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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζόμενο Μάθημα: Ιστορία Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών Σπουδών   

Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2020 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

A1.  

α. Πεδινοί: σχολικό βιβλίο σελίδα 77 Η Εθνοσυνέλευση 1862-1864 «Οι πεδινοί 

είχαν…πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές». 

β. Ομάδα Ιαπώνων: σχολικό βιβλίο σελίδα 86 «Το μοναδικό νέο…περιορισμό της 

γραφειοκρατίας». 

γ. Λαϊκό Κόμμα (1910): σχολικό βιβλίο σελίδα 93 «Στα μέσα του 1910…υποστήριξη 

στους φιλελευθέρους». (Σημείωση: Θα μπορούσαν οι υποψήφιοι να κάνουν μικρή 

αναφορά στην αρχή της απάντησης στην «Κοινωνιολογική Εταιρεία».) 

Α2.  

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 26-27: «Το πιστωτικό σύστημα…ειδικών κοινωνικών ομάδων» 

(Σημείωση: Θα μπορούσαν οι υποψήφιοι να κάνουν αναφορά και στην πρώτη παράγραφο 

του κεφαλαίου «Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος»). 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 104-105 «Και κατά την περίοδο…δεύτερο νομοθετικό σώμα». 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 53: «Η τράπεζα της Ελλάδας» 

Ενδεικτική εισαγωγή από την αρχή του κεφαλαίου: Το 1927, με αφορμή το αίτημα της 

Ελλάδας στην Κ.Τ.Ε. για την παροχή πρόσθετου δανείου, ιδρύθηκε το Μάιο (του ’27) η 

Τράπεζα της Ελλάδος…ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929». 
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Από το Κείμενο Α: 

Σημαντικός παράγοντας βελτίωσης των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας, ήταν πως 

με την έναρξη λειτουργίας της Τ.τ.Ε. εφαρμόστηκε στη χώρα ο κανόνας χρυσού - Χρυσός 

Κανόνας - συναλλάγματος που σήμαινε πρακτικά την ανταλλαξιμότητα - με κάποιους 

περιορισμούς – δραχμών σε χρυσές αγγλικές λίρες. Ακολούθως προς το σχολικό εγχειρίδιο, 

ο χρυσός κανόνας οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, αφού βελτίωσε την 

πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, ενισχύοντας την εισροή συναλλάγματος και τις 

επενδύσεις. Αναλόγως προς το κείμενο Α, η εξέλιξη αυτή εξαρτούσε τη νομισματική 

κυκλοφορία και την προσφορά χρήματος από τις διακυμάνσεις των εξωτερικών 

συναλλαγών της χώρας. 

β. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 54: «Η κρίση του 1932» 

«Η παγκόσμια οικονομική κρίση…είχε και θετικά στοιχεία». (εκτός της τελευταίας 

παραγράφου) 

Από το Κείμενο Β:  

Μάταιες απέβησαν οι απόπειρες της ελληνικής κυβέρνησης και της Τ.τ.Ε. από το Σεπτέμβρη 

’31 ως τον Απρίλη ’32 να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της ελεύθερης μετατρεψιμότητας της 

δραχμής, σύμφωνα με τον χρυσό κανόνα (αναφέρεται στο Κείμενο Α) και αντιστοίχως η 

υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, δεδομένο που θα σήμαινε την αναστολή εξυπηρέτησης 

του εξωτερικού χρέους της χώρας. Ουσιαστικά, βέβαια, οι διαδοχικοί περιορισμοί στην 

εξαγωγή κεφαλαίων είχαν ήδη ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη του ’31. Οι κυβερνητικοί 

ενδοιασμοί για την επίσημη άρση της μετατρεψιμότητας εκπορεύονταν και από τις 

αγκυλώσεις της κυρίαρχης οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα. 

 

Δ1. 

α. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 66-68: «Σε αντίθεση με τις σχετικά ασαφείς…κυρίαρχες 

αντιλήψεις των μελών του» και «Όλοι αυτοί (οι συμπαραταχθέντες με το ρωσικό κόμμα) 

απαιτούσαν… άσκησαν έντονη αντιπολίτευση»  

Από το κείμενο Α:  

Με δεδομένο (από το σχολικό βιβλίο) ότι η αντιβασιλεία είχε ψηφίσει το αυτοκέφαλο της 
Ελληνικής Εκκλησίας, το ρωσικό κόμμα σε θρησκευτικό επίπεδο υποστήριζε τη 
συμφιλίωση με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης (Οικουμενικό Πατριαρχείο), 
επιζητώντας καθεστώς ορθόδοξης μοναρχίας. Σε πολιτικό επίπεδο το ρωσικό κόμμα ήταν 
ασταθές και κατά καιρούς υποστήριξε αντιφατικές θέσεις από την απολυταρχία έως την 
πλέον φιλελεύθερη μορφή συνταγματισμού, αναλόγως με τον βαθμό εύνοιας του Όθωνα 
προς το κόμμα. 

Από το Κείμενο Β:  

Για μια ακόμη φορά, σε θρησκευτικό επίπεδο τονίζεται η σύνδεση του κόμματος με τη Ρωσία 

που εκθειάζεται από την εφημερίδα «Αιών», όργανο του ρωσικού κόμματος, ενώ το κόμμα 

αποκαλείται ως «μέγα εθνικόν» που προσβλέπει σε «θρίαμβο της Ορθοδοξίας και του 
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Ελληνικού Έθνους». Στο ίδιο πλαίσιο, οι ρωσόφιλοι ανέμεναν την απελευθέρωση 

Βαλκανίων και Ανατολής με εκδίωξη των Οθωμανών από τους Ρώσους.  

Σε πολιτικό επίπεδο, καταγράφεται πως το ρωσικό κόμμα διεπόταν από συντηρητισμό και 

μάλιστα ο αρχηγός του Θ. Κολοκοτρώνης επειδή έκρινε ανέτοιμους τους Έλληνες, τασσόταν 

κατά της παροχής συντάγματος. 

 

β. Από το σχολικό βιβλίο σελίδα 66: «Προκειμένου να προσεγγίσει…μετά τη δολοφονία 

του απολύθηκαν». 

Από το κείμενο Γ:  

Μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που συμπαρατάσσονται με το ρωσικό κόμμα ήταν και οι 
έμποροι, εφόσον είχαν ωφεληθεί τα μέγιστα από τη συνθήκη ειρήνης του Κιουτσούκ 
Καιναρτζί (1774) που παρείχε ρωσική προστασία στα χριστιανικά ελληνικά πλοία άρα και 
την ευχέρεια γρήγορου πλουτισμού από το εμπόριο στη Μαύρη θάλασσα. Ακόμη, στο 
πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε στις Σπέτσες σημαντικό μεσογειακό κέντρο εμπορίου και 
προωθήθηκε η δημιουργία σπουδαίας ελληνικής παροικίας στο εμπορικό λιμάνι της 
Οδησσού, στην Κριμαία. 

Από το κείμενο Δ:  

Η λαική βάση του ρωσικού κόμματος - παρά τις επικρίσεις που δεχόταν - αυξανόταν γιατί 
σε αυτό προσέφευγαν κληρικοί και κοσμικοί προερχόμενοι από τις λαικές τάξεις. Οι 
θρησκευόμενοι αναγνώριζαν το δεσμό του κόμματος με την ορθοδοξία, που θεωρούσαν ότι 
κινδύνευε εξαιτίας της διάλυσης μοναστηρίων, ενώ ο κατώτερος κλήρος που 
αντιπολιτευόταν την κυβέρνηση υποδαύλιζε το πάθος οπαδών του ρωσικού κόμματος.  

 

Επιμέλεια:  

Γεώργιος Θεοδωράκης, Σαρρής Αντώνιος 

 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα! 

 

Για την εύστοχη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου συμβουλευτείτε τον 
Οδηγό Σπουδών από τις εκδόσεις μας: «ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ». 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις Σχολές, τις Σπουδές και τα Επαγγέλματα με βάση τις 
πρόσφατες αλλαγές στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης! 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ: www.methodiko.net 
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