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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 
ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 
 (Ενδεικηικές Απανηήζεις) 

 
 

 
Α1.  

Α. (σχολικό βιβλίο σελ. 248) 

Τν Φξνληηζηήξην ηεο Τξαπεδνύληαο, πνπ είρε ηδξύζεη ην 1682 ν κεγάινο 

Τξαπεδνύληηνο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο Σεβαζηόο Κπκηλήηεο θαη ιεηηνύξγεζε 

παξά ηηο αληημνόηεηεο κέρξη ην 1922, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πλεπκαηηθή 

θαη εζηθή αλάπιαζε ησλ Διιελνπνληίσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηνπο 

ζπλείδεζεο.  

 

Β. (σχολικό βιβλίο σελ. 86) 

Τν κνλαδηθό λέν πνιηηηθό ζηνηρείν έσο ην 1909 ήηαλ ε εκθάληζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ Ιαπώλσλ, πνιηηηθνύ κνξθώκαηνο ππό ηνλ 

Γεκήηξην Γνύλαξε, πνπ ηδξύζεθε ην 1906. Δπίθεληξν ηεο θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε 

αδπλακία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο 

θνηλσλίαο. Η νκάδα δελ κπόξεζε λα επηβηώζεη θαη δηαιύζεθε ην 1908. 

 

Γ. (σχολικό βιβλίο σελ. 77) 

Δληόο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862-64 κηθξόηεξε απήρεζε είραλ άιινη 

πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Δζληθό Κνκηηάηνλ. Τν Δζληθόλ 

Κνκηηάηνλ, ππό ηνλ Δπακεηλώλδα Γειεγηώξγε, πνπ ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ρώξαο, νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ζην ζηξαηό, πνιηηηζκηθή 

εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 
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Α2.  

α.ΣΩΣΤΟ 

β.ΛΑΘΟΣ 

γ.ΛΑΘΟΣ 

δ.ΣΩΣΤΟ 

ε.ΣΩΣΤΟ 

 

Β1. (σχολικό βιβλίο σελ.80) 

Ο Τξηθνύπεο ζεσξνύζε ην θξάηνο σο κνριό ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη επηδίσθε ηνλ εθζπγρξνληζκό κε θάζε θόζηνο. Τν ηξηθνππηθό θόκκα ήδε από 

ην 1875 παξνπζίαζε έλα ζπζηεκαηηθό πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηεο ρώξαο, 

αξθεηά θνληά ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Κνπκνπλδνύξνπ, ην νπνίν πξνέβιεπε: 

α.ζπγθξόηεζε θξάηνπο δηθαίνπ, β. εμνξζνινγηζκό ηεο δηνίθεζεο, θπξίσο κε ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ πξνζόλησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε 

επλνηνθξαηία, γ.  αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο, 

δ.  βειηίσζε ηεο άκπλαο θαη ηεο ππνδνκήο, θαηά θύξην ιόγν ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη εμήο 

πξνζπάζεηεο:α) νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ 

θξάηνπο, κε ηελ αύμεζε ησλ θόξσλ θαη ηε ζύλαςε δαλείσλ θαη β) παξνρή 

θηλήηξσλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα επελδύζεηο. Μάιηζηα, ζηα εδάθε ηεο 

Θεζζαιίαο, ζηα νπνία θπξηαξρνύζε ε κεγάιε ηδηνθηεζία, νη ηξηθνππηθνί 

ππνζηήξηδαλ ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο. 

 

Β2.  

Α. (σχολικό βιβλίο 153-154) 

Η ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε αγξνηηθή 

(παξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ ύπαηζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο ζηηο 

πόιεηο). Μνινλόηη νη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο αζθνύζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο 

«αζηηθά» επαγγέικαηα (ζρεηηθά κε ην εκπόξην, ηε βηνηερλία-βηνκεραλία θ.η.ι.), 

δόζεθε ην βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί: α) ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα 

(θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν θαη 
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αιινύ), β) ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρύηεξε θαη απαηηνύζε κηθξόηεξεο 

δαπάλεο, γ) ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδόηαλ αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, 

δ) ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ κε ηε 

δεκηνπξγία γεσξγώλ κηθξντδηνθηεηώλ αληί εξγαηηθνύ πξνιεηαξηάηνπ. Δπίζεο 

έγηλε πξνζπάζεηα από ηελ ΔΑΠ λα εγθαηαζηαζνύλ γεσξγνί πξόζθπγεο ζηα 

κέξε όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ήδε γλώξηδαλ. 

Καιιηεξγεηέο δεκεηξηαθώλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά κέξε ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, θαπλνπαξαγσγνί ζε θαηάιιεια εδάθε ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε, ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε θαη 

ζεξνηξόθνη ζην Σνπθιί, ηελ Έδεζζα θαη αιινύ. 

Β. (σχολικό βιβλίο σελ. 154) 

Γόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηε 

Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε θαζώο: α) ήηαλ δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη ηα θηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ κεηαλαζηώλ 

(ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγύ). Απηό ζα θαζηζηνύζε ηνπο πξόζθπγεο 

απηάξθεηο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα ζπληεινύζε ζηελ αύμεζε ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο, β) ζα θαιππηόηαλ ην δεκνγξαθηθό θελό πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαρώξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη 

ηηο απώιεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο πόιεκνη (1912-1922). Δπηπιένλ, έηζη 

επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο. 

 

Γ1. (σχολικό βιβλίο σελ.148-149) 

Ο κεγάινο αξηζκόο πξνζθύγσλ πνπ θαηέθπγε ζηελ Διιάδα κεηά ηε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή νδήγεζε ην ειιεληθό θξάηνο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξώηεο ζηνηρεηώδεηο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο ηνπο κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε: 

δηαηξνθή, πξνζσξηλή ζηέγαζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε. Κηλεηνπνηήζεθαλ επίζεο 

ηδηώηεο, αηνκηθά ή νξγαλσκέλα. Απνθαζηζηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή θαξκάθσλ, ππήξμε ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα 

μέλσλ θηιαλζξσπηθώλ νξγαλώζεσλ. Γηελεξγήζεθαλ έξαλνη, νξγαλώζεθαλ 

πξόρεηξα ζπζζίηηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα θαζεκεξηλή δηαλνκή ςσκηνύ, 

παξνρή ξνπρηζκνύ θαη άιισλ εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. Πξάγκαηη, όπσο 

πεξηγξάθεη ν Michael Liewellyn Smith ζην έξγν ηνπ «Τν όξακα ηεο Ισλίαο: Η 

Διιάδα ζηε Μηθξά Αζία, 1919-1922», εζεινληέο κνίξαδαλ θαγεηό, 

θιηλνζθεπάζκαηα θαη άιια είδε πξώηεο αλάγθεο ζηνπο πξόζθπγεο νη νπνίνη 

δηώρζεθαλ βίαηα από ηε Μηθξά Αζία θαη δηέκελαλ ππό άζιηεο ζπλζήθεο ζε 

πξόρεηξνπο θαηαπιηζκνύο (π.ρ. ζηελ πεξηνρή ηνπ λανύ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζηελ 

Αζήλα).  
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Με ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ, ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο 

αλέιαβε ην Υπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, πνπ εληζρύζεθε κε έθηαθην πξνζσπηθό. 

Σηε ζπλέρεηα ην Τακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ (ηδξύζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 

1922) αλήγεηξε μύιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθύγσλ. Πιήζνο 

μεπξόβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά 

θαηαιύκαηα (θαιύβεο, παξάγθεο, ζθελέο) γύξσ από ηηο πόιεηο, ζε πιαηείεο ή 

ζηα θελά νηθόπεδα ησλ πόιεσλ. Τν θείκελν Α ηνπ Μελέιανπ Φαξαιακπίδε 

επηβεβαηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ σο πξνο ηε δέζκεπζε 

δεκνζίσλ ρώξσλ ηεο πξσηεύνπζαο από ηνπο πξόζθπγεο. Παξάιιεια 

αλαθέξεηαη  ε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ηνλ Σεπηέκβξην 

ηνπ 1922,  λα ηνπνζεηνύληαη θιίλεο θαη ζηα μελνδνρεία γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

πξνζθύγσλ, ελώ ηξείο κήλεο αξγόηεξα 70.000 πξόζθπγεο βξήθαλ ζηέγε ζε 130 

θαηαπιηζκνύο πνπ δεκηνύξγεζε ν Γήκαξρνο Αζελώλ. Δλδεηθηηθή ηεο κεγάιεο 

εμαζιίσζεο ησλ πξνζθύγσλ είλαη ε καξηπξία ηεο Ταζίαο Φξπζάθε- 

Αθεξκαλίδνπ ε νπνία γελλήζεθε ζην πινίν ζην ηαμίδη ηνπ μεξηδσκνύ.  

Σύκθσλα κε ηηο δηεγήζεηο ηεο γηα έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ ζηεγάζηεθαλ ζε έλα 

θνηέηζη πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε ζε πεξηνρή θάησ από ηελ Αθξόπνιε. Γελ έκεηλε 

ρώξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζηκνπνηήζεθε: ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη 

ηδακηά, ζηξαηώλεο, ζέαηξα, δεκόζηα θηίξηα, απνζήθεο, ππόγεηα. Δπηηάρζεθαλ ηα 

άδεηα ζπίηηα ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα. Καηαιήθζεθαλ αθόκε θαη θαηνηθνύκελνη 

ρώξνη, νη έλνηθνη ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθαλ ηελ θαηνηθία ηνπο κε ηνπο 

πξόζθπγεο. 

Σην θείκελν Β ε Φηιηώ Φατδεκέλνπ επηβεβαηώλεη ηελ θαηάιεςε όισλ 

ησλ δεκόζησλ ρώξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ πνπ είρε θαηαθιπζηεί από ηνπο πξόζθπγεο. Τελ ίδηα πεξίνδν αθόκε 

θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο γεγελώλ ιόγσ ηεο κεγάιεο θηώρεηαο πνπ αληηκεηώπηδαλ 

αλαγθάδνληαλ πνιιέο καδί λα λνηθηάδνπλ έλα ζπίηη κε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

Σε ηέηνηνπ είδνπο ζπίηηα, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, θηινμελήζεθαλ θαη 

πξόζθπγεο.  

 

Γ1. 

Τν ζεηηθό θαη αηζηόδνμν θιίκα ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λένπ θαζεζηώηνο άξρηζαλ λα ζθηάδνπλ απεηιεηηθά ζύλλεθα, ηα νπνία 

επξόθεηην λα δεκηνπξγήζνπλ ιίγν αξγόηεξα ζνβαξή εζσηεξηθή θξίζε. 

Α. (σχολικό βιβλίο σελ. 209-210) 

Η θξίζε θνξπθώζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 1901, όηαλ ν Γεώξγηνο απέιπζε 

ηνλ Βεληδέιν από ην αμίσκα ηνπ ππνπξγνύ. Ο Δκκαλνπήι Γ. Φαιθηαδάθεο ζην 

ζύγγξακκά ηνπ «Η επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ σο εζσηεξηθό δήηεκα • θαη ε 
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πξνζσπηθή δηάζηαζε πξίγθηπα Γεσξγίνπ-Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ» πεξηγξάθεη 

δηεμνδηθά ηελ αληίδξαζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ απόιπζή ηνπ από ηνλ αξκνζηή. 

Σπγθεθξηκέλα εμεγεί όηη ε ζηάζε ηνπ σο πξνο ηελ πξόνδν ηνπ Κξεηηθνύ 

δεηήκαηνο ήηαλ απόξξνηα ηεο αηειέζθνξεο πνιηηηθήο ηνπ πξίγθηπα. Μάιηζηα ν 

ίδηνο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζην ζεκεησκαηάξηό ηνπ επηζεκαίλεη ηελ αδηέμνδε 

πνιηηηθή ηνπ Γεσξγίνπ θαη ππνζηεξίδεη πσο ν ίδηνο ιεηηνύξγεζε σο εμηιαζηήξην 

ζύκα γηα ην θαζεζηώο.  Γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο απόςεηο ηνπ ζην εζληθό δήηεκα 

ηεο Κξήηεο, ν Βεληδέινο δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Κήξπμ» ησλ Φαλίσλ, 

πνπ ν ίδηνο εμέδηδε, πέληε πνιύθξνηα άξζξα, κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν 

«Γελλεζήησ θσο».  

Ο Γεώξγηνο αθνινύζεζε πνιηηηθή αδηαιιαμίαο θαη πξνρώξεζε ζε κέηξα 

πεξηζζόηεξν απηαξρηθά, κε ηελ απαγόξεπζε ηεο ειεπζεξνηππίαο θαη κε δηώμεηο 

θαη θπιαθίζεηο δηαθεθξηκέλσλ κειώλ ηεο θξεηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Όπσο 

ηνλίδεηαη άιισζηε από ηνλ Κσλζηαληίλν Σβσιόπνπιν ζην θείκελν Β «Η 

θξεηηθή πνιηηεία από ην 1899» πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ΙΔΔ ε απνπζία 

ηόικεο ηνπ πξίγθηπα αλαθνξηθά κε ηελ πξνώζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο έλσζεο 

ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα ελίζρπζε ηηο αληηπνιηηεπηηθέο θσλέο θαη δξάζεηο. Ο 

Βεληδέινο παξόιν πνπ ήηαλ πνιηηηθά απνκνλσκέλνο από ην θαζεζηώο, 

θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη δίπια ηνπ ην ζύλνιν ησλ αληηηηζέκελσλ ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ Γεσξγίνπ. Η αδηαιιαμία όκσο ηνπ αξκνζηή θαη ε απόξξηςε θάζε 

πξνζπάζεηαο δηαιόγνπ κε ηνπο αληηθξνλνύληεο επέηεηλε ην πνιηηηθό αδηέμνδν 

θαη δηεύξπλε ην ράζκα κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ. 

Κάησ από ηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζηελ Κξήηε 

νδεγήζεθαλ ζε πιήξεο αδηέμνδν θαη όιεο νη πξνζπάζεηεο ζπλδηαιιαγήο ησλ 

αληίπαισλ πνιηηηθώλ κεξίδσλ λαπάγεζαλ. Γύξσ από ηνλ Βεληδέιν 

ζπλαζπίζηεθαλ όζνη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη από ηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ 

Πξίγθηπα θαη ζρεκαηίζηεθε κηα ηζρπξόηαηε «Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο». 

Έκπηζηνη ζπλεξγάηεο ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ν Κ. Φνύκεο θαη ν Κ. Μάλνο. Οη 

ηξεηο απηνί απνηέιεζαλ κηα ηξηαλδξία, πνπ δελ δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε 

δπλακηθή αλακέηξεζε κε ηνλ Πξίγθηπα.  

Σην ηέινο ηνπ 1904 έιεμε ε πεξίνδνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη 

πξνθεξύρζεθαλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 64 βνπιεπηώλ. Σύκθσλα κε ην 

ζύληαγκα, 10 αθόκε ζα δηνξίδνληαλ απεπζείαο από ηνλ Πξίγθηπα. 

Β. (ζρνιηθό βηβιίν 210) 

Η αληηπνιίηεπζε απνθάζηζε λα κε ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο απηέο, 

θαηήγγεηιε ηα αλειεύζεξα κέηξα ηνπ Πξίγθηπα θαη θάιεζε ην ιαό ζε απνρή. Η 

θαηάζηαζε εθηξαρύλζεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1905, όηαλ ε ηξηαλδξία ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη 15 άιινη επηθαλείο πνιηηεπηέο ζπλέηαμαλ θαη ππέγξαςαλ 

πξνθήξπμε, κε ηελ νπνία δεηνύζαλ κεηαβνιή ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο 
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Πνιηηείαο. Δηδηθόηεξα, ζην θείκελν Γ ηίζεληαη νη ζθνπνί ηεο Ηλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο. Πξώην ζθνπό απνηειεί ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. 

Αλ απηό δελ επηηεπρζεί ιόγσ ζπγθπξηώλ, επηδηώθνληαη ηνικεξέο αιιαγέο πνπ 

ζα βειηηώζνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνύ. Αλ νύηε απηό θαηαζηεί 

εθηθηό, ηνπιάρηζηνλ δεηείηαη ε κεηαβνιή ηνπ Σπληάγκαηνο, ώζηε λα πεξηνξηζηεί 

ν απηαξρηζκόο ηνπ αξκνζηή. Η Ηλσκέλε Αληηπνιίηεπζε αλαθέξεη όηη όια απηά 

ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεθδίθεζεο αθόκε θαη κε έλνπιεο ιατθέο 

θηλεηνπνηήζεηο πξνζδνθώληαο πσο από εθείλε ηε ζηηγκή θαη έπεηηα ε Κξήηε ζα 

δηνηθείηαη απνθιεηζηηθά από Έιιελα θπβεξλήηε. Η πξνθήξπμε απηή είλαη ην 

πξώην επίζεκν επαλαζηαηηθό θείκελν, ην πξνκήλπκα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

Θεξίζνπ. 

 


