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Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
ΘΕΜΑ Α1 
 
α. Πεδινοί: Σχολικό βιβλίο, σελ. 77: «Ήταν ένας από τους πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων, οι 

οποίοι συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης των ετών 1862-1864 (ο δεύτερος 

ήταν οι ορεινοί). Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη … και στους μικροκαλλιεργητές.» και « Ο λαός συμμετείχε 

ενεργά στη συγκρότηση αυτών των δύο παρατάξεων.» 

β. Ομάδα Ιαπώνων: Σχολικό βιβλίο, σελ. 86: « Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 … και 

διαλύθηκε το 1908. » 

γ. Λαϊκό κόμμα (1910): Σχολικό βιβλίο σελ. 93: 3. Τα αριστερά κόμματα «Πράγματι, στα μέσα του 1910 

οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, … οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους.»  

Διευκρίνιση: Στον ορισμό πρέπει να γίνει προσαρμογή του χωρίου από το σχολικό βιβλίο, σελ.93: 

«Σοβαρότερη από όλες αυτές τις ομάδες … και να ιδρύσουν κόμμα.» 

 

ΘΕΜΑ Α3 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 26-27: 5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος: «Με την ίδρυση του ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους … Το μεγάλο βήμα έγινε το 1841 με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.» 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Σχολικό βιβλίο, σελ. 104 – 105: 2η φάση 1928 – 1932: «Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι … από 

την αντίπαλη παράταξη.»  
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

 Εντοπίζουμε τη σωστή ιστορική αφήγηση με βάση την εκφώνηση. 

 Συνδυάζουμε  την ιστορική αφήγηση με τα δεδομένα των ιστορικών πηγών. 

 Διευκρινίζουμε το είδος της πηγής/πηγών (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) και αιτιολογούμε τον 

χαρακτηρισμό. 

 Αναφέρουμε την προέλευση των πηγών (συγγραφέας, τίτλος έργου κλπ) 

 Προσέχουμε ιδιαίτερα τη συνοχή / Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις. 

 Ακολουθούμε τη σωστή δομή: Πρόλογος, Κυρίως θέμα: ξεκινάμε με την ιστορική αφήγηση, Επίλογος. 

 Τα  υποερωτήματα [α), β)] πρέπει  να απαντηθούν το καθένα αυτόνομα. 

 

Ενδεικτικός πρόλογος: Τα παρατιθέμενα δευτερογενή  ΚΕΙΜΕΝΑ Α,Β εντάσσονται στο ιστορικό πλαίσιο 

του σχολικού εγχειριδίου που καλύπτει την οικονομική πορεία της χώρας κατά τη χρονική περίοδο 1928 -

1932. Πρόκειται για τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος και τις οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας 

κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929, που 

έφτασε στην Ελλάδα την άνοιξη του 1932. Τα ΚΕΙΜΕΝΑ αυτά διευρύνουν το γνωστικό μας αντικείμενο σε 

ό,τι αφορά στα προς απάντηση και σχολιασμό ζητούμενα.  

Κυρίως θέμα : 

α) Ό,τι αφορά στο α) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … .Στο σημείο αυτό, τα 

παρατιθέμενο ιστορικό κείμενο Α  λειτουργεί επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική αφήγηση, καθώς 

διευρύνει το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα … 

Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο σελ. 53, 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, «Το 1927, … που 

ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929.» 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α για την τεκμηρίωση του α) υποερωτήματος: 

 Η λειτουργία της νέας κεντρικής τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, άρχισε στις 14 Μαΐου 1928. 

 Προώθηση και εφαρμογή του κανόνα χρυσού συναλλάγματος. 

 Μετατροπή της δραχμής σε λίρες με κάποιους περιορισμούς. 

 Άμεση εξάρτηση της νομισματικής κυκλοφορίας από τις εξωτερικές συναλλαγές. 

Διευκρίνιση: Εφόσον το α) υποερώτημα ζητά τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος στη βελτίωση της 

ελληνικής δημόσιας οικονομίας (1928 -1932), ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει την απάντησή του, με 

το χωρίο του σχολικού εγχειριδίου, σελ. 54: «Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα … με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.» 

 

β) Ό,τι αφορά στο β) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … .Στο σημείο αυτό, το 

παρατιθέμενο ιστορικό ΚΕΙΜΕΝΟ Β  λειτουργεί επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική αφήγηση, καθώς 

διευρύνει το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα … 
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Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση: Σχολικό βιβλίο σελ. 54, 9. Η κρίση του 1932, «Οι προσπάθειες της 

ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση … είχε και θετικά στοιχεία.» 

Τα κύρια σημεία του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β για την τεκμηρίωση του β) υποερωτήματος: 

 Η συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος και της ελληνικής κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου από τον 

Σεπτέμβριο του 1931 έως τον Απρίλη του 1932 για την αποτροπή της οικονομικής κρίσης. 

 Η αποτροπή της μετατρεψιμότητας της δραχμής και της υποτίμησης της θα καθιστούσε αδύνατη την 

εξυπηρέτηση του εξωτερικού δημόσιου χρέους της. 

 Η απομάκρυνση από τη μετατρεψιμότητα της δραχμής σε ξένο συνάλλαγμα άρχισε από τα τέλη 

Σεπτεμβρίου 1932. 

 Η εφαρμογή αυτής της οικονομικής πολιτικής συνέβαλε στην αντικατάσταση του διοικητή της Τράπεζας, 

λόγω της συνεργασίας του με μεγάλους βιομηχάνους και την εξαγωγή των κεφαλαίων τους. 

 Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε επίσημα την άρση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος. 

 Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της μετατρεψιμότητας ήταν απόρροια της  δυσκαμψίας 

που παρουσίασε η κυρίαρχη οικονομική σκέψη στην Ελλάδα. 

 

Επίλογος: 

 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις – Αξιολογικές κρίσεις. 

 Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές υποκειμενικές κρίσεις. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από τα παραθέματα ή την ιστορική αφήγηση. 

 Απαραίτητη η χρήση στερεότυπων διαρθρωτικών φράσεων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επίλογος μπορεί και να παραλειφθεί. 

 
 

ΘΕΜΑ Δ1 

 Επιλέγουμε τη σωστή ιστορική αφήγηση με βάση την εκφώνηση της ερώτησης. 

 Διευκρινίζουμε το είδος  των πηγών (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) και αιτιολογούμε τον 

χαρακτηρισμό. 

 Αναφέρουμε την προέλευση των πηγών (συγγραφέας, τίτλος έργου κλπ) 

 Ακολουθούμε τη σωστή δομή: Πρόλογος, Κυρίως θέμα: ξεκινάμε με την ιστορική αφήγηση, Επίλογος. 

 Συνδυάζουμε την ιστορική αφήγηση με τα δεδομένα της ιστορικής πηγής. 

 Προσέχουμε ιδιαίτερα τη συνοχή / Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις. 

 Επειδή το θέμα αποτελείται από δύο  υποερωτήματα, πρέπει να διαχωριστούν με σαφήνεια  [α), β),] και να 

απαντηθούν  αυτόνομα. 

Ενδεικτικός Πρόλογος : Τα παρατιθέμενα  ιστορικά ΚΕΙΜΕΝΑ (Α, Β, Γ, Δ) αποτελούν δευτερογενείς ή 

έμμεσες πηγές, αφού δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερη περίοδο σε σχέση με τα γεγονότα που εξιστορούν 

και τα ερμηνεύουν. Οι πηγές αυτές αναφέρονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ρωσικού κόμματος, το οποίο 

έκανε εμφανή την παρουσία του στις εργασίες της Γ’ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας (1826 – 1827), 

προσδιορίζοντας ταυτόχρονα  τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές του θέσεις. Παρουσιάζουν επίσης, 

την κοινωνική σύνθεση του κόμματος ενώ ταυτόχρονα συμπληρώνουν και διευρύνουν το παρεχόμενο ιστορικό 
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υλικό του σχολικού εγχειριδίου.   

Κυρίως θέμα :  

Ο μαθητής μπορεί να διαχειριστεί με διαφορετικούς τρόπους τη σύνθεση της απάντησης, ωστόσο, καλό θα ήταν 

να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη συλλογιστική πορεία: 

α) Ό,τι αφορά στο α) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … .Στο σημείο αυτό, το 

παρατιθέμενο ιστορικό κείμενο (προσδιορισμός:  Α, Β, Γ)  λειτουργεί επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική 

αφήγηση, καθώς διευρύνει το περιεχόμενό της.  Συγκεκριμένα … 

Αρχικά, για να καλύψουμε και τα τρία επίπεδα της εκφώνησης α), χρησιμοποιούμε από το σχολικό εγχειρίδιο, 

σελ. 66 από το γ. Το ρωσικό κόμμα, το χωρίο: «Σε αντίθεση με τις σχετικά ασαφείς θέσεις … εσωτερική 

οργάνωση της χώρας.» και «Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος ήταν … των μελών του.» 

Διαχωρίζουμε τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό). 

 Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση σε ό,τι αφορά στο πολιτικό επίπεδο: Σχολικό βιβλίο, σελ.  67: 

«Πίστευαν ότι κάποιοι … συνεργάστηκαν στην ψήφιση συνταγμάτων.» 

Τα χωρία των ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α,Β,Γ που πρέπει να αξιοποιηθούν σε ό,τι αφορά στο πολιτικό επίπεδο: 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α: «Μέσα την ενδεκάχρονη αυτή περίοδο … της εύνοιας που του έδειχνε ο βασιλιάς.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β: «Οι ρωσόφρονες διεκήρυττον ότι η Ρωσία … εθεώρει πολιτικώς ανώριμον τον ελληνικόν λαόν.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ: «Από καιρό οι Έλληνες είχαν ζωντανή … το πλεονέκτημα της ρωσικής προστασίας».  Στο κείμενο 

παρέχονται συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τον εξωτερικό πολιτικό προσανατολισμό του 

ρωσικού κόμματος, λαμβάνοντας  υπόψιν  και την προστασία που παρείχε στους Έλληνες εμπόρους 

εξασφαλίζοντας τους τη δυνατότητα γρήγορου πλουτισμού. 

 

 Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό επίπεδο: Σχολικό βιβλίο, σελ. 20, 2. Η 

εμπορική ναυτιλία, «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα … και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους.» 

Το χωρίο του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Γ που πρέπει να αξιοποιηθεί σε ότι αφορά στο κοινωνικό επίπεδο: 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ: « Η ειρήνη του Κιουτσούκ Καϊναρτζί (1774)  … εμπορικό λιμάνι της Οδησσού.» 

 

 Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση σε ό,τι αφορά στο θρησκευτικό επίπεδο: Σχολικό βιβλίο, σελ. 66: 

«Προκειμένου να προσεγγίσει ευρύτερα στρώματα, απευθυνόταν συχνά στο θρησκευτικό συναίσθημα 

των Ελλήνων.», σελ. 66 - 67:«Όλοι αυτοί απαιτούσαν … και θα αναγνώριζε στην Εκκλησία κυρίαρχη 

θέση.», σελ. 67 -68: «Το ιδιαίτερο πρόβλημα που έβλεπε το κόμμα των «ναπαίων» … έντονη 

αντιπολίτευση.» 
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Τα χωρία των ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α,Β που πρέπει να αξιοποιηθούν: 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α: «Το ρωσικό κόμμα […] … ήταν συνήθως συγκεχυμένη ή ασυνεπής.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β: «Το ρωσικόν κόμμα … και το μεγαλείον του ελληνικού έθνους εν τω μέλλοντι.» 

β) Ό,τι αφορά στο β) υποερώτημα σχετικά με …  το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι … .Στο σημείο αυτό, το 

παρατιθέμενο ιστορικό κείμενο Δ  λειτουργεί επικουρικά σε συνάρτηση με την ιστορική αφήγηση, καθώς 

διευρύνει το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα … 

Απαιτούμενη ιστορική αφήγηση σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές ομάδες που συμπαρατάχθηκαν με το 

ρωσικό κόμμα: Σχολικό βιβλίο, σελ. 66: «Η Ρωσία μπορούσε να βρει αποδοχή από μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού, επειδή ήταν η μοναδική Μεγάλη Δύναμη με ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα.», σελ. 66 -67: «Με το 

κόμμα αυτό συμπαρατάχθηκαν … και θα αναγνώριζε στην Εκκλησία κυρίαρχη θέση.» 

Απαραίτητη η αξιοποίηση των στοιχείων του ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ για την τεκμηρίωση του β) υποερωτήματος: 

«Βαθιά θρησκευόμενες, … διευρυνόταν.» 

Επίλογος: 

 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις – Αξιολογικές κρίσεις. 

 Στηριζόμαστε σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές υποκειμενικές κρίσεις. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρία από τα παραθέματα ή την ιστορική αφήγηση. 

 Απαραίτητη η χρήση στερεότυπων διαρθρωτικών φράσεων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επίλογος μπορεί και να παραλειφθεί. 

 
 

 

 


