
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α1 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 
α. Πεδινοί: σελίδα 77 «Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη … μικροκαλλιεργητές» 
(απαραίτητη η αναφορά στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864) 
β. Ομάδα Ιαπώνων: σελίδα 86 «Το μοναδικό νέο … 1908» 
γ. Λαϊκό Κόμμα (1910): σελίδα 93 «Στα μέσα του 1910 … Φιλελευθέρους» 
 
ΘΕΜΑ Α2 
α. Σ σελ. 54 
β. Λ σελ. 65 
γ. Λ σελ. 108 
δ. Σ σελ. 133 
ε. Λ σελ. 136 
 
ΘΕΜΑ Β1 
σελίδα 26-27: «Το πιστωτικό σύστημα της χώρας … κοινωνικών ομάδων» 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Σελίδα 104-105: «Στην πολιτική πρακτική … αντίπαλη παράταξη» 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
α. από το σχολικό βιβλίο σελίδα 53: «Το 1927 … (1928-1932)» (μονάδες 7) 
Κείμενο Α: εφαρμογή του κανόνα του χρυσού και σύνδεση με την αγγλική 
λίρα (2 μονάδες) / μετατρεψιμότητα (1 μονάδα) / εξάρτηση της νομισματικής 
κυκλοφορίας από τις διακυμάνσεις των εξωτερικών συναλλαγών (1 μονάδα) 
Σύνολο πληροφοριών παραθέματος 4 μονάδες και σύνθεση 1 μονάδα  
= 5 μονάδες 
 
β. από το σχολικό βιβλίο σελίδα 53: «Η περίοδος αυτή … το 1929» (μονάδα 
1) από το σχολικό βιβλίο σελίδα 54: «Οι προσπάθειες … θετικά στοιχεία» 
(μονάδες 6) 
Κείμενο Β: Συνεργασία κυβέρνησης με την τράπεζα της Ελλάδος / η 
υποτίμηση της δραχμής, απομάκρυνση από τη 
μετατρεψιμότητα…διαδοχικούς περιορισμούς / απομάκρυνση του διοικητή / 
δισταγμός της κυβέρνησης (5 μονάδες) 
Σύνολο πληροφοριών παραθεμάτων 5 μονάδες + σύνθεση 1 μονάδα = 6 
μονάδες 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Δ1 
α. από το σχολικό βιβλίο σελίδα 66-68: «Σε αντίθεση … συναίσθημα 
Ελλήνων», «Όλοι αυτοί … αντιπολίτευση».  
Η ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 9 μονάδες 
Κείμενο Α: συμφιλίωση με την εκκλησία της Κων/πολης / μεγαλύτερες 
εξουσίες για την εκκλησία / ορθόδοξη μοναρχία / όλο το φάσμα … 
συνταγματισμού (4 μονάδες) 
Κείμενο Β: προστασία ορθοδόξων από τη ρωσία / το μέγα εθνικό κόμμα / 
συντηρητικές αρχές / άποψη Κολοκοτρώνη (3 μονάδες) 
Κείμενο Γ: Ζωντανή ελπίδα για την απελευθέρωση – Ορλόφ / οφέλη από την 
ειρήνη του Κιουτσούκ Καιναρτζή (2 μονάδες) 
Σύνολο πληροφοριών παραθεμάτων 9 μονάδες + σύνθεση 1 μονάδα = 
10 μονάδες 
 
β. από το σχολικό βιβλίο σελίδα 66: «Με το κόμμα αυτό … απολύθηκαν» (2 
μονάδες) ιστορική αφήγηση 
Κείμενο Δ: Θρησκευόμενοι / κίνδυνοι για την ορθοδοξία / παρακίνηση από 
τον κατώτερο κλήρο / λαϊκές τάξεις / διεύρυνση της λαϊκής βάσης του 
κόμματος 
Σύνολο παραθεμάτων 3 μονάδες + σύνθεση 1 μονάδα = 4 μονάδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ 


