
 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ  ΑΠΑΝΣΗΔΙ  ΣΗΝ  ΙΣΟΡΙΑ 

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ  Α1 

α. Πεδινοί: κηα από ηηο δύν κεγάιεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο  πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1862-1864 κε εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνύιγαξε, ν 

νπνίνο ππνλόκεπε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνύο ζεζκνύο. Με παξεκβάζεηο ζην ζηξαηό 

επεδίσθε ηελ δεκηνπξγία νκάδαο ησλ πξαηησξηαλώλ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Έβξηζθε νπαδνύο αλάκεζα ζε εθείλνπο παξάλνκα ζην 

ζηξαηό ή ζην δεκόζην θαη θνβνύληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε 

ζπλζεθώλ θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκόηεηαο, ζε άλεξγνπο πηπρηνύρνπο θαη ζηνπο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο. Ο ιαόο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζπγθξόηεζε απηήο ηεο 

παξάηαμεο. (ζρ.βηβι.ζει.77) 

 

β. Ομάδα Ιαπώνων: πνιηηηθό κόξθσκα πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Γεκήηξην Γνύλαξε ην 

1906. Δπίθεληξν ηεο θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε αδπλακία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. Η νκάδα δε κπόξεζε λα επηβηώζεη θαη 

δηαιύζεθε ην 1908. (ζρ.βηβι.ζει.86) 

 

γ. Λαϊκό Κόμμα: ηδξύζεθε ζηα κέζα ηνπ 1910 από ηνπο Κνηλσληνιόγνπο, κε αξρεγό 

ηνλ Αιέμαλδξν  Παπαλαζηαζίνπ. Βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηνπ ήηαλ ε 

αλακόξθσζε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε επηβνιή αξρώλ θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο. ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1910 εμειέγεζαλ επηά ππνςήθηνη ηνπ 

θόκκαηνο, νη νπνίνη παξείραλ θξηηηθή ππνζηήξημε ζηνπο Φηιειεύζεξνπο. 

(ζρ.βηβι.ζει.93) 

 

 

ΘΔΜΑ  Α2 

α. σζηό  (ζρ.βηβι.ζει.54) 

β. Λάζνο (ζρ.βηβι.ζει.65) 

γ. Λάζνο (ζρ.βηβι.ζει.108) 

δ. σζηό (ζρ.βηβι.ζει.133) 

ε. Λάζνο (ζρ.βηβι.ζει.136) 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ  Β1 

«Σν πηζησηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο […] εηδηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ.» 

(ζρ.βηβι.ζει.26-27) 

 

 

ΘΔΜΑ  Β2 

 Δηζαγσγή: «Καηά ηελ πεξίνδν 1923-1928, βαζηθόο ζηόρνο ησλ Φηιειεπζέξσλ […] 

ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα.» (ζρ.βηβι.ζει.104) 

  «ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή νη Φηιειεύζεξνη ήηαλ αληηκέησπνη […] από ηελ αληίπαιε 

παξάηαμε.» (ζρ.βηβι.ζει.104-105) 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

α.   

 ζρ.βηβι.ζει.53 & Κείκελν Α: Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε λέα θεληξηθή ηξάπεδα ηεο 

ρώξαο, ηδξύζεθε ην 1927 θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 14 Μαΐνπ 1928.  

 ην έξγν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  

1) ζρ.βηβι.ζει.53: «Πνιύ γξήγνξα πέηπρε […] ζε ρξπζό.»  

2) Κείκελν Α: Σν ειιεληθό λόκηζκα ζπλδέζεθε κε ηελ αγγιηθή ιίξα, γεγνλόο πνπ 

ζήκαηλε όηη ε ηζνηηκία ηεο ειιεληθήο δξαρκήο κε ηα άιια μέλα λνκίζκαηα πεξλνύζε 

κέζα από ηελ αμία ηεο ιίξαο Αγγιίαο, ηζρπξνύ λνκίζκαηνο  εθείλεο ηεο επνρήο.  

 ηα απνηειέζκαηα από ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  

1) Κείκελν Α: Οη θάηνρνη ειιεληθώλ δξαρκώλ κεηέηξεςαλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε 

ιίξεο Αγγιίαο  

2) ζρ.βηβι.ζει.53: «Σα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο […] επελδύζεηο».  

3) Κείκελν Α: ε εμέιημε απηή εμαξηνύζε ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη ηελ 

πξνζθνξά ρξήκαηνο από ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο 

ρώξαο. 

4) ζρ.βηβι.ζει.53: Η ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο «ελίζρπζε […] 1932).»  

 

β)  

 Δηζαγσγή (ζρ.βηβι.ζει.53): Η πεξίνδνο επθνξίαο πνπ μεθίλεζε κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δπζηπρώο θξάηεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 1932, «νπόηε 

εθδειώζεθε…από ηε Νέα Τόξθε ην 1929»  

 ζρ.βηβι.ζει.53: «Οη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο […] εμσηεξηθώλ ηεο 

δαλείσλ.» 

Κείκελν Β:  Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θξίζεο μεθίλεζαλ από ηα ηέιε 

επηεκβξίνπ ηνπ 1931 θαη ζπλερίζηεθαλ από ηελ θπβέξλεζε Δι. Βεληδέινπ θαη ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 1932. Αιιά νη πξνζπάζεηεο απέβεζαλ 

κάηαηεο, αθνύ ε επίζεκε εγθαηάιεηςε ηεο ειεύζεξεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο 

δξαρκήο, θαζώο θαη ε ππνηίκεζή ηεο ήηαλ εμέιημε αλαπόθεπθηε. Έηζη ε 

εμππεξέηεζε ησλ εμσηεξηθώλ δαλείσλ αλαζηειιόηαλ, θαη νη δηαδνρηθνί πεξηνξηζκνί 

πνπ άξρηζαλ λα επηβάιινληαη από ην επηέκβξην ηνπ 1932 ζεκαηνδνηνύζαλ ην λέν 

νηθνλνκηθό θαη λνκηζκαηηθό θαζεζηώο ηεο ρώξαο. Πξώην αξλεηηθό απνηέιεζκα ηεο 

λέαο θαηάζηαζεο ππήξμε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 



 

 

Διιάδνο,  Αι. Γηνκήδε, κε ηελ θαηεγνξία πώο επέηξεςε ζε κεγάινπο βηνκεράλνπο 

ηελ εμαγσγή θεθαιαίσλ ιίγν πξηλ επηβιεζνύλ νη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί. 

 ζρ.βηβι.ζει.53: «Έηζη εγθαηληάζηεθε κηα πεξίνδνο […] από ειεύζεξεο νηθνλνκηθέο 

ζπκθσλίεο.» 

Κείκελν Β: Οη απνθάζεηο απηέο πάλησο δελ ήηαλ εύθνιεο, θαζώο ε θπξίαξρε 

νηθνλνκηθή άπνςε ζηε ρώξα πξνθαινύζε δηζηαγκνύο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. 

 ζρ.βηβι.ζει.53: «ην εμσηεξηθό εκπόξην … θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα.» 

 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ1 

α. 

πνιηηηθό επίπεδν 

 ζρ.βηβι.ζει.67: Οη νπαδνί ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο «απαηηνύζαλ ηελ ίδξπζε […] 

ζηελ ςήθηζε ζπληαγκάησλ» 

Κείκελν Α: ην ξσζηθό θόκκα ήηαλ αζηαζέο θαη κέζα ζε έλδεθα ρξόληα ππνζηήξημε 

αληηθαηηθέο ζέζεηο από ηελ απνιπηαξρία έσο ηνλ θηιειεπζεξηζκό θαη ηελ ςήθηζε 

ζπληάγκαηνο. Γλώκνλαο θάζε θόξα γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ήηαλ ε επλντθή ή κε ζηάζε 

ηνπ βαζηιηά Όζσλα. 

Κείκελν Β: ην ξσζηθό θόκκα δηεπόηαλ από ζπληεξεηηζκό θαη κάιηζηα ν αξρεγόο 

ηνπ Θ. Κνινθνηξώλεο επεηδή έθξηλε «αλώξηκνπο» ηνπο Έιιελεο, ηαζζόηαλ θαηά 

ηεο παξνρήο ζπληάγκαηνο. 

 

θνηλσληθό επίπεδν 

 ζρ.βηβι.ζει.66:  «Η νκνηόηεηα […] αληηιήςεηο ησλ κειώλ ηνπ.» 

Κείκελν Α: ε απηνθεθαιία ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί κε πλεύκα θαηαιιαγήο 

θαη ζπλελλόεζεο κε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 

νξζόδνμε Δθθιεζία ζα έπξεπε λα έρεη δηεπξπκέλεο εμνπζίεο ζην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο. Φξνλνύζε όηη ν βαζηιηάο, ελ πξνθεηκέλσ ν 

Όζσλ, όθεηιε λα αζπαζηεί ηελ νξζνδνμία. 

 νη ξσζόθηινη αλέκελαλ ηελ απειεπζέξσζε Βαιθαλίσλ θαη Αλαηνιήο κε εθδίσμε 

ησλ Οζσκαλώλ από ηνπο Ρώζνπο. 

Κείκελν Β: Η «νκόδνμε» δύλακε ηνπ βνξξά ζα γηλόηαλ «πξνζηάηεο» ησλ 

νξζνδόμσλ θαη βαζηθόο ζπκπαξαζηάηεο γηα ηελ επόδσζε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ. 

πγθεθξηκέλα  ν «Αηώλ», ξσζόθηιε εθεκεξίδα, ππνζηήξηδε όηη πξόθεηηαη γηα θόκκα 

«εζληθόλ», πηζηό ζηηο παξαδεδνκέλεο αμίεο, πνπ αγσληδόηαλ γηα ην ζξίακβν ηεο 

νξζνδνμίαο θαη ην κεγαιείν ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. 

Κείκελν Γ: Οη εζληθναπειεπζεξσηηθέο πξνζδνθίεο είραλ θαη ξίδεο αλαγόκελεο ζηελ 

πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο. Από ηα «νξινθηθά» αιιά θαη ηε ζπλζήθε ηνπ 

Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή (1774) πνπ παξείρε ξσζηθή πξνζηαζία ζηα ρξηζηηαληθά 

ειιεληθά πινία άξα θαη ηελ επρέξεηα γξήγνξνπ πινπηηζκνύ από ην εκπόξην ζηε 

Μαύξε ζάιαζζα. Αθόκε, ζην πιαίζην απηό, ζπγθξνηήζεθε ζηηο πέηζεο ζεκαληηθό 

κεζνγεηαθό θέληξν εκπνξίνπ θαη πξνσζήζεθε ε δεκηνπξγία ζπνπδαίαο ειιεληθήο 

παξνηθίαο ζην εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Οδεζζνύ, ζηελ Κξηκαία. 

 

ζξεζθεπηηθό επίπεδν 

 ζρ.βηβι.ζει.67-68  «Σν ηδηαίηεξν πξόβιεκα […] έληνλε αληηπνιίηεπζε.» 

Κείκελν Α: Με δεδνκέλν (από ην ζρνιηθό βηβιίν) όηη ε αληηβαζηιεία είρε ςεθίζεη 

ην απηνθέθαιν ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο, ην ξσζηθό θόκκα ζε ζξεζθεπηηθό 



 

 

επίπεδν ππνζηήξηδε ηε ζπκθηιίσζε κε ηελ Δθθιεζία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 

(Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν), επηδεηώληαο θαζεζηώο νξζόδνμεο κνλαξρίαο.  

Κείκελν Β: ηνλίδεηαη ε ζύλδεζε ηνπ θόκκαηνο κε ηε Ρσζία πνπ εθζεηάδεηαη από ηελ 

εθεκεξίδα «Αηώλ», όξγαλν ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο, ελώ ην θόκκα απνθαιείηαη σο 

«κέγα εζληθόλ» πνπ πξνζβιέπεη ζε «ζξίακβν ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηνπ Διιεληθνύ 

Έζλνπο». 

 

β. 

 ζρ.βηβι.ζει.66: «Με ην ξσζηθό θόκκα ζπκπαξαηάρζεθαλ […] κεηά ηε δνινθνλία 

απνιύζεθαλ».  

Κείκελν Γ: Η ιατθή βάζε ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο - παξά ηηο επηθξίζεηο πνπ δερόηαλ 

- απμαλόηαλ γηαηί ζε απηό πξνζέθεπγαλ θιεξηθνί θαη θνζκηθνί, νη νπνίνη 

επεξεαζκέλνη θαη από ηελ πνιηηηθή ησλ Βαπαξώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

θιείζηκν ησλ πεξηζζόηεξσλ κνλαζηεξηώλ κεηά ην 1833, ζπζπεηξώζεθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θόκκα θαζώο αλαγλώξηδαλ ην δεζκό ηνπ θόκκαηνο κε ηελ νξζνδνμία. 

Κείκελν Γ: όζνη αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην ηνλ 18
ν
 αηώλα δελ ιεζκόλεζαλ ηελ 

ζεκαληηθή βνήζεηα ηεο Ρσζίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο  

κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή (1774) αιιά θαη κε ηελ 

έμνδν ηεο Ρσζίαο ζηε Μαύξε Θάιαζζα θαη ην εκπόξην πνπ αλαπηύρζεθε ζηα 

ιηκάληα ηεο πεξηνρήο, ι.ρ. ζηελ Οδεζζό (βι. θαη ζρ.βηβι.ζει.20) 

 

Δπιμέλεια: Φιλιππία σρμή, Φιλόλογος 


