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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 

 

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. «Εθνικές γαίες» Σχ. βιβλίο, σελ. 23-24: «Εθνικές  γαίες ήταν ... 
επαναστατικώ δικαίω» και «Υπολογίζεται ότι ...έως 5.000.000 στρέμματα». 
 
β. «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως» Σχ. βιβλίο, σελ. 143: 
«Στα πλαίσια ... τις ασχολίες τους».  
 
γ. «Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» (1905) Σχ. βιβλίο, σελ. 213 -214: 
«Οργανώθηκε ... εξέδιδε την εφημερίδα  «Το θέρισο». 
 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
α. Λάθος 
β. Σωστό 
γ. Σωστό 
δ. Λάθος 
ε. Λάθος  
 
ΘΕΜΑ Β1 
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α. Σχ. βιβλίο, σελ. 76: «Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 ... 
Κουμουνδούρος» 
 
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 94: «Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο ... την 
παραίτηση της κυβέρνησης» 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Σχ. βιβλίο, σελ. 220: «Η ευτυχής για την Ελλάδα ... ελληνικής κυβέρνησης» 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Γ1 
 
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 138-139:  
 
Σχ. βιβλίο 138: «Τους πρώτους μήνες του 1914 ... βάρος των Ελλήνων».  
 
Στο Κείμενο Α αναφέρεται ότι η αντιπαράθεση για τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου ήταν αυτή που οδήγησε σε διώξεις κατά του ελληνικού στοιχείου της 
Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας ήδη από τους πρώτους μήνες του 
1914. Μάλιστα, στο Κείμενο Α επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την τουρκική 
πλευρά, τις διώξεις του ελληνικού στοιχείου που διαβιούσε εντός της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέτεινε η μετακίνηση των μουσουλμάνων από 
την  ελληνική Μακεδονία και την Ήπειρο. 
 
Σχ. βιβλίο 138: «Πρώτα  θέματα υπήρξαν ... στη Δυτική Μικρά Ασία». 
 
Στο  Κείμενο Α τονίζεται ότι η εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου δεν 
περιορίστηκε μόνο στη Μικρά Ασία αλλά επεκτάθηκε και στην Ανατολική 
Θράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία  τα οποία παρατίθενται από τη «Μαύρη 
Βίβλο» της Πατριαρχικής Επιτροπής  στο  Κείμενο Β  ο αριθμός των 
διωχθέντων Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Α΄  Παγκόσμιου πολέμου (1914-
1918) ανερχόταν στους 88.000 χριστιανούς ορθόδοξους από την περιοχή της 
Ανατολικής Θράκης και στους 145.000 από την περιοχή της Δυτικής Μικράς 
Ασίας. 
 
 
Σχ. βιβλίο 139: «Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις ... (Μαρμαράς, Πόντος κ.ά.)». 
 
Στο   Κείμενο Β γίνεται λόγος για 257.000 Έλληνες  οι οποίοι διώχθησαν από 
την περιοχή του Πόντου κατά τη διάρκεια του Α’  Παγκόσμιου πολέμου. 
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β. Σχ. βιβλίο, σελ. 139: «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν ... εκτελέστηκαν». 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνονται στο  Κείμενο Γ , στο τέλος του 1918 
250.000  Έλληνες εξοντώθηκαν από τις κακουχίες που γνώρισαν  στα 
«τάγματα εργασίας», τα τάγματα τα οποία η τουρκική κυβέρνηση οργάνωσε 
για να εξοντώσει το ελληνικό στοιχείο. Οι περισσότεροι Έλληνες 
προσπαθούσαν να αποφύγουν τη θητεία τους στα «τάγματα εργασίας» 
εξαγοράζοντάς τη,  φτάνοντας να πουλήσουν ακόμη και την περιουσία τους. 
Όσοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να εξαγοράσουν τη θητεία 
κατέφευγαν στα βουνά χαρακτηριζόμενοι ως «λιποτάκτες»,  γνωρίζοντας τα 
αντίποινα από την τουρκική πλευρά. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ1 
 
α. Σχ. βιβλίο, σελ. 53: «Το 1927 ... από τη Νέα Υόρκη το 1929» 
 
Στο  Κείμενο Α  αναφέρεται  ότι η έναρξη της λειτουργίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση του διεθνούς «κανόνα χρυσού», 
συνδέοντας την ελληνική δραχμή με την αγγλική λίρα που διέθετε χρυσή 
βάση. Ειδικότερα αυτό σήμαινε ότι οι Έλληνες πολίτες, προσερχόμενοι στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούσαν να μετατρέψουν το νομίσματά τους σε 
λίρες. 
 
 
β. Σχ. βιβλίο, σελ. 54: «Οι προσπάθειες της Ελληνικής κυβέρνησης ... 
αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος» 
 

Σύμφωνα με το   Κείμενο Β,  η εγκατάλειψη του νομισματικού «κανόνα 
χρυσού» ακύρωσε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης ν’ αποτρέψει 
την κρίση (1932), όταν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1931 η Μεγάλη Βρετανία 
είχε εγκαταλείψει τον «κανόνα χρυσού». 

γ. Σχ. βιβλίο, σελ. 54: «Την άνοιξη του 1932 ... είχε και θετικά στοιχεία» 
 
Στο  Κείμενο Γ επισημαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθειά 
της να διαχειριστεί την κρίση του 1932, προχώρησε στη λήψη μίας σειράς 
μέτρων για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων και του εξωτερικού 
εμπορίου: ακύρωσε την ελεύθερη μετατρεψιμότητα της δραχμής σε ξένο 
συνάλλαγμα, ανέστειλε την πληρωμή των δανείων και υιοθέτησε τη μέθοδο 
του κλήρινγκ στις εμπορικές της συναλλαγές. Αυτά είχαν ως συνέπεια την 
προστασία της ελληνικής οικονομίας και η δημοσιονομική πολιτική που 
ακολουθήθηκε χαρακτηριζόταν  πλέον από τη λογική της αυτάρκειας. 


