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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: σελ.248, 3η παράγραφος «Το φροντιστήριο…
συνείδησης».
β. Κοινοβουλευτική ομάδα Ιαπώνων: σελ. 86, 1η παράγραφος «Το μοναδικό… το 1908».
γ. Εθνικόν Κομιτάτον: σελ. 77, 3η παράγραφος «Το Εθνικόν Κομιτάτον… Οθωμανική
Αυτοκρατορία» (εδώ προσθέτω ότι συμμετείχε στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864).

ΘΕΜΑ Α2
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β1
Το τρικουπικό κόμμα… για επενδύσεις» (Κεφ.1, σελ.80, 2η και 3η παράγραφος)

ΘΕΜΑ Β2
α. «Η ΕΑΠ διέκρινε… εργατικού προλεταριάτου» (Κεφ.1, σελ.154, 3η παράγραφος)
β. «Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα… παραμεθόριες περιοχές» ». (Κεφ.1, σελ.154, 4η
παράγραφος)
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1
Η απάντηση βρίσκεται στο Κεφάλαιο «Το πρώτο διάστημα» στην σελ.148 «Στην αρχή το
κράτος… πρώτης ανάγκης».
Οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν την απάντησή τους από το κείμενο Γ που αναφέρεται
στην έξοδο των χριστιανών από την Μικρά Ασία και συγκεκριμένα το χωρίο «Η μεγάλη
έξοδος… βούληση».
Στη συνέχεια ακολουθεί το βιβλίο «Στην αρχή το κράτος… περίθαλψη»

και το

κείμενο Α.
«Το φθινόπωρο… στην Ελλάδα». Ακολουθεί το βιβλίο «Κινητοποιήθηκαν επίσης
ιδιώτες… οργανωμένα» και η συνέχεια των κειμένων Α και Γ και όλο το κείμενο Β.
Η απάντηση τελειώνει με το βιβλίο «Αποφασιστική… πρώτης ανάγκης».

ΘΕΜΑ Δ1
[Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα βρίσκεται στο Κεφάλαιο 4α «Τα αίτια και οι
αφορμές» και ειδικότερα στις τρις πρώτες παραγράφους σελ.209-210]
Ειδικότερα:
α. Στο πρώτο ερώτημα οι μαθητές θα αρχίσουν από το βιβλίο «Η κρίση κορυφώθηκε…
Γεννηθήτω φως» και το κείμενο Α.
Ακολουθεί το βιβλίο «Ο Γεώργιος ακολούθησε… ‘‘Ηνωμένη Αντιπολίτευσις’’ με το κείμενο
Β και το βιβλίο «Έμπιστοι συνεργάτες… απευθείας από τον πρίγκηπα».

β. Στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές θα αρχίσουν πάλι από το βιβλίο «Η αντιπολίτευση
αποφάσισε να μην συμμετέχει… μεταβολή του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας» και
το κείμενο Γ και θα τελειώσουν με το βιβλίο «Η προκήρυξη αυτή.. Θερίσου».
Επίλογος: «Όλοι πλέον είχαν πεισθεί ότι μια ένοπλη εξέγερση ήταν επί θύραις».

*Οι απαντήσεις των πηγών είναι ενδεικτικές.
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