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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Α. Φροντιςτθριο Σραπεζοφντασ: «Το Φροντιςτιριο…ςυνείδθςθσ», ς.248 

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

Γ. Εινικόν κομιτάτον: «Πολιτικι παράταξθ που ςυγκροτικθκε ςτθν Εκνοςυνζλευςθ του 

1862-1864 και είχε μικρότερθ απιχθςθ. Το Εκνικόν Κομιτάτον…αυτοκρατορία», ς. 77 

ΘΕΜΑ Α2 

1. Σωςτό 

2. Λάκοσ 

3. Λάκοσ 

4. Σωςτό 

5. Σωςτό 

 

ΘΕΜΑ Β1 

ςς.80: « Το τρικουπικό κόμμα…τθσ χϊρασ» και από ς.81: «Ο Τρικοφπθσ…κάκε κόςτοσ» και 

«Στα εδάφθ τθσ Θεςςαλίασ…μεγαλογαιοκτιμονεσ». 

(για την υλοποίηςη): ς.80: «Για τθν υλοποίθςθ…για επενδφςεισ.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Α. ς. 154: «Η Ε.Α.Π. διζκρινε…προλεταριάτου.» 

Β. ς. 154:  «Εξάλλου, δόκθκε…παραμεκόριεσ περιοχζσ.» 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 

χολικό βιβλίο:  
ςς. 148-149: «Στθν αρχι το 
κράτοσ…και άλλων ειδϊν πρϊτθσ 
ανάγκθσ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ς.148: «Με τθν άφιξθ των 
προςφφγων…υπόγεια». 
 
 
 
 
 
ς. 149: «Επιτάχκθκαν τα άδεια 
ςπίτια…τουσ πρόςφυγεσ.» 

Κείμενο Γ:  

 άναρχθ ζξοδοσ των ελλινων προςφφγων από τθ 
Μ. Αςία.  

 χωριςμόσ  γυναικόπαιδων από  άντρεσ 

  επιβίβαςθ ςε πλοία με προοριςμό Πειραιά και 
Θεςςαλονίκθ  

 Εγκατάςταςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
ζηθςαν ςε αυτοςχζδια προςφυγικά ςτρατόπεδα,  
ςε ςκθνζσ και ςε άλλα ςτρατόπεδα 

  ςυςςίτια από φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ και 
εκελοντζσ. 

 
Κείμενο Α: 
 Με τθν άφιξθ των προςφφγων το φκινόπωρο του 
1922 κατάλθψθ όλων των δθμόςιων ςτεγαςμζνων 
χϊρων Ακθνϊν και Πειραιά από τουσ πρόςφυγεσ. 
 
Κείμενο Α: 

 προςπάκειεσ τόςο του κράτουσ (Υπουργείο 
Εκνικισ Οικονομίασ) όςο και του διμου 
Ακθναίων προςωρινισ ςτζγαςθσ των 
προςφφγων.  

 τοποκζτθςθ κλινϊν ςτουσ διαδρόμουσ των 
ξενοδοχείων 

 και κακαριςμόσ δθμόςιων χϊρων. 

  Καταγραφι από διμο Ακθναίων   των 
προςωρινά ςτεγαςμζνων προςφφγων ςε 
καταυλιςμοφσ (70.000 ςε 130 ςυνοικιςμοφσ).  

 χαρακτθριςτικι περίπτωςθ θ οικογζνειασ 
Ακερμανίδου τθσ οποίασ το παιδί γεννικθκε 
πάνω ςτο πλοίο κατά τθν μεταφορά τουσ ςτθν 
Ελλάδα  

 και μετά διαμονι ςε ζνα κοτζτςι ςτθν ςυνοικία 
Γαργαρζτασ αφοφ πρϊτα αςβεςτϊκθκε από τθν 
ιδιοκτιτρια αποδεικνφοντασ τθν φιλόξενθ 
διάκεςθ των ντόπιων.  

 Κείμενο  Β, προςωπικι μαρτυρία. 

 Τθν πρϊτθ μζρα διαμονι μαηί με άλλουσ 
πρόςφυγεσ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου.  

 Τθν επομζνθ αναηιτθςθ και διαμονι ςε ςπίτι το  
ςυγγενικοφ τουσ προςϊπου μαηί με άλλεσ 
οικογζνειεσ κάτι που ιταν ςυνθκιςμζνο εκείνθ 
τθν χρονικι περίοδο. 
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ΘΕΜΑ Δ1 

χολικό βιβλίο 
ς.209: «Η κρίςθ κορυφϊκθκε… «Γεννθκιτω 
Φωσ». 
 
 
 
 
ς. 210: «Ο Γεϊργιοσ…αντιπολίτευςθσ.» 
 
ς.210: «Κάτω από τισ ςυνκικεσ αυτζσ…με 
τον Πρίγκιπα.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ς. 210: «Στο τζλοσ του 1904…από τον 
Πρίγκιπα.» 
 
 
β. ςχολικό βιβλίο: 
ς. 210: «Η αντιπολίτευςθ…του Θερίςου.» 
 

Κείμενο Α 

 απόλυςθ του Βενιηζλου λόγω τθσ 
ςτάςθσ του ζναντι του πρίγκιπα.  

  ο Βενιηζλοσ: κεωρεί τον Αρμοςτι 
ανίκανο να επιλφςει το κρθτικό ηιτθμα  

 Και τον εαυτό του εξιλαςτιριο κφμα  
(επίρριψθ ευκυνϊν από αρμοςτι). 
 
Κείμενο Β: 

 λόγοι ςυγκρότθςθσ τθσ «Ηνωμζνθσ 
Αντιπολίτευςισ».  

  θ αδυναμία του αρμοςτειακοφ 
κακεςτϊτοσ να λφςει το ενωτικό ηιτθμα  

 θ αδιαλλαξία του πρίγκιπα Γεωργίου 
και  

 θ ςυςτθματικι υπονόμευςθ κάκε 
ςυμβιβαςτικισ λφςθσ  

 ςυςπείρωςθ αντιπολίτευςθσ γφρω από 
τον Βενιηζλο 
 
 
 
 
 
Κείμενο Γ: 
Στθν προκιρυξθ οι επιδιϊξεισ τθσ 
Αντιπολίτευςθσ: 

 α) τθν ζνωςθ τθσ  Κριτθσ με τθν 
Ελλάδα, 

 β) τθν αλλαγι του διεκνοφσ πλαιςίου 
λειτουργίασ του αρμοςτειακοφ 
κακεςτϊτοσ (από διεκνι προςταςία ςε 
κακεςτϊσ πλιρουσ αυτονομίασ)/ 
πολιτικι προςζγγιςθ με Ελλάδα 

 γ) τθν ανακεϊρθςθ του κρθτικοφ 
ςυντάγματοσ ςτο πρότυπο του 
ελλθνικοφ για να απαλλαγεί θ Κριτθ 
από τθν αυταρχικι ςυμπεριφορά του 
Αρμοςτι.  

 θ πρόκεςι τουσ να επιδιϊξουν 
υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ και μζςω 
ενόπλων λαϊκϊν ςυγκεντρϊςεων.  

 τονίηουν ότι δεν ζχουν ωσ ςτόχο τθν 
φυγι/εκδίωξθ του πρίγκιπα αλλά αν 
γίνει αυτό και ο επόμενοσ αρμοςτισ κα 
πρζπει να είναι ζλλθνασ. 

  


