
 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) 

Α1. 

α) Σελίδα 248, « Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας … εθνικής τους συνείδησης». 

β) Σελίδα 86, «Το μοναδικό νέο … διαλύθηκε το 1908». 

γ) Σελίδα 77, «Μικρότερη απήχηση … στην Οθωμανική αυτοκρατορία» (Να γίνει 

αναφορά στην εθνοσυνέλευση 1862-1864). 

Α2. 

α.  Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

Β1. 

Σελίδα 80, «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 … δικτύου της χώρας». 

Σελίδα 81, « Στα εδάφη της Θεσσαλίας … τους μεγαλογαιοκτήμονες» . 

Σελίδα 81, « Ο Τρικούπης θεωρούσε … με κάθε κόστος». 

Σελίδα 80, « Για την υλοποίηση … κήρυξε πτώχευση».  

Β2. 

α) Σελίδα 154, «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση … εργατικού προλεταριάτου». 

β) Σελίδα 154, «Δόθηκε προτεραιότητα … παραμεθόριες περιοχές». 

 

 



 
Γ1. 

Στην αρχή της απάντησης ο μαθητής να κάνει έναν πρόλογο χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από την πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου 2, σελ 146-147.  

Σελίδα 148, «Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε … μοιράστηκαν την κατοικία τους 

με τους πρόσφυγες». 

Στοιχεία από τις πηγές  

Κείμενο Α. Οι πρώτες τρεις παράγραφοι συμφωνούν με το σχολικό βιβλίο και το 

μόνο που προσθέτουν είναι η συμβολή του Δήμου Αθηναίων και η τοποθέτηση 

κλινών στους διαδρόμους των ξενοδοχείων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 

Η τέταρτη και πέμπτη παράγραφος αναφέρονται στη κινητοποίηση των ιδιωτών μέσα 

από προσωπικές μαρτυρίες. 

Κείμενο Β. Προσωπική μαρτυρία πρόσφυγα που τονίζει την κινητοποίηση των 

ιδιωτών και τους δεσμούς αίματος ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες. 

Κείμενο Γ. Τονίζει τις άθλιες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες και τη 

συνεισφορά των φιλανθρωπικών οργανώσεων. 

 

Δ1. 

Στην αρχή της απάντησης ο μαθητής να κάνει έναν πρόλογο χρησιμοποιώντας 

στοιχεία από το κεφάλαιο 3, σελίδα 208-209.  

α) Σελίδα 209-210, « Η κρίση κορυφώθηκε … από τον Πρίγκιπα»  

 

Στοιχεία από τις πηγές 

Κείμενο Α. Αναφέρεται στην απόλυση του Βενιζέλου και στη στάση που κράτησε ο 

ίδιος μετά από αυτήν.  

Κείμενο Β. Αναφέρεται στις ενέργειες του Βενιζέλου να συσπειρώσει την 

αντιπολίτευση ενάντια στον Πρίγκιπα και στην αυταρχική συμπεριφορά του Πρίγκιπα 

Γεωργίου.  

 

β) Σελίδα 210, « Η αντιπολίτευση αποφάσισε … της επανάστασης του Θερίσου».  

Κείμενο Γ. Είναι η προκήρυξη  της αντιπολίτευσης στην οποία παραθέτουν οι 

επαναστάτες τα αιτήματά τους.  


