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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών Σπουδών   

Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2022 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

A1.  

α. Φροντιστήριο Τραπεζούντας: σχολικό βιβλίο σελ. 248: «Το Φροντιστήριο της 

Τραπεζούντας … με 85.890 μαθητές». 

β. Κοινοβουλευτική ομάδα Ιαπώνων: σχολικό βιβλίο σελ 86: «Το μοναδικό νέο 

πολιτικό … και διαλύθηκε το 1908». 

γ. Εθνικόν Κομιτάτον: σελ. 77 «Το Εθνικόν Κομιτάτον … εξάπλωση στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία».  

  

Α2.  

α. Σωστό (σχ. βιβλίο σελ.18) 

β. Λάθος (σχ. βιβλίο σελ.24) 

γ. Λάθος (σχ. βιβλίο σελ.32) 

δ. Σωστό (σχ. βιβλίο σελ.49) 

ε. Σωστό (σχ. βιβλίο σελ.53) 

 

Β1. Στόχοι εκσυγχρονιστικού προγράμματος τρικουπικού κόμματος και προσπάθειες για 

υλοποίησή του: 

Σχολικό βιβλίο σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 … ιδιωτική πρωτοβουλία για 

επενδύσεις». 

Σχολικό βιβλίο σελ. 81: «Ο Τρικούπης θεωρούσε το κράτος … με κάθε κόστος» και «Στα 

εδάφη της Θεσσαλίας … τους μεγαλογαιοκτήμονες» 

Β2.  

Λόγοι που η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα: 

α. στην ανάπτυξη της γεωργίας: σελ.154 «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … αντί 

εργατικού προλεταριάτου.» 

β. στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και Δυτική Θράκη: σελ.154 

«Εξάλλου, δόθηκε προτεραιότητα … εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές». 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Σελίδα 148/9: «Με την άφιξη των προσφύγων…με τους πρόσφυγες.» 
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Σύμφωνα με το κείμενο Α, (στην 4η και 5η παράγραφο) προσφυγικές οικογένειες 
περιπλανήθηκαν για μέρες, μετά την αποβίβασή τους στον Πειραιά, μέχρι να στεγαστούν 
προσωρινά σε κάποιο σπίτι (κοτέτσι) στην Αθήνα. Ακολούθως στο κείμενο Γ, γίνεται λόγος 
για «αυτοσχέδια προσφυγικά στρατόπεδα», όπου ζούσαν εκπατρισθέντες σε σκηνές στον 
περίβολο του Ολύμπου Διός, ενώ «φιλάνθρωποι εθελοντές» τους προσέφεραν τα 
απαραίτητα (σούπα, ψωμί, κουβέρτες) για να επιβιώσουν. 

Περαιτέρω, με το κείμενο Α (παράγραφος 1η, 2η και 3η) επιβεβαιώνεται η σχετική 
πληροφόρηση από το σχολικό εγχειρίδιο, ότι για την προσωρινή διαμονή των προσφύγων 
δεν έμεινε χώρος, στεγασμένος ή μη, που δε χρησιμοποιήθηκε, όπως κεντρικές πλατείες, 
δρόμοι, δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα, ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, αποθήκες, υπόστεγα, 
διάδρομοι ξενοδοχείων. Επίσης, στο κείμενο Β η μαρτυρία της Φ. Χαϊδεμένου πληροφορεί 
ότι αν δε διατίθετο δημόσιος χώρος (εκκλησία Αγίου Νικολάου) προς στέγαση των 
εκτοπισμένων, ορισμένοι ντόπιοι, φτωχοί άνθρωποι, παρείχαν όποια βοήθεια δύναντο 
στους πρόσφυγες. 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Σχολικό βιβλίο, σελίδα 209-210: «Η πρώτη κρίση κορυφώθηκε…προμήνυμα της 

επανάστασης του Θερίσου.» 

Σύμφωνα με το Κείμενο Α, ο Βενιζέλος δημοσίευσε πέντε πολύκροτα άρθρα – με τίτλο 

«Γεννηθήτω φως» - για να εξηγήσει τη στάση του στο εθνικό ζήτημα της Κρήτης και να 

απαντήσει σε δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου που τον κατηγορούσαν ως «προδότη». 

Ακόμη, στο ημερολόγιό του ο Βενιζέλος θεωρούσε την αποπομπή του από Υπουργείο 

Δικαιοσύνης ως πρόσχημα για να καλύψει ο πρίγκηπας Γεώργιος τις αποτυχίες του στη 

διαχείριση του Κρητικού ζητήματος («Ο πρίγκηψ εξεμάνη…»), οπότε λόγω της 

στασιμότητας του πολιτικού θέματος της Κρήτης, ο Βενιζέλος έγινε το «μαύρο πρόβατο»-

θύμα.  

Ακολούθως, το Κείμενο Β πληροφορεί για τα αίτια σχηματισμού της «Ηνωμένης 

Αντιπολιτεύσεως». Ο Ύπατος Αρμοστής, πρίγκηπας Γεώργιος – αδυνατώντας να 

προωθήσει το αίτημα της ένωσης – πυροδότησε αντιδράσεις που ενίσχυσαν την 

αντιπολίτευση στο πρόσωπό του. Τον Απρίλιο του 1901 ο Βενιζέλος κατορθώνει να 

συσπειρώσει και να εκφράσει όλες τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις. Ωστόσο, η απόρριψη εκ 

μέρους της Αρμοστείας του διαλόγου και κάθε απόπειρας συμβιβασμού κλόνισε τη λαϊκή 

ενότητα στην Κρήτη. 

Η έντονη, λοιπόν, αντιμαχία στην αυταρχική πολιτική του Γεωργίου εκφράζεται στην 

προκήρυξη της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» (26 Φεβρουαρίου 1905), δηλαδή το Κείμενο 

Γ, που είναι ταυτόχρονα και παράθεμα του σχολικού εγχειριδίου (σελ. 210). Τα αιτήματα 

των μελών της εμφανίζονται φθίνοντα κατά κλίμακα· δηλαδή, αρχικά προβάλλεται ο 

μαξιμαλιστικός στόχος της ένωσης Κρήτης-Ελλάδος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής 

της, αιτείται η πολιτική προσέγγιση Κρήτης-Ελλάδας, που σημαίνει μεταβολή του 

καθεστώτος αυτονομίας της νήσου. Αν αποβεί αδύνατη και αυτή, τότε οι «υπογεγραμμένοι» 

θα επιδιώξουν την αναθεώρηση του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, ώστε να 

προσομοιάζει του Ελληνικού (Βασιλευόμενη Δημοκρατία), με στόχο να απαλλαγεί το νησί 
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από τον αυταρχισμό του Πρίγκηπα Γεωργίου. Η «Προκήρυξη» ολοκληρώνεται με δύο 

καίριες επισημάνσεις. Πρώτον, ότι τα αιτήματα της αντιπολίτευσης θα προωθηθούν με 

«ένοπλες λαϊκές συναθροίσεις» και δεύτερον, πως δε σκοπεύει στην ανατροπή του 

Γεωργίου, αλλά σε περίπτωση που συμβεί – ακόμη και ενόπλως – θα αποκρούσουν κάθε 

νέο μη Έλληνα κυβερνήτη. 

 

 

Επιμέλεια:  

Γεώργιος Θεοδωράκης, Σαρρής Αντώνιος 

 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα! 

 

Για την εύστοχη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου συμβουλευτείτε τον 
Οδηγό Σπουδών από τις εκδόσεις μας: «ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ». 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις Σχολές, τις Σπουδές και τα Επαγγέλματα με βάση τις 
πρόσφατες αλλαγές στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης! 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ: www.methodiko.net 
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