
 

 
Ενδεικτικές Απαντήσεις Ιστορίας 
 
ΘΕΜΑ Α1  
α) Πεδινοί: σελ. 77, «Είναι μια από τις δύο μεγάλες παρατάξεις ... της παράταξης» 
β) Ομάδα Ιαπώνων: σελ. 86, «Αποτέλεσε πολιτικό μόρφωμα ... διαλύθηκε το 1908» 
γ) Λαϊκό Κόμμα (1910): σελ. 93 «Ιδρύθηκε το 1910 ... στους Φιλελευθέρους»  
 
ΘΕΜΑ Α2  
α – Σ  
β – Λ  
γ – Λ  
δ – Σ  
ε – Λ  
 
ΘΕΜΑ Β1  
Σελ. 26-27 : «Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ... κοινωνικών ομάδων»  
 
ΘΕΜΑ Β2  
Σελ. 104 – 105 : «Στην πολιτική ... παράταξη»  
 
ΘΕΜΑ Γ1  
α) (Σελ. 53 σχολικό βιβλίο : κεφάλαιο 8, η Τράπεζα της Ελλάδος: «Το 1927 ... 
1929») 
 
Το 1927, με αφορμή ... ένα χρόνο αργότερα. Πράγματι, όπως γίνεται σαφές από το 
Α παράθεμα, προερχόμενο από τον «Πλούτο της Ελλάδας» του Κ. Κωστή 
(δευτερογενής πηγή), στις 14 Μαϊου του 1828 άρχισε τις λειτουργίες της η νέα 
κεντρική τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ίδρυσή της συνοδεύτηκε 
από την άμεση εφαρμογή του κανόνα χρυσού συναλλάγματος, σύμφωνα με το 
οποίο η δραχμή συνδεόταν με την αγγλική λίρα, ένα νόμισμα χρυσής βάσης. Έτσι, 
πολύ γρήγορα η Τράπεζα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα 
νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά της σε 
χρυσό και συνάλλαγμα και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού 
νομίσματος σε χρυσό. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των δραχμών είχαν τη 
δυνατότητα να μετατρέψουν τις δραχμές τους σε λίρες, με κάποιους φυσικά 
περιορισμούς. Οι διακυμάνσεις, λοιπόν, των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας 



 

καθόριζαν άμεσα τη νομισματική κυκλοφορία και γενικότερα την προσφορά 
χρήματος. Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δημόσια ... το 1929.  
 
 
β) (Σελ. 54 σχολικό βιβλίο: κεφάλαιο 9, η κρίση του 1932: «Η παγκόσμια 
οικονομική κρίση ... αισιοδοξία» - εισαγωγικά , προαιρετικά - , «οι προσπάθειες 
της ελληνικής κυβέρνησης ... θετικά στοιχεία»)  
 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση ... και αισιοδοξία. Οι προσπάθειες της ελληνικής 
κυβέρνησης ... μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος. Ο Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, στην Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, (δευτερογενής πηγή) 
αναφέρει πως για επτά μήνες, από το Σεπτέμβρη του 1931 έως και τον Απρίλη του 
1932, τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Τράπεζα της Ελλάδας κατέβαλλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να αποτρέψουν την εγκατάλειψη της ελεύθερης μετατρεψιμότητας της 
δραχμής και τη συνεπακόλουθη υποτίμησή της, καθώς έτσι θα ήταν αδύνατη η 
εξυπηρέτηση των δημοσίων χρεών. Πράγματι, η αναστολή εξυπηρέτησης των 
εξωτερικών δανείων υπήρξε αναπόφευκτη. Έτσι, εγκαινιάστηκε μια περίοδος ... 
αυτάρκεια της χώρας. Ο κρατικός παρεμβατισμός επιβλήθηκε με διαδοχικούς 
περιορισμούς της μετατρεψιμότητας του νομίσματος, ενώ η Ελλάδα μπήκε με τη 
σειρά της ... οικονομικές συμφωνίες. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πλαίσιο 
αυτό είχε συνέπειες, όπως στην περίπτωση του Αλέξανδρου Διομήδη, πρώτου 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος επέτρεψε σε βιομηχάνους την 
εξαγωγή κεφαλαίων τις παραμονές της επιβολής των συναλλαγματικών 
περιορισμών. Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η 
μέθοδος διακανονισμού κλήρινγκ ... θετικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, η 
επίσημη άρση της μετατρεψιμότητας έγειρε δισταγμούς, γεγονός που κυρίως 
οφείλεται στα εμπόδια που προέβαλλε η κυρίαρχη οικονομική σκέψη στη χώρα.  
 
Θέμα Δ1 
 
α) Κατά το 1825 στο στρατόπεδο των νικητών ...Γ΄Εθνοσυνέλευση (σχολικό βιβλίο 
σελ. 62-63). Σε αντίθεση με τις ... γαλλικού κόμματος (σχολικό βιβλίο σελ. 66) 
Ωστόσο, το παράθεμα του John Petropoulos («Πολιτική και συγκρότηση κράτους 
στο Ελληνικό Βασίλειο», δευτερογενής πηγή) υποστηρίζει πως το ρωσικό κόμμα 
είχε συγκεχυμένη ιδεολογία αναφορικά με τα άλλα ζητήματα που ταλάνιζαν το 
νεοελληνικό κράτος, πέρα από το ζήτημα της θρησκείας. Το ρωσικό κόμμα 
χαρακτηρίζοταν ....χριστιανικό δογμα Όπως επισημαίνεται και στο παράθεμα του 



 

Χ. Κορίζη («Η πολιτική ζωή εις την Ελλάδα 1821-1910, δευτερογενές παράθεμα) η 
δύναμη του Βορρά, δηλαδή η Ρωσία ήταν η μόνη δύναμη με ορθόδοξο δόγμα και 
γι΄αυτό παρουσιάζοταν ως προστάτιδα των καταπιεσμένων ορθόδοξων χριστιανών, 
καθώς αλτρουιστικά θα ικανοποιούσε τα δίκαια των Ελλήνων. Ακόμη, η εφημερίδα 
της εποχής «Αιών» ταύτιζε την πίστη στην Ορθοδοξία με την πίστη στη Ρωσία, 
καθώς αυτή θα εκδίωκε τους Οθωμανούς από τα Βαλκάνια. Συμπληρωματικά, στο 
τρίτο παράθεμα του G. Hering («Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821- 1936», 
δευτερογενής πηγή) ενιχύεται η ιδέα ότι η Ρωσία θα λειτουργήσει ως από μηχανής 
θεός και θα συμβάλλει στην απελευθέρωση των Ελλήνων. Οι σκέψεις αυτές 
ενισχύονται από την έξωθεν καλή μαρτυρία της, εξαιτίας των παροχών που είχε 
δώσει με την Συνθήκη του Κιουτσουκ Καϊναρτζί το 1774 (σχ. βιβλίο σελ. 20). 
Προστάτευσε τόσο την Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και τους Έλληνες εμπόρους, 
προσφέροντας σημαντική ώθηση στην ελληνική παροικία της Οδησσού. 
   Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος...Ελλήνων. (σχολικό βιβλίο σελ. 66). Οι 
απαιτήσεις των συμπαραστατών του Ρωσικού κόμματος υπήρξαν συκεκριμένες. 
Απαιτούσαν την ίδρυση ... θέση  (σχολικό βιβλίο σελ. 67). Τονίζεται πως η 
συμφιλίωση με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης θα ήταν εφικτό να δώσει 
περισσότερη δύναμη της εκκλησίας σε επίπεδο πολιτικής εξουσίας οδηγώντας έτσι 
σε μία κατάσταση ορθόδοξης μοναρχίας. Ωστόσο, πίστευαν ότι ....συνταγμάτων 
(σχολικό βιβλίο σελ. 67). Στο πρώτο παράθεμα τονίζεται εμμονή της υποστήριξης 
της απολυταρχικής εξουσίας του ρωσικού κόμματος αλλά δεν παραβλέπεται και το 
γεγονός ότι στην Εθνοσυνέλευση του 1843-44 τάχθηκαν υπέρ του συντάγματος. 
(σχολικό βιβλίο σελ. 70). Ωστόσο, στο δεύτερο παράθεμα δηλώνεται πως ο Θ. 
Κολοκοτρώνης, ο οποίος ήταν αρχηγός  του κόμματος θεωρούσε «πολιτικώς 
ανώριμον» τον ελληνικό λαό για να διαχειριστεί το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα 
τίθεται ενάντια στην ψήφισή του. Το ιδιαίτερο πρόβλημα ... αντιπολίτευση 
(σχολικό βιβλίο σελ. 67-68). 
 
β) Με το κόμμα αυτό παρατάχθηκαν .... απολύθηκαν. (σχολικό βιβλίο σελ. 66). 
Στο παράθεμα του Πετρόπουλου διατυπώνονται επιπρόσθετα οι λόγοι για τους 
οποίους οι λαϊκές τάξεις, οι κοσμικοί αλλά και οι κληρικοί αποφάσισαν να 
συνταχθούν ιδεολογικά με αυτό το κόμμα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η 
διάλυση των μοναστηριών.  


