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Ενδεικτικές Απαντήσεις Ιστορίας 2020 

Θέμα Α1 

α. Πεδινοί Σελ. 77: « Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη ….στους 

μικροκαλλιεργητές.»Προσδιορίζουμε το χρονολογικό πλαίσιο:  Εθνοσυνέλευση 

1862-1864 

β. Ομάδα Ιαπώνων Σελ. 86 : « Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο….. διαλύθηκε το 

1908» 

γ. Λαϊκό κόμμα Σελ. 93 : « Στα μέσα του 1910 … υποστήριξη στους 

Φιλελευθέρους»  

Θέμα Α2 

α-Σωστό ( Σελ 54)  

β-Λάθος ( Σελ 65) 

γ- Λάθος ( Σελ 108) 

δ-Σωστό( Σελ 133) 

ε-Λάθος( Σελ 136) 

 

Θέμα Β1 

Σελ 26-27 : « Το πιστωτικό σύστημα της χώρας…. Με την ίδρυση της Εθνικής 

Τράπεζας» 

 

Θέμα Β2 

 σελ. 104-105 « Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι…. δεύτερο νομοθετικό 

σώμα 
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Θέμα Γ1 

α. -Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 53  όλο το μάθημα 8 

Στοιχεία από τα παραθέματα:  

Κείμενο Α: 

- Επίρρωση της λειτουργίας της ΤτΕ.   

- Αναφορά στην εφαρμογή του κανόνα χρυσού συναλλάγματος και στη 

σύνδεση με την  αγγλική λίρα. 

- Αναφορά στη δυνατότητα μετατρεψιμότητας των δραχμών, με περιορισμούς. 

- Σύνδεση της νομισματικής κυκλοφορίας με την προσφορά του χρήματος και 

τις εξωτερικές συναλλαγές 

 

β. -Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 54  από το μάθημα 9 1η  (Εισαγωγικά) , 2η 

και 3η παράγραφο. 

Στοιχεία από τα παραθέματα:  

Κείμενο  Β:  

- 1931-1932 προσπάθειες ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την 

εγκατάλειψη της ελεύθερης μετατρεψιμότητας που θα σήμαινε και την 

αδυναμία εξυπηρέτησης του εξωτερικού δημόσιου χρέους.  

- Αναφορά πότε άρχισε να απομακρύνετε στην πράξη η ελεύθερη 

μετατρεψιμότητα και στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν. 

- Αναφορά στην αντικατάσταση του Αλέξανδρου Διομήδη. 

- Αναφορά στους δισταγμούς της κυβέρνησης να άρει επίσημα τη 

μετατρεψιμότητα.  

 

Θέμα Δ1 

α.  

-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 66  «Σε αντίθεση με τις σχετικά ασαφείς 

θέσεις… χριστιανικό δόγμα.  (Πολιτικό επίπεδο)  

-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 66  «Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος 

… αποτελούσαν κυρίαρχες αντιλήψεις των μελών του». (Κοινωνικό επίπεδο) 
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- Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 66 «Προκειμένου να προσεγγίσει ευρύτερα 

στρώματα, απευθυνόταν στο θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων.» 

(Θρησκευτικό επίπεδο) 

-Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 67-68 « Όλοι αυτοί (οι οπαδοί του) 

απαιτούσαν … ψήφιση συνταγμάτων.» (Πολιτικό  και Θρησκευτικό επίπεδο) 

Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 68 « Το ιδιαίτερο πρόβλημα … άσκησαν 

έντονη αντιπολίτευση.» (Θρησκευτικό επίπεδο) 

- Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 70 « Ακόμη και το ρωσικό θεώρησε την 

ψήφιση του Συντάγματος (1844) ως μοναδική λύση αφού δεν ήταν δυνατόν να 

ανατραπεί ο Όθων.  (Πολιτικό  επίπεδο) 

 

Στοιχεία από τα παραθέματα: 

  Κείμενο Α:   

- Υποστήριζε τη συμφιλίωση με την εκκλησία της Κων/πολης, μεγαλύτερες 

εξουσίες για την εκκλησία μέσα στο κράτος και ορθόδοξη μοναρχία 

(Θρησκευτικό επίπεδο)  

- Αναφορά ότι είχε συγκεχυμένες και ασυνεπείς θέσεις. ΑΝΤΙΘΕΣΗ με 

ιστορική γνώση. (Πολιτικό  επίπεδο) 

- Αναφορά ότι κινήθηκε μεταξύ απολυταρχίας και φιλελεύθερου 

συνταγματισμού ανάλογα με τη στάση του βασιλιά. (Πολιτικό  επίπεδο) 

 

  Κείμενο Β:   

- Αναφορά ότι υποστήριζε τη Ρωσία που την έβλεπε ως τη χώρα που θα 

υποστήριζε τα εθνικά δίκαια. (Πολιτικό  επίπεδο) 

- Αναφορά στις θέσεις που διατύπωνε η εφημερίδα «Αιών» που ήταν όργανο 

του ρωσικού κόμματους. (Πολιτικό  επίπεδο) 

- Αναφορά ότι ήταν συντηρητικό. (Πολιτικό  επίπεδο) 

- Αναφορά ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν κατά του συντάγματος λόγω της 

πολιτικής ανωριμότητας του λαού. (Πολιτικό  επίπεδο) 

 

 Κείμενο Γ:   

- Θεωρούσαν ότι ο τσάρος θα τους απελευθέρωνε. (Πολιτικό  επίπεδο) 

- Αναφορά στην βοήθεια που είχε προσφέρει η Ρωσία με τη συνθήκη ειρήνης 

του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που είχε προστατεύσει την ορθόδοξη εκκλησία και 
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είχε βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη των ελλήνων εμπόρων. (Πολιτικό  

επίπεδο) 

Κείμενο Δ:   

- Ήταν κατά της διάλυσης των μοναστηριών. (Θρησκευτικό  επίπεδο) 

β. -Στοιχεία από το σχολικό βιβλίο: σελ 66-67  « Με το κόμμα αυτό ( το ρωσικό) 

συμπαρατάχθηκαν … μετά τη δολοφονία του απολύθηκαν.» 

Στοιχεία από τα παραθέματα 

-Κείμενο Β:   

- Αναφορά ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν αρχηγός.  

Κείμενο Γ: 

- -Αναφορά ότι συμμετείχαν οι έμποροι που πλουτήσαν από τη συνθήκη 

ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή.  

Κείμενο Δ:   

- Αναφορά στους βαθιά θρησκευόμενους . 

- Αναφορά στον κατώτερο κλήρο 

- Αναφορά στις λαϊκές τάξεις, στους κοσμικού και κληρικούς που έβρισκαν 

καταφύγια στην Ορθοδοξία.  

- Αναφορά στη διεύρυνση της λαϊκής του βάσης.  

  

 

Σημείωση: Για την απάντηση των παραθεμάτων επιλέγεται η σύνθεση.  

 

Επιμέλεια Απαντήσεων: Γιάννης Γρίσπος 


