ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τα εξεταζόμενα θέματα της Ιστορίας στο σύνολό τους ήταν βατά
βατά,, με
σαφή διατύπωση των ερωτήσεων
ερωτήσεων.. Ωστόσο
Ωστόσο,, χρειαζόταν ιδιαίτερη
προσοχή στο Δ1β.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΙΣΤΟΡΙΑ
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(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
α) Εθνικές γαίες
γαίες: σελ. 23 – 24 «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες … 5,000,000
στρέμματα».
β) Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως
Περιθάλψεως:: σελ. 143 «Στα πλαίσια
της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και
Περιθάλψεως», η οποία βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα
σπίτια τους και τις ασχολίες τους».
γ) Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης
Κρήτης: σελ. «Στο μεταξύ … προς τους
επαναστάτες»
Α2.
α) Λάθος
β) Σωστό
γ) Σωστό
δ) Λάθος
ε) Λάθος
Β1.
α) σελ. 76 «Η νέα γενιά ασκούσε … ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος».
β) σελ. 94 «Με αφορμή τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο … δύο φορές την παραίτηση
της κυβέρνησης».
Β2. σελ. 220 «Η ευτυχής για την Ελλάδα … ΕΤΗ ΑΓΩΝΙΑΣ»

Γ 1.
α. Σχολικό βιβλίο σελ. 138 «Τους πρώτους μήνες … σε βάρος των Ελλήνων» και
σελ. 139 «Οι ενέργειες των Τούρκων … ανήλθαν σε πολλές χιλιάδες»
(ως εισαγωγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περιληπτικά η παράγραφος «Η
εθνική αφύπνιση των Τούρκων … τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας»
Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:
ΚΕΙΜΕΝΟ Α:
- Τους πρώτους μήνες του 1914 διώχθηκαν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης
και της Μικράς Ασίας εξαιτίας της ελληνοτουρκικής διαμάχης το 1913-1914 για
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

-Τον Ιούνιο του 1914 οι Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και τη
Μικρά Ασία που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη υπολογίζονται γύρω στους 156. 872,
ενώ οι διωγμοί συνεχίστηκαν και από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 1915.
-Σύμφωνα με τους Τούρκους, ένας από τους λόγους των διωγμών των Ελλήνων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορία, ήταν οι μουσουλμάνοι που εγκατέλειπαν την
ελληνική Μακεδονία και την Ήπειρο.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
-Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που προέρχονται από την Πατριαρχική
Επιτροπή, την περίοδο 1914-1918 από τη Θράκη και τη Δυτική Μικρά Ασία
εκδιώχθηκαν 88.000 και 145.000 αντίστοιχα Έλληνες, ενώ οι περισσότεροι
(257.000) διώχθηκαν από τον Πόντο. Συνολικά οι Έλληνες χριστιανοί
ορθόδοξοι που διώχθηκαν έφτασαν τους 490.000.
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 139 «Οι καταπιέσεις που υπέστησαν … όσοι
συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν»
Στοιχεία που αξιοποιούνται από τις πηγές:
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ
-Τα τάγματα εργασίας ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης με σκοπό να εξοντωθεί
το δυναμικότερο στοιχείο του ελληνικού πληθυσμού.
-Για να τα αποφύγουν οι Έλληνες είτε εξαγόραζαν τη θητεία τους, είτε έφευγαν
στα βουνά. Έτσι χαρακτηρίζονταν λιποτάκτες και οι οικογένειές τους
τιμωρούνταν.
-Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 1918, 250.000 Έλληνες πέθαναν στα
τάγματα εργασίας.

Δ.1.
α. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίες από τη σελ.53 «Η
Τράπεζα της Ελλάδος»
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε τα εξής:
Κείμενο Α
- 14 Μαΐου 1928: εφαρμογή κανόνα χρυσού συναλλάγματος, συσχέτιση
δραχμής με αγγλική λίρα
-δυνατότητα μετατροπής της δραχμής σε λίρα
-εξάρτηση νομισματικής κυκλοφορίας από τις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας
β. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίες από τη σελ.54 «Οι
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης … εξωτερικών δανείων»
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε τα εξής:
Κείμενο Β
-Η εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα και η κρίση της στερλίνας πλήττουν την
ελληνική νομισματική σταθερότητα

-Απόπειρα από κυβέρνηση και από Τράπεζα της Ελλάδος να εμποδίσουν την
υποτίμηση της δραχμής γιατί έτσι δεν θα μπορούσε να αποπληρωθεί το
εξωτερικό δημόσιο χρέος.
γ. Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούμε τις πληροφορίες από τη σελ.54 «Έτσι
εγκαινιάστηκε … θετικά στοιχεία»
Σχετικά με τις πηγές που παρατίθενται αξιοποιούμε τα εξής:
Κείμενο Γ
-παύει να υφίσταται η ελεύθερη μετατρεψιμότητα της δραχμής σε συνάλλαγμα
-αναστέλλεται η πληρωμή του δημόσιου χρέους
-αναδιοργανώνεται το δασμολόγιο
-εγκαινιάζεται η μέθοδος του διακανονισμού κλήριγκ
-η χώρα ακολουθεί την πολιτική της αυτάρκειας εφαρμόζοντας αντιδημοτικά
μέτρα.
Σημείωση: η παράγραφος «Η παγκόσμια οικονομική κρίση … αισιοδοξία» θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεταβατικά ανάμεσα στο ερώτημα α και β.
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