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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ2020 

Γ’  ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΔΜΑ Α1 

ΠΔΓΙΝΟΙ: Μία από ηηο δύν κεγάιεο παξαηάμεηο, ν ππξήλαο ησλ νπνίσλ ζπγθξνηήζεθε ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-64 ήηαλ νη Πεδηλνί. Οη Πεδηλνί είραλ σο εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνύιγαξε, ν 

νπνίνο ππνλόκεπε  ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνύο ζεζκνύο. Με παξεκβάζεηο ζην ζηξαηό επηρείξεζε ηε 

δεκηνπξγία ζώκαηνο «πξαηησξηαλώλ» γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Δκπόδην 

ζηηο επηδηώμεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο θαη ζεζκνί. Ο  Βνύιγαξεο έβξηζθε νπαδνύο αλάκεζα 

ζε εθείλνπο πνπ είραλ δηνξηζηεί παξάλνκα ζην ζηξαηό ή ζην δεκόζην, θαη θνβνύληαλ κε ράζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε επηθξάηεζεο ζπλζεθώλ θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκόηεηαο, ζε άλεξγνπο 

πηπρηνύρνπο θαη ζηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο 

ΟΜΑΓΑ ΙΑΠΩΝΩΝ: Σν  κνλαδηθό λέν πνιηηηθό ζηνηρείν έσο ην 1909 ήηαλ ε εκθάληζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ Ιαπώλσλ, πνιηηηθνύ κνξθώκαηνο ππό ηνλ Γεκήηξην 

Γνύλαξε, πνπ ηδξύζεθε ην 1906. Δπίθεληξν ηεο θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε αδπλακία ηνπ πνιηηηθνύ 

ζπζηήκαηνο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. Η νκάδα δελ κπόξεζε λα 

επηβηώζεη θαη δηαιύζεθε ην 1908. 

Λαικό κόμμα: Ιδξύεηαη ζηα κέζα ηνπ 1910 από ηνπ Κνηλσληνιόγνπο, κε αξρεγό ηνλ 

Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ. Βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηνπ ήηαλ ε αλακόξθσζε 

ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε επηβνιή αξρώλ θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. ηηο δεύηεξεο 

εθινγέο ηνπ 1910 εμειέγεζαλ 7 ππνςήθηνη ηνπ θόκκαηνο νη νπνίνη παξείραλ θξηηηθή 

ππνζηήξημε ζηνπο Φηιειεύζεξνπο. Δπηδεηνύζε , όπσο θαη ε θνηλσληνινγηθή εηαηξεία γηα όια 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηζόηεηα επθαηξηώλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 

δηαλνκή ησλ αγαζώλ  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελόο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνύζε λα 

πινπνηεζεί κε ηε ζηαδηαθή αλακόξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε  ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή. 
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ΘΔΜΑ Α2 

α. ωζηό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. ωζηό 

ε. Λάθος 

 

ΘΔΜΑ Β1 

α. Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 26-27: «Σν πηζησηηθό ζύζηεκα… κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο» 

 

ΘΔΜΑ Β2 

Α. Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 104-105 ζην ζρνιηθό βηβιίν: «ηελ πνιηηηθή 

πξαθηηθή… από ηελ αληίπαιε παξάηαμε» 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1 

α. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηήκαηνο  νη ππνςήθηνη όθεηιαλ λα αλαθέξνπλζηνηρεία από ηε 

ζει.53 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ:«Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο».Δπηπιένλ ζα έπξεπε λα εληάμνπλ 

ζηελ απάληεζή ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπλδπαζηηθάηα δεδνκέλα Α ‘ Παραθέμαηος: 

 Λεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 14 Ματνπ 1928. 

 Σε δπλαηόηεηα ,πνπ παξείρε ε Σξάπεδα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ εζληθνύ καο 
λνκίζκαηνο ζε ρξπζό θαη ζπλάιιαγκα. 

 Σελ εμήγεζε ηεο κεηαηξνπήο απηήο όπσο ηελ αλαθέξεη ην παξάζεκα. 

 Σελ εμάξηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο από ηηο 
δηαθπκάλζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο ρώξαο. 

β. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηήκαηνο  νη ππνςήθηνη όθεηιαλ λα αλαθέξνπλ ζηνηρεία από ηε 

ζει. 54 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ:   «Η θξίζε ηνπ 1932» έσο ηελ ηξίηε παξάγξαθν : «….είρε 

θαη ζεηηθά ζηνηρεία». Δπηπιένλ ζα έπξεπε λα εληάμνπλ ζηελ απάληεζή ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπλδπαζηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ Β’ Παραθέμαηος: 
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 Σηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο, από ηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 1831 σο ηνλ Απξίιην 
ηνπ 1932 λα απνηξέςνπλ ην αλαπόθεπθην δειαδή ηελ αλαζηνιή ηεο 
κεηαηξεςηκόηεηαο ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ζε ρξπζό θαη ζπλάιιαγκα, ηελ ππνηίκεζε 
ηεο δξαρκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πιεξσκήο ησλ εμσηεξηθώλ δαλείσλ. 

 Σελ εμήγεζε ηεο κεηαηξεςηκόηεηαο. 
 Γηαηί αληηθαηαζηάζεθε ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Αιέμαλδξνο Γηνκήδεο. 

 Σν ζρόιην γηα ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα άξεη ηε κεηαηξεςηκόηεηα. 
 

ΘΔΜΑ Γ1 

α. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ α εξσηήκαηνο νη ππνςήθηνη έπξεπε λα αληιήζνπλ ζηνηρεία από ηηο 

ζει. 66-68 «Σν ξσζηθό θόκκα» θαζώο επίζεο θαη από ηα κείμενα  Α,Β, Γ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύζαλ λα αληιήζνπλ νη καζεηέο από ηα θείκελα πνπ 

παξαηέζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

 ε ζξεζθεπηηθό επίπεδν: 
 Τπνζηήξηδε ηε ζπκθηιίσζε κε ηελ εθθιεζία ηεο Κσλ/πνιεο, κεγαιύηεξεο 

εμνπζίεο γηα ηελ εθθιεζία κέζα ζην θξάηνο θαη νξζόδνμε κνλαξρία. 
 Η εθεκεξίδα Αηώλ έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά πσο δελ πξόθεηηαη αθξηβώο γηα 

ξσζηθό θόκκα αιιά γηα έλα θόκκα εζληθό πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε ησλ 
παηέξσλ ηνπ θαη απνδέρεηαη από ηελ πιεπξά ηεο Ρσζίαο ην ζξίακβν ηεο 
νξζόδνμεο εθθιεζίαο θαη ην κεγαιείν ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ζην κέιινλ. 

 Η ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή 1774 είρε ραξίζεη ην πιενλέθηεκα ηεο 
ξσζηθήο πξνζηαζίαο ζηελ νξζόδνμε εθθιεζία κέζα ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία. 

 ε πνιηηηθό επίπεδν: 
 Μέζα ζηα 11 ρξόληα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηνλ πνιηηηθό ρώξν ππνζηήξημε ηόζν 

ηελ απνιπηαξρία όζν θαη ηελ πην θηιειεύζεξε κνξθή ζπληαγκαηηζκνύ. Οη 
ζέζεηο ηνπ ζπζρεηηδόηαλ πάληα κε ηελ εύλνηα πνπ ηνπ έδεηρλε ν Βαζηιηάο. 

 Οη ξσζόθξνλεο ππνζηήξηδαλ όηη ε Ρσζία ζα δηώμεη ηνπο Σνύξθνπο από ηα 
Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιή. 

 Ήηαλ επίζεο ζπληεξεηηθνί ζε ζεκείν ώζηε ν Κνινθνηξώλεο λα ηάζζεηαη θαηά 
ηνπ πληάγκαηνο θαη λα ζεσξεί αλώξηκν ηνλ ειιεληθό ιαό. 

 Η ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή βνήζεζε λα πξνζαλαηνιηζηνύλ νη 
πνιίηεο πξνο ην ξσζηθό θόκκα. 

 ε θνηλσληθό επίπεδν: 
 Τπνζηήξηδε ηε Ρσζία σο ηελ νκόδνμε ρώξα ηνπ Βνξξά θαη πξνζηάηηδα ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ Διιήλσλ θαη σο ηε κόλε ρώξα πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ππνζηεξίμεη ηα δίθαηα ηεο Διιάδαο. 

 Η ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή είρε δώζεη ζηνπο Έιιελεο εκπόξνπο ηε 
δπλαηόηεηα γξήγνξνπ πινπηηζκνύ κε ην εκπόξην ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο. Έηζη 
νη πέηζεο θαηάθεξαλ λα γίλνπλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εκπνξηθά θέληξα 
ηεο Μεζνγείνπ. Δπίζεο έδσζε ώζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθήο ειιεληθήο 
παξνηθίαο ζην λέν εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Οδεζζνύ. 
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β. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ δεύηεξνπ εξσηήκαηνο νη ππνςήθηνη ζα έπξεπε λα αλαθέξνπλ 

ζηνηρεία από ην απόζπαζκα πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 66-67 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ: « Με 

ην θόκκα απηό ζπκπαξαηάρζεθαλ…ηε δνινθνλία ηνπ απνιύζεθαλ.» 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα έπξεπε λα ζπλδπαζηνύλ θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κειμένοσ Γ: 

 όηη νη Λατθέο ηάμεηο, θνζκηθνί θαη θιεξηθνί ιόγσ ηεο βαζηάο ζξεζθεπηηθόηεηάο ηνπο, 
αιιά θαη ησλ θηλδύλσλ  πνπ πξνέθππηαλ γηα ηελ νξζνδνμία από ηε δηάιπζε ησλ 
κνλαζηεξηώλ έβξηζθαλ ζπρλά θαηαθύγην ζην ξσζηθό θόκκα. 

 ν  θαηώηεξνο θιήξνο αληηζηξαηεύνληαλ ηα θπβεξλεηηθά κέηξα θαη  ε ιατθή ηνπ βάζε 
δηαξθώο δηεπξύλνληαλ. 
 

ημείωζη 1η: ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γ1ααπαηηνύληαλ κεγαιύηεξε πξνζνρή ηόζν 

ζην ζπλδπαζκό ησλ ζηνηρείσλ όζν θαη ζηε δνκή ηεο απάληεζεο ώζηε λα ππάξρεη 

αιιεινπρία ησλ ζηνηρείσλ. 

ημείωζη 2η: Οπσζδήπνηε ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαζεκάησλ απαξαίηεην είλαη θαη ην 

πιαηζίσκα ησλ πεγώλ. Η αλαθνξά δειαδή ζηνπο ζπγγξαθείο θαη ην έξγν ηνπο από ην 

νπνίν αληιήζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα. 

 




