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ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΙΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ  ΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Α.1. 

α. «Πεδινοί» Σχ. βιβλίο, ςελ. 77: «Μια από τισ δφο μεγάλεσ πολιτικζσ 

παρατάξεισ που ςυμμετείχαν ςτθν Εκνοςυνζλευςθ του 1862-1864. Οι πεδινοί 

...και ςτουσ μικροκαλλιεργθτζσ» 

β. «Ομάδα Ιαπώνων»  Σχ. βιβλίο, ςελ. 86: «Σο μοναδικό νζο πολιτικό 

ςτοιχείο... και διαλφκθκε το 1908» 

γ. «Λαϊκό κόμμα (1910)  Σχ. βιβλίο, ςελ. 93:  «τα μζςα του 1910 ... κριτικι 

υποςτιριξθ ςτουσ Φιλελεφκερουσ». 

 

ΘΕΜΑ Α.2. 

α. Σωςτό  

β. Λάκοσ  

γ. Λάκοσ  
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δ. Σωςτό  

ε. Λάκοσ  

 

ΘΕΜΑ Β.1. 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 26-27 : «Σο πιςτωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ ... τα ςυμφζροντα 

ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων» 

 

ΘΕΜΑ Β.2.  

Σχ. βιβλίο, ςελ. 104-105: «τθν πολιτικι πρακτικι οι Φιλελεφκεροι ... των 

αξιωματικϊν από τθν αντίπαλθ παράταξθ». 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΗ 

ΘΕΜΑ Γ.1. 

α. Σχ. βιβλίο, ςελ. 53 : Προαιρετικά ωσ ειςαγωγι: «Το 1927, με αφορμι το 

αίτθμα τθσ Ελλάδασ... πίεςθ των ξζνων ςυμβοφλων» 

 Σχ. βιβλίο, ςελ. 53 : «Το Μάιο του 1927 ... τθ μετατρεψιμότθτα του εκνικοφ 

νομίςματοσ ςε χρυςό». 

Επιπρόςκετα  ςτο Κείμενο  Α  αναφζρεται ότι φςτερα από τθ λειτουργία τθσ, 

θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςυνζδεςε τθ δραχμι με τθν αγγλικι λίρα, μ’ ζνα 

νόμιςμα παγκόςμιου κφρουσ κακϊσ διζκετε χρυςι βάςθ. Αναλυτικότερα, οι 

Ζλλθνεσ πολίτεσ μποροφςαν να προςζλκουν ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ και να 

μετατρζψουν το εκνικό τουσ νόμιςμα ςε λίρεσ κάτω από ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ. Η νομιςματικι αυτι καινοτομία ςτθν Ελλάδα, ζκανε ευάλωτθ 

τθν εκνικι οικονομία κακϊσ ςυνζδεε τθ νομιςματικι κυκλοφορία με τθν 

πορεία του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ χϊρασ. 

 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 53:  Η γενικότερθ επιτυχία από τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ οδιγθςε ... που ξεκίνθςε από τθ Νζα Υόρκθ το 1929.  
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β. Σχ. βιβλίο, ςελ. 54:  Προαιρετικά ωσ ειςαγωγι: «Η παγκόςμια οικονομικι 

κρίςθ ζφταςε ... αυτοπεποίκθςθ και αιςιοδοξία». 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 54:  «Οι προςπάκειεσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ... ςε χρυςό 

και ςυνάλλαγμα». 

 

Αναφορικά με τουσ οικονομικοφσ ελιγμοφσ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν αποφυγι 

τθσ κρίςθσ, ςτο Κείμενο Β επιςθμαίνεται θ ςυνεργαςία τθσ με τθν Σράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ κατά το διάςτθμα από τον επτζμβριο του 1931 ωσ τον Απρίλιο 

του 1932. Ειδικότερα, τα οικονομικά επιτελεία επικζντρωναν τισ προςπάκειεσ 

τουσ ςτθ διατιρθςθ του μζτρου τθσ μετατρεψιμότθτασ  του εκνικοφ 

νομίςματοσ ςε χρυςό κακϊσ θ αναςτολι τθσ κα οδθγοφςε ςε πρϊτθ φάςθ 

ςτθν υποτίμθςθ τθσ δραχμισ και ςε δεφτερο χρόνο ςτθν αδυναμία 

αποπλθρωμισ των εξωτερικϊν δανείων. τα τζλθ επτεμβρίου του 1931 

άρχιςαν να εφαρμόηονται επιπρόςκετοι περιοριςμοί ςτθν ελεφκερθ 

μετατρεψιμότθτα τθσ δραχμισ, οι οποίοι ςιμαναν και τθν αποπομπι του 

διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Αλζξανδρου Διομιδθ. Η απομάκρυνςι 

του κεωρικθκε απαραίτθτθ γιατί το προθγοφμενο διάςτθμα επζτρεψε ςε 

κάποιουσ κεφαλαιοφχουσ να εξάγουν κεφάλαια από τθ χϊρα και να χακεί 

πολφτιμο ςυνάλλαγμα. Παράλλθλα, ςτο Κείμενο Β διαπιςτϊνεται θ 

κακυςτερθμζνθ αντίδραςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτθ λιψθ 

αποτελεςματικϊν μζτρων, όπωσ ιταν θ άρςθ τθσ μετατρεψιμότθτασ, γεγονόσ 

που αποδίδεται ςτθν αρτθριοςκλθρωτικι αντίλθψθ που επικρατοφςε για τθν 

ελλθνικι οικονομία ςτο επίμαχο χρονικό διάςτθμα. 

 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 54:  «Τθν άνοιξθ του 1932, όμωσ, θ κυβζρνθςθ ... είχε και 

κετικά ςτοιχεία». 

 

ΘΕΜΑ Δ.1.  

α) Σχ. βιβλίο, ςελ. 66:  «Σε αντίκεςθ με τισ ςχετικά αςαφείσ ... Μεγάλθ 

Δφναμθ με ορκόδοξο χριςτιανικό δόγμα». 
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Η άποψθ αυτι επιβεβαιϊνεται και ςτο Κείμενο Β ςφμφωνα με το οποίο θ 

ρωςικϊν ςυμφερόντων εφθμερίδα «Αιϊν» υποςτθρίηει ότι το ρωςικό κόμμα 

είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με το ορκόδοξο χριςτιανικό δόγμα, το οποίο 

εκφράηεται απόλυτα από τθν ομόκρθςκθ χϊρα, τθ Ρωςία. υνεπϊσ, 

δθμιουργείται άρρθκτοσ δεςμόσ μεταξφ του ρωςικοφ κόμματοσ και τθσ 

Ρωςίασ. 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 66:  «Χαρακτθριςτικό του ρωςικοφ κόμματοσ ... 

απευκυνόταν ςυχνά ςτο κρθςκευτικό ςυναίςκθμα των Ελλινων». 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 66-67:  «Πλοι αυτοί απαιτοφςαν... ςτθν εκκλθςία κυρίαρχθ 

κζςθ».  

χετικά  μ’   αυτι τθ κζςθ, ςτο Κείμενο Α  αναφζρεται ότι βαςικι επιδίωξθ 

του ρωςικοφ κόμματοσ ιταν θ επικράτθςθ τθσ ορκόδοξθσ μοναρχίασ και θ 

κυριαρχία τθσ εκκλθςίασ ςτθν κρατικι εξουςία με παράλλθλθ ςφνδεςθ με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Σχ. βιβλίο, ςελ. 67:  «Ρίςτευαν ότι κάποιοι ...ςυνεργάςτθκαν ςτθν ψιφιςθ 

ςυνταγμάτων».  

Η διαφοροποίθςθ τθσ πολιτικισ ςτάςθσ του ρωςικοφ κόμματοσ ανά 

περιόδουσ εντοπίηεται και ςτο Κείμενο Α. υγκεκριμζνα, πλθροφοροφμαςτε 

ότι ςε διάςτθμα ζντεκα χρόνων το κόμμα υιοκετοφςε ενίοτε αντιτικζμενεσ 

πολιτικζσ πρακτικζσ, όπωσ αφενόσ τθν απολυταρχία και  αφετζρου τισ 

φιλελεφκερεσ πολιτικζσ διαδικαςίεσ που προχποκζτουν τθν φπαρξθ 

υντάγματοσ. Η ςτάςθ αυτι, ςφμφωνα με το Κείμενο Α, διαμορφωνόταν και 

από τθ ςτάςθ που διατθροφςε κατά καιροφσ απζναντι ςτο κόμμα ο Βαςιλιάσ. 

τθν ψιφιςθ, όμωσ, υντάγματοσ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ του Κειμζνου Β, 

αντιτίκετο ο αρχθγόσ του κόμματοσ, Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, κακϊσ 

κεωροφςε τουσ Ζλλθνεσ πολιτικά ανζτοιμουσ.  

Σχ. βιβλίο, ςελ. 67- 68:  «Το ιδιαίτερο πρόβλθμα που ζβλεπε το κόμμα ... 

άςκθςαν ζντονθ αντιπολίτευςθ».  

το Κείμενο Γ παρουςιάηεται διεξοδικά θ προςδοκία των ρωςόφιλων να 

αντλιςουν προςταςία από τθν ομόκρθςκθ Ρωςία με τελικό αποτζλεςμα τθν 

πολυπόκθτθ απελευκζρωςθ .υγκεκριμζνα, προγενζςτερα ιςτορικά γεγονότα 

είχαν εξαςφαλίςει ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν εξζλιξθ των Ελλινων μζςα από 

τθ ρωςικι παρζμβαςθ. Αρχικά, υπιρξε δυναμικι θ παρουςία του ρωςικοφ 

ςτόλου με τον ςτρατθγό Ορλόφ ςτο Αιγαίο κατά τθ διάρκεια του 
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ρωςοτουρκικοφ πολζμου. Επιπρόςκετα, με τθ υνκικθ Κιουτςοφκ - 

Καϊναρτηι (1774)  θ ελλθνικι Εκκλθςία όχι μόνο εξαςφάλιςε τθ ρϊςικθ 

προςταςία ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία αλλά παράλλθλα ενιςχφκθκε θ 

ελλθνικι εμπορικι δραςτθριότθτα ςτθ Μαφρθ κάλαςςα. Απότοκο τθσ 

ανάπτυξθσ αυτισ υπιρξε θ ανάδειξθ των πετςϊν ωσ ςπουδαίου ναυτικοφ 

κζντρου τθσ Μεςογείου και θ κατίςχυςθ των Ελλινων ομογενϊν ςτο 

εμπορικό λιμάνι τθσ Οδθςςοφ. 

 

β)  Σχ. βιβλίο, ςελ. 66: «Με το κόμμα αυτό ςυμπαρατάχκθκαν ... και μετά τθ 

δολοφονία του απολφκθκαν».  

 

χετικά με τουσ υποςτθρικτζσ του ρωςικοφ κόμματοσ ςτο Κείμενο Δ 

αναφζρεται ότι ςτθν πλειονότθτα τουσ εμφοροφνταν από βακφ κρθςκευτικό 

ςυναίςκθμα και ιταν όλοι υπζρμαχοι του ορκόδοξου δόγματοσ. Οι κλθρικοί, 

τόςο από τθ διάλυςθ των μοναςτθριϊν όςο και από τα κυβερνθτικά μζτρα 

που ςυχνά ζκιγαν τα ςυμφζροντά τουσ, κατάφεραν να ςυςπειρϊςουν γφρω 

τουσ και αρκετοφσ  κοςμικοφσ με αποτζλεςμα να διατθροφν και να 

επαυξάνουν τθ δφναμθ του ρωςικοφ κόμματοσ. 

 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΛΑΔΟΣ 

Ευαγγελία Μαρδίκθ 

Διμθτρα  Ταφίλθ 

Ελζνθ Μπεκιάρθ 

Γιϊργοσ  Κορϊςθσ  
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