ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
α.
β.
γ.

Εθνικές γαίες (σελ. 23-24): «Εθνικές γαίες ήταν οι ακίνητες…μόνο κατά
προσέγγιση. Υπολογίζεται ότι η έκταση…5.000.000 στρέμματα»
Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως (σελ. 143): «Στα πλαίσια της
Ύπατης…ασχολίες τους.»
Προσωρινή Κυβέρνησης της Κρήτης (σελ. 213-214): «Οργανώθηκε το 1905…προς
τους Επαναστάτες.»

ΘΕΜΑ Α2
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Σωστό
Σωστό
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ΘΕΜΑ Β1
α. Σελ. 76 «Περί τα τέλη…απομάκρυνση του βασιλιά.»
β. Σελ. 94 «Με αφορμή…παραίτηση της κυβέρνησης.»

ΘΕΜΑ Β2
Σελ. 220 «Η ευτυχής για την Ελλάδα…και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.»
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Πρόλογος (σελ. 138): «Η εθνική αφύπνιση…Ελλάδας – Τουρκίας.»
Κύριο μέρος:
α. Τρόπος μεθόδευσης διωγμού 1914 (σελ. 138) : «Τους πρώτους μήνες…να εκδιώξει
τους Έλληνες.» , «Όλη η επιχείρηση…σε βάρος των Ελλήνων.»
Περιοχές επέκτασης διωγμού 1914 -1918 : σελ. 138 «Πρώτα θύματα…για στρατιωτικούς
λόγους» , σελ. 139 «Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις…Πόντος κ.ά.»
& αξιοποίηση πληροφοριών Κειμένου Α
Περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση: πληροφορίες του Κειμένου Β. Από αυτές συνάγεται
ότι πρώτη θέση κατείχε ο Πόντος, ακολουθούσε η δυτική Μικρά Ασία και τέλος η
Θράκη.
β.

Μορφές καταπίεσης των Ελλήνων: σελ. 139 «Οι καταπιέσεις…εκτελέστηκαν.» &
αξιοποίηση συνδυαστικά πληροφοριών Κειμένου Γ.

Επίλογος: σελ. 139 «Οι ενέργειες των Τούρκων…Ελλάδα.»

ΘΕΜΑ Δ1
Πρόλογος (σελ. 53): «Το 1927…κρατικής Τράπεζας.» , «παρά τις αντιδράσεις…ένα χρόνο
αργότερα.» & πληροφορίες Κειμένου Α : αρχή λειτουργίας 14 Μαϊου 1928.
Κύριο μέρος:
α. Ανάγκες που κάλυψε : σελ. 53 «Θα αναλάμβανε τη διαχείριση…οικονομικής
πολιτικής .»
Λειτουργίες της: σελ. 53 «Πολύ γρήγορα πέτυχε…(1928-1932).»
Συνθήκες ανατροπής επιτευγμάτων της: σελ. 53 «Η περίοδος αυτή κράτησε…το
1929.» & πληροφορίες Κειμένου Β «Η ελληνική νομισματική…Σεπτέμβριο του 1931.»
β. Νομισματικός κανόνας: πληροφορίες Κειμένων Α & Β
γ. Συνέπειες κρίσης στα εξωτερικά δάνεια και εμπόριο: σελ. 54 «Οι
προσπάθειες…εξωτερικών δανείων.» , «Στο εξωτερικό εμπόριο…θετικά στοιχεία.» &
αξιοποίηση πληροφοριών κειμένου Γ «Τα άμεσα…(clearing)
Χαρακτηρισμός
νέας
δημοσιονομικής
πολιτικής:
σελ.
54
«Έτσι
εγκαινιάστηκε…οικονομικές συμφωνίες.» & αξιοποίηση πληροφοριών Κειμένου Γ
«Οι καινοφανείς…σε ορθολογική βάση.»
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