαση σε ένα καλά ασβεστωμένο κοτέτσι. 

 

Το ΚΕΙΜΕΝΟ Β,  από τη Φιλιώ Χαϊδεμένου «Τρεις αιώνες, μια ζωή.», είναι πρωτογενές καθώς πρόκειται για 

μαρτυρία. Είναι πρωτογενές καθώς εγκλείει πρωτογενώς τις προθέσεις των δρώντων προσώπων. 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β: 

 Με τη χρήση ευθέος λόγου μεταφέρει με ζωντάνια και παραστατικότητα τα βιώματα των προσφύγων. 

 Ενδεικτική είναι η συλλογικότητα και η θρησκευτικότητα των προσφύγων. 

 Η αγωνία και η αναζήτηση συμπατριωτών και συγγενών προσφύγων. 

 Η ομολογία του προσφυγικού στοιχείου για τη φτώχεια που επικρατούσε στην Ελλάδα και η ζεστή 

υποδοχή των προσφύγων από τις ελληνικές οικογένειες, «μας καλοδέχτηκαν», «όλοι μας φρόντισαν». 

 

Επίλογος: 

 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις – Αξιολογικές κρίσεις. 

 Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές υποκειμενικές κρίσεις. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από τα παραθέματα ή την ιστορική αφήγηση. 

 Απαραίτητη η χρήση στερεότυπων διαρθρωτικών φράσεων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επίλογος μπορεί και να παραλειφθεί. 

 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 149: «Το πρώτο διάστημα, … και η ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα.» 
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ΘΕΜΑ Δ1 

 Επιλέγουμε τη σωστή ιστορική αφήγηση με βάση την εκφώνηση της ερώτησης. 

 Διευκρινίζουμε το είδος  των πηγών (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) και αιτιολογούμε τον 

χαρακτηρισμό. 

 Αναφέρουμε την προέλευση των πηγών (συγγραφέας, τίτλος έργου κλπ) 

 Ακολουθούμε τη σωστή δομή: Πρόλογος, Κυρίως θέμα: ξεκινάμε με την ιστορική αφήγηση, Επίλογος. 

 Συνδυάζουμε την ιστορική αφήγηση με τα δεδομένα της ιστορικής πηγής. 

 Προσέχουμε ιδιαίτερα τη συνοχή / Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις. 

 Επειδή το θέμα αποτελείται από δύο  υποερωτήματα, πρέπει να διαχωριστούν με σαφήνεια  [α), β),] και να 

απαντηθούν  αυτόνομα. 

Ενδεικτικός Πρόλογος : Τα παρατιθέμενα  ιστορικά δευτερογενή ΚΕΙΜΕΝΑ Α, Β και το πρωτογενές ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ παρέχουν τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας για τα 

πολιτικά γεγονότα που εκτυλίχτηκαν στην Κρήτη από τον Μάρτιο του 1901 μέχρι και την προκήρυξη των 

επαναστατών του Θερίσου. Διευρύνουν ταυτόχρονα το ιστορικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. 

Κυρίως θέμα :  

Ο μαθητής μπορεί να διαχειριστεί με διαφορετικούς τρόπους τη σύνθεση της απάντησης, ωστόσο, καλό θα ήταν 

να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη συλλογιστική πορεία: 

α) Ό,τι αφορά στο α) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … .Στο σημείο αυτό, τα 

παρατιθέμενο ιστορικό κείμενο Α  λειτουργεί επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική αφήγηση, καθώς 

διευρύνει το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα … 

 Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο, σελ. 209-210  από το μάθημα 4α. Τα αίτια και οι 

αφορμές του Θερίσου (1905): «Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901 … μελών της κρητικής 

αντιπολίτευσης.»  

 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α, αντλημένο από το έργο του Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκη «Η επανάσταση 

του Θερίσου ως εσωτερικό ζήτημα: η προσωπική διάσταση πρίγκιπα Γεωργίου – Ελευθερίου Βενιζέλου.» Το 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α είναι δευτερογενές ,γιατί αναλύει και ερμηνεύει τους λόγους απόλυσης του Βενιζέλου από τον 

Ύπατο Αρμοστή Γεώργιο  

Για την τεκμηρίωση του α) υποερωτήματος:  

 Η απόλυση του Βενιζέλου από τον Ύπατο Αρμοστή Γεώργιο. 

 Ο Βενιζέλος λογοδοτεί στην εφημερίδα Κήρυξ των Χανίων και αντικρούει τις κατηγορίες που του 

προσάπτουν. 

 Στο ημερολόγιό του ερμηνεύει την απόλυσή του ως αντίδραση του Αρμοστή στην αδυναμία του να 

αναλάβει τις ευθύνες του. 

 Χρησιμοποιείται πρωτογενές υλικό καθώς «Ο πρίγκηψ εξεμάνη … ο αποδιοπομπαίος τράγος.» 
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Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο, σελ. 210  από το μάθημα 4α. Τα αίτια και οι αφορμές του 

Θερίσου (1905): «Κάτω από τις συνθήκες αυτές  … 10 ακόμη θα διορίζονταν απευθείας από τον Πρίγκιπα.»  

Το δευτερογενές ΚΕΙΜΕΝΟ Β είναι αντλημένο από το έργο του Κ. Σβολόπουλου «Η Κρητική Πολιτεία από το 

1899», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β: 

 Η καθυστέρηση επίλυσης του ενωτικού ζητήματος της Κρήτης από την Αρμοστεία προκάλεσε έντονη 

αντιπολιτευτική κινητικότητα. 

 Ο Βενιζέλος συσπείρωσε γύρω του όλες τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις. 

 Η αδιαλλαξία του πρίγκιπα Γεωργίου και η πολιτική υπονόμευσης που ακολουθούσε διατάραξε την 

εσωτερική ενότητα της Νήσου. 

 

β) Ό,τι αφορά στο β) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … . Στο σημείο αυτό, το 

παρατιθέμενο  ΚΕΙΜΕΝΟ Γ λειτουργεί  επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική αφήγηση, καθώς διευρύνει το 

περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα … 

Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο σελ. 210: «Η αντιπολίτευση αποφάσισε να μη συμμετέχει 

… το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου.» 

Το ΚΕΙΜΕΝΟ Γ είναι πρωτογενές. Πρόκειται για την προκήρυξη που συνέταξαν και υπέγραψαν στις 26 

Φεβρουαρίου 1905 οι Ελευθέριος Βενιζέλος, Κ. Φούμης και Κ. Μάνος καθώς και 15 άλλοι γνωστοί Κρήτες 

πολιτευτές. 

 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ για την τεκμηρίωση του β) υποερωτήματος: 

 Στόχος της Προκήρυξης  της αντιπολίτευσης η εκπλήρωση του εθνικού προγράμματος. 

 Οι επίδοξοι επαναστάτες έθεταν κατά σειρά προτεραιότητας τρεις στόχους:  

 Πρώτος ήταν η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.  

 Σε περίπτωση που αυτό ήταν αδύνατο εξαιτίας της διεθνούς συγκυρίας, τότε ζητούσαν την με κάθε 

τρόπο προσέγγιση με την Ελλάδα διαφοροποιώντας το υπάρχον αρμοστειακό καθεστώς. 

 Αν και το δεύτερο δεν ήταν για διάφορους λόγους εφικτό ζητούσαν δραστικές αλλαγές στο κρητικό 

σύνταγμα, ώστε να προσαρμοστεί με αυτό της Ελλάδας. 

 Το πρόβλημα για τους αντιπολιτευομένους τον Πρίγκιπα δεν ήταν η αλλαγή προσώπου στην κρητική 

διοίκηση αλλά η αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος που απομάκρυνε την Κρήτη από την Ελλάδα. 

 Τέλος, δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που γινόταν αλλαγή αρμοστή θα δέχονταν 

μόνο Έλληνα ως αντικαταστάτη του Πρίγκιπα. 

 

Καθίσταται λοιπόν φανερό από την προκήρυξη ότι η αντιπολίτευση είχε ξεκάθαρες και εναλλακτικές 
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λύσεις σε κάθε περίπτωση. Η διαλλακτικότητά τους αυτή σημαίνει ότι θεωρούσαν την επανάσταση στην 

οποία τελικά αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ως έσχατη λύση.  

 

 

Επίλογος: 

 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις – Αξιολογικές κρίσεις. 

 Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές υποκειμενικές κρίσεις. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από τα παραθέματα ή την ιστορική αφήγηση. 

 Απαραίτητη η χρήση στερεότυπων διαρθρωτικών φράσεων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επίλογος μπορεί και να παραλειφθεί. 

 

Όλοι πλέον είχαν πειστεί ότι μια ένοπλη εξέγερση ήταν επί θύραις. Η επανάσταση αιφνιδίασε τον Ηγεμόνα στις 

10 Μαρτίου 1905 και οι προκηρύξεις στους δρόμους των Χανίων κήρυτταν την κατάργηση της Αρμοστείας και 

καλούσαν τον λαό σε συμπαράσταση για να πραγματωθεί το όνειρο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 

 


