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Παρασκευή 10 – 06 – 2022 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 
Θέµα Α 
 
Α1 Σελ 248:  

 “Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας… της εθνικής τους συνείδησης” 

 

 Σελ. 86:  

 “Το µοναδικό νέο πολιτικό… διαλύθηκε το 1908” 

 

 Σελ. 77:  

 “Το Εθνικόν Κοµιτάτον… Οθωναµική αυτοκρατορία” 

 • Είχε µικρότερη απήχηση ο πολιτικός αυτός σχηµατισµός από τους  

    πεδινούς και τους ορεινούς 

 

Α2 α) Σ 
 β) Λ 

 γ) Λ 

 δ) Σ 

 ε) Σ 

 



	  

www.neapaideia.gr                      2	  

Θέµα Β 
 
Β1. Σελ. 80:  

 “Το τρικουπικό κόµµα ήδη το 1875… ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις” 
 

Β2. α/σελ. 154:  

 “(από τις αντικειµενικές συνθήκες) «Η ΕΑΠ διέκρινε την αποκατάσταση… αντί 

εργατικού προλεταριάτου». 

  

 β/σελ 154:  

 “(Εξάλλου) δόθηκε προτεραιότητα… παραµεθόριες περιοχές” 

 

Θέµα Γ 
 

Γ1. Σελ. 148:  

 «Στην αρχή το κράτος… ειδών πρώτης ανάγκης» σε συνδυασµό µε το ΚΕΙΜ. Γ΄ 

του Smith: «φιλάνθρωποι εθελοντές τους εφοδίαζαν µε σούπα… να σταθούν 

ξανά στα πόδια τους» 

  

 Σελ. 148:  

 «Με την άφιξη των προσφύγων… αποθήκες, υπόγεια» σε συνδυασµό µε το 

ΚΕΙΜ-Α΄ του Χαραλαµπίδη: «Το φθινόπωρο του 1922… χιλιάδες ανθρώπους» 

και το ΚΕΙΜ. Γ΄ του Smith: «πέρασαν µήνες στα αυτοσχέδια προσφυγικά 

στρατόπεδα… σε άλλα στρατόπεδα». 

 

 Σελ. 148-9:  

 «Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια… πρόσφυγες» σε συνδυασµό µε το ΚΕΙΜ. Α΄ 

του Χαραλαµπίδη: «Ο µοναδικός χώρος που µπορούσε… την άφιξή της στην 

Αθήνα» και από το ΚΕΙΜ. Β΄ της Χαϊδεµένου: «Μου άνοιξαν κάποιοι 

άνθρωποι… κοινή κουζίνα» 
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Θέµα Δ 
Δ1 α/σελ. 209-210:  

 «Η κρίση κορυφώθηκε στις 18 Μαρτίου 1901… Γεννηθήτω φως» σε συνδυασµό 

 µε το ΚΕΙΜ. Α΄ του Χαλκιαδάκη: «Στο προσωπικό του σηµειωµατάριο ο 

 Βενιζέλος… Κρητικό Ζήτηµα» 

 

 • ΚΕΙΜ. Β΄ του Σβολόπουλου:  

 «Η αδυναµία… αντιπολιτευτικών δυνάµεων» σε συνδυασµό µε τη σελ. 210: 

 «Κάτω από τις συνθήκες αυτές... από τον Πρίγκηπα». 

 

 β/σελ. 210:  

 «Η αντιπολίτευση αποφάσισε… της επανάστασης του Θερίσου» σε συνδυασµό 

 µε τα 3 σηµεία των αποφάσεων από το ΚΕΙΜ. Γ΄ 

 
 
 

Επιµέλεια απαντήσεων των θεµάτων:  

 Παντελής Παρασκευόπουλος 

Θάνος Χρυσάνθης 

 
 

Αξιολόγηση θεµάτων 

Τα θέµατα είναι διατυπωµένα µε σαφήνεια προερχόµενα και 

από τα πέντε κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. Οι πηγές δεν 

παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία ως προς την κατανόησή τους.  

 


