
 

 

 

 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Ενδεικτικές απαντήσεις 

 
ΘΕΜΑ Α1.  
 
ΠΕΔΙΝΟΙ: Ήταν ένας από τους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς που 
εμφανίστηκαν στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864. (Ο άλλος ήταν οι 
ορεινοί). Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος 
υπονόμευε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό 
επιχείρησε τη δημιουργία σώματος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει 
την παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν 
πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σε 
εκείνους που είχαν διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, και 
φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών 
κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους 
μικροκαλλιεργητές. 
 
ΟΜΑΔΑ ΙΑΠΩΝΩΝ: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η 
εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού 
μορφώματος υπό τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο 
της κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να 
προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να 
επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. 
 
ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (1910): Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το 
Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές 
προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού 
συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες 
εκλογές του 1910 (Νοέμβριος) εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι 
οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. 



 

 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ Α2. 
 
α. Σωστό  
β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
 
ΘΕΜΑ Β1.  
 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 26-27: «To πιστωτικό σύστημα της χώρας… ειδικών 
κοινωνικών ομάδων».  
 
 
ΘΕΜΑ Β2. 
 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 104-105: «Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι… 
από την αντίπαλη παράταξη».  
 
 
ΘΕΜΑ Γ1. 
 
Ενδεικτική εισαγωγή: σχολ. βιβλίο, σελ. 53 «Το 1927, με αφορμή… ένα 
χρόνο αργότερα» και το ΚΕΙΜΕΝΟ Α αναφέρει ότι η πλήρης ημερομηνία 
έναρξης της λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η 14η Μαΐου 1928. 
 
α. σχολ. βιβλίο, σελ. 53: «Πολύ γρήγορα πέτυχε… από τη Νέα Υόρκη το 
1929». 
 
Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στα εξής σημεία του 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α (δευτερογενής ιστορική πηγή): 

· Με τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόστηκε στην 
Ελλάδα ο κανόνας του χρυσού συναλλάγματος, δηλαδή η σύνδεση 
της δραχμής με την αγγλική λίρα- ένα νόμισμα χρυσής βάσης. Άρα, 



 

 

 

 

οι πολίτες θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις δραχμές τους σε λίρες, 
με κάποιους περιορισμούς. 

· Εξαιτίας της εφαρμογής του κανόνα του χρυσού συναλλάγματος, η 
κυκλοφορία και η προσφορά χρήματος ήταν άμεσα εξαρτώμενες 
από την πορεία των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. 

β. σχολ. βιβλίο, σελ. 54: «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης… 
είχε και θετικά στοιχεία». 
 
Συμπλεκτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στα εξής σημεία του 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β (δευτερογενής ιστορική πηγή): 
 

· Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1931 έως και τον Απρίλιο του 1932 η 
ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθούσαν να 
αποφύγουν την εγκατάλειψη της ελεύθερης μετατρεψιμότητας της 
δραχμής σε νόμισμα χρυσής βάσης με συνεπακόλουθο την 
υποτίμηση του εθνικού νομίσματος της Ελλάδας, η οποία θα 
δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση του 
εξωτερικού δημόσιου χρέους. Οι περιορισμοί στην ελεύθερη 
μετατρεψιμότητα της δραχμής σε ξένο συνάλλαγμα είχαν ξεκινήσει 
διαδοχικά από τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

· Ο Αλέξανδρος Διομήδης- πρώτος διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος- ήταν ο πρώτος που υπέστη τις συνέπειες αυτών των 
περιορισμών της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος, 
εφόσον αντικαταστάθηκε. Θεωρήθηκε ότι επέτρεψε σε μεγάλους 
βιομηχάνους την εξαγωγή κεφαλαίων λίγο πριν επιβληθούν οι 
συναλλαγματικοί περιορισμοί. 

· Πάντως, η δυστοκία της γενικότερης οικονομικής αντίληψης στη 
χώρα εμπόδιζε και την κυβέρνηση από το να εφαρμόσει την άρση 
της μετατρεψιμότητας. 

Ενδεικτικός επίλογος: Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 έφθασε 
στην Ελλάδα σε μια περίοδο οικονομικής «ευημερίας», στην επίτευξη της 
οποίας συνέβαλε και η δραστηριότητα της νέας κρατικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
 



 

 

 

 

 
Δ1.  

α.  Σχολ. βιβλίο σελ. 66- 68: «Σε αντίθεση … στο θρησκευτικό 
συναίσθημα των Ελλήνων» και «Όλοι αυτοί απαιτούσαν … έντονη 
αντιπολίτευση», σελ. 70: «Ακόμη και το ρωσικό… εξουσιών του βασιλιά». 

Συμπλεκτικά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του 
Κειμένου Α (δευτερογενής πηγή): 

· Βασική θέση του ρωσικού κόμματος ήταν η συμφιλίωση της 
Ελληνικής Εκκλησίας με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, 
αναφορικά με το αυτοκέφαλο. 

· Επιδίωκε την ενίσχυση των εξουσιών της Εκκλησίας. 

· Υποστήριζε την ορθόδοξη μοναρχία. 

· Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας,  η στάση του 
ρωσικού κόμματος υπέρ της απολυταρχίας ή υπέρ της πιο 
φιλελεύθερης μορφής συνταγματισμού διαμορφωνόταν με βάση 
την εύνοια του βασιλιά στο κόμμα. 

 

Συμπλεκτικά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του 
Κειμένου Β (δευτερογενής πηγή): 

· Για το ρωσικό κόμμα, η Ρωσία αποτελούσε σύμμαχο των Ελλήνων 
και κατά συνέπεια θα προστάτευε τους καταπιεζόμενους Έλληνες, 
την ορθόδοξη πίστη και τα εθνικά τους δικαιώματα.  

· Η εφημερίδα «Αιών» το αποκαλεί κόμμα εθνικό που είχε ως στόχο 
την ενίσχυση της Ορθοδοξίας και του ελληνικού έθνους, επιδίωξη 
που στηριζόταν στη συμβολή της Ρωσίας. 

· Ήταν κόμμα συντηρητικό και ο αρχηγός του Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης απέρριπτε την ιδέα για την παροχή συντάγματος 
επειδή θεωρούσε ανώριμη την πολιτική σκέψη των Ελλήνων.  

 



 

 

 

 

Συμπλεκτικά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του 
Κειμένου Γ (δευτερογενής πηγή): 

· Το ρωσικό κόμμα στήριζε τις ελπίδες του για την απελευθέρωση της 
Ελλάδας στη Ρωσία. 

· Στο παρελθόν η Ρωσία είχε υπάρξει σύμμαχος της Ελλάδας. Με τη 
συνθήκη του Κιουτσούκ – Καϊναρτζή ευνόησε και προστάτευσε το 
ελληνικό εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ενίσχυσε και τα 
ελληνικά εμπορικά κέντρα (Σπέτσες) στη Μεσόγειο. Παράλληλα, η 
ρωσική πολιτική συνέβαλε στη δημιουργία μιας ισχυρής ελληνικής 
παροικίας στην Οδησσό, που αποτελούσε σημαντικό εμπορικό 
λιμάνι, και περιφρουρούσε τα δικαιώματα της ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

 

β.  σχολ. βιβλίο σελ.66: « Με το κόμμα αυτό συμπαρατάχθηκαν… 
απολύθηκαν» 

Συμπλεκτικά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα εξής σημεία του 
Κειμένου Δ (δευτερογενής πηγή): 

· Με το ρωσικό κόμμα συμπαρατάχθηκαν βαθιά θρησκευόμενες 
κοινωνικές ομάδες: οι λαϊκές τάξεις, κοσμικοί και κληρικοί που 
αντιμάχονταν τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία, κατά την κρίση τους, 
έθεταν σε κίνδυνο την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

· Η λαϊκή του βάση αυξανόταν διαρκώς.  


