ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022
ΘΕΜΑ Α1
α.Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει το 1682 ο
μεγάλος Τραπεζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες
μέχρι το 1922, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και στην
ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης.
β. Ομάδα Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εμφάνιση της
κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε
το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις
εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908.
γ. Εθνικόν Κομιτάτον : Πολιτικός σχηματισμός με μικρότερη απήχηση στην Εθνοσυνέλευση 1862-64 ήταν
το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, που υποστήριζε την ανάπτυξη του
κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη
διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
ΘΕΜΑ Α2.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Σωστό
ΘΕΜΑ Β1.
Σχολ. Βιβλ. σελ. 80: «Το τρικουπικο κόμμα ….για επενδύσεις .»
Β2.
α. Σχολ. βιβλ. σελ. 154 : «Η ΕΑΠ διέκρινε … εργατικού προλεταριάτου.»
β. Σχολ. βιβλ. σελ. 154 : «Εξάλλου, δόθηκε …παραμεθόριες περιοχές .»
ΘΕΜΑ Γ1
Σχολ. Βιβλ. σελ. 148-149: «Στην αρχή το κράτος …με τους πρόσφυγες.»

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
 Κατάληψη όλων των δημόσιων χώρων Αθήνας και Πειραιά το φθινόπωρο του 1922
 Υπουργική απόφαση η οποία επιτρέπει τη τοποθέτηση κλινών σε διαδρόμους ξενοδοχείων
 70.000 πρόσφυγες σε 130 καταυλισμούς στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1922, προσπάθειες
δημοτικής αρχής για καθαρισμό και διαμόρφωση αυτών
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:
Κτίριο 1: Γραμβούσης 5 & Καγιαμπή, Κέντρο Ηρακλείου, τηλ./fax:
2810 285 726
Κτίριο 2: Λεωφόρος Κνωσού 187, Άγιος Ιωάννης, τηλ: 2810 212
333, www.1na.gr
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Κτίριο 1: Ησιόδου 18 (Άλιμος-Αγ.Δημήτριος), τηλ.: 2109913433
Κτίριο 2: Θεομήτορος 54 & Αργοστολίου 126, τηλ: 2109820561,
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικές απαντήσεις Πανελληνίων 2022


Περίπτωση οικογένειας Ακερμανιδη η οποία έμεινε σε κοτέτσι για ένα μήνα μετά την άφιξη της
στην Αθήνα
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
 Μαρτυρία Φιλιως Χαιδεμενου
 Περιγραφή πρώτων ημερών στην Ελλάδα
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
 Διαμονή των προσφύγων στις σκηνές για μήνες
 Παροχή βοήθειας από εθελοντές
ΘΕΜΑ Δ1
α. Σχολ. Βιβλ. σελ. 209-210: « Η κρίση κορυφώθηκε …64 βουλευτών.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Α




Απόλυση Βενιζέλου και απάντηση με δημοσιεύματα στο Κήρυκα Χανίων
Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι απολύθηκε λογω της αναποτελεσματικότητας του αρμοστή αναφορικά με το
ζήτημα της ένωσης
Χαρακτηριστική φράση του Βενιζέλου οπού αποκαλείται αποδιοπομπαίος τράγος

ΚΕΙΜΕΝΟ Β





Αδυναμία αρμοστείας να προωθήσει το ενωτικό αίτημα
Συσπείρωση αντιπολιτευτικών δυνάμεων από Βενιζέλο
Άρνηση Γεωργίου για συμβιβασμό και διάλογο
Η εσωτερική ενότητα στη Κρήτη δοκιμάζεται

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 210: «Η αντιπολίτευση … του Θερίσου.»
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ






Το κείμενο της προκήρυξης της αντιπολίτευσης
Κύριο μέλημα η επίτευξη της ένωσης
Εφόσον δεν επιτευχθεί η ένωση προσπάθεια για πολιτική προσέγγιση με την Ελλάδα
Τουλάχιστον αναθεώρηση του Συντάγματος της Κρητικής πολιτείας εάν δεν επιτευχθεί κανένας από
τους παραπάνω στόχους
Δήλωση για διεκδίκηση των στόχων ακόμα και ενόπλως.

Επιμέλεια:
Κασσαπάκης Βασίλης
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