
 

 

            
Ενδεικτικζσ απαντήςεισ ςτην Ιςτορία προςανατολιςμοφ 

Νζο ςφςτημα 
Καθηγητήσ: Κορώςησ Γεώργιοσ Ιςτορικόσ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να δϊςετε το περιεχόμενο των ακόλουκων ιςτορικϊν όρων: 

1. Μζςα ςτθν εκνοςυνζλευςθ του 1862-4 ςυγκροτικθκαν οι πυρινεσ των δφο 

μεγάλων παρατάξεων, των πεδινϊν και των ορεινϊν, όπωσ ονομάςτθκαν. 

Οι πεδινοί είχαν ωσ θγζτθ τον Δθμιτριο Βοφλγαρθ, ο οποίοσ υπονόμευε τουσ 

κοινοβουλευτικοφσ κεςμοφσ. Με παρεμβάςεισ ςτο ςτρατό επιχείρθςε τθ 

δθμιουργία ςϊματοσ «πραιτωριανϊν» για να εξαςφαλίςει τθν παραμονι του 

ςτθν εξουςία. Εμπόδιο ςτισ επιδιϊξεισ του ςτάκθκαν πολιτικζσ ομάδεσ και 

κεςμοί. Ο Βοφλγαρθσ ζβριςκε οπαδοφσ ανάμεςα ς' εκείνουσ που είχαν διοριςτεί 

παράνομα ςτο ςτρατό ι ςτο δθμόςιο, και φοβοφνταν μθ χάςουν τθ κζςθ τουσ 

ςε περίπτωςθ επικράτθςθσ ςυνκθκϊν κοινοβουλευτικισ νομιμότθτασ, ςε 

άνεργουσ πτυχιοφχουσ και ςτουσ μικροκαλλιεργθτζσ. 

2. Σο μοναδικό νζο πολιτικό ςτοιχείο ζωσ το 1909 (κίνημα του τρατιωτικοφ 
υνδζςμου ςτο Γουδί) ιταν θ εμφάνιςθ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ των 
Ιαπϊνων, πολιτικοφ μορφϊματοσ υπό τον Δθμιτριο Γοφναρθ, που ιδρφκθκε το 
1906. Επίκεντρο τθσ κριτικισ του ιταν θ αδυναμία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ να 
προςαρμοςτεί ςτισ εξελίξεισ τθσ κοινωνίασ. Η ομάδα δεν μπόρεςε να επιβιϊςει 
και διαλφκθκε το 1908 

3. Η «Κοινωνιολογική Εταιρεία» θεωροφςε ότι για να επιτευχθοφν οι ςτόχοι τησ 
ζπρεπε να οργανωκοφν οι εργάτεσ ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ και να ιδρφςουν 
κόμμα. Πράγματι, ςτα μζςα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυςαν το Λαϊκό Κόμμα, 
με αρχθγό τον Αλζξανδρο Παπαναςταςίου. Βαςικζσ προγραμματικζσ δθλϊςεισ 
του ιταν θ αναμόρφωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ επιβολι αρχϊν 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τισ δεφτερεσ εκλογζσ του 1910 εξελζγθςαν 7 
υποψιφιοι του κόμματοσ, οι οποίοι παρείχαν κριτικι υποςτιριξθ ςτουσ 
Φιλελευκζρουσ. 

 

ΘΕΜΑ Α2 
Να χαρακτθρίςετε τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο 
τετράδιό ςασ το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πλθροφορία και δίπλα του τθ 
λζξθ ωςτό, αν θ πλθροφορία είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάθοσ, αν θ 
πλθροφορία είναι λανκαςμζνθ: 
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ΘΕΜΑ Β1 
 
Σο πιςτωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ βριςκόταν πραγματικά, κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ 
ανεξαρτθςίασ, ςε πρωτόγονθ κατάςταςθ. Ήταν ςυνδεμζνο με το εμπόριο των 
αγροτικϊν προϊόντων και ιδιαίτερα με τισ εξαγωγζσ τθσ ςταφίδασ. Οι ζμποροι 
λειτουργοφςαν και ωσ πιςτωτζσ, με τοκογλυφικζσ διακζςεισ και όρουσ. Ο δανειςμόσ 
κατευκυνόταν, ωσ επί το πλείςτον, προσ τουσ παραγωγοφσ και δθμιουργοφςε 
προχποκζςεισ εκμετάλλευςθσ, κακϊσ ουςιαςτικά επρόκειτο για ζναν τρόπο 
προαγοράσ τθσ επικείμενθσ παραγωγισ, με δυςμενείσ για τον παραγωγό όρουσ. Σθν 
ίδια ςτιγμι άλλοι κλάδοι τθσ παραγωγισ ςτεροφνταν των απαραίτθτων για τθν 
ανάπτυξι τουσ πιςτϊςεων, και ζτςι περιορίηονταν οι επιχειρθματικζσ 
πρωτοβουλίεσ. Η κατάςταςθ αυτι ιταν αντίκετθ με τισ προκζςεισ και τισ πολιτικζσ 
του κράτουσ και αποκάρρυνε τα ελλθνικά κεφάλαια του εξωτερικοφ. Οι 
προςπάκειεσ για τθν άρςθ όλων αυτϊν των εμποδίων υπιρξαν ζντονεσ και 
προζρχονταν από πολλζσ πλευρζσ. Δεν απζβλεπαν τόςο ςτθν εξάλειψθ τθσ 
τοκογλυφίασ, όςο ςτθν παράλλθλθ δθμιουργία ενόσ πιο ςφγχρονου πιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ, ικανοφ να εξυπθρετιςει τα ςυμφζροντα ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων. 
Σο μεγάλο βιμα ζγινε το 1841, με τθν ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
τθν πολιτικι πρακτικι οι Φιλελεφκεροι ιταν αντιμζτωποι με δφο χρόνια 
προβλιματα: τθ ςχζςθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ με τουσ αξιωματικοφσ, και το 
κακεςτωτικό. Η διαρκισ αντιπαράκεςθ ςτο εςωτερικό του κόμματοσ για τα 
ηθτιματα αυτά προκάλεςε αντιφατικζσ επιλογζσ. χετικά με το κακεςτωτικό, άλλοι 
οπαδοί ιταν υπζρ τθσ αβαςίλευτθσ και άλλοι υπζρ τθσ βαςιλευομζνθσ 
δθμοκρατίασ. Όςον αφορά τθ ςχζςθ του κόμματοσ με τουσ αξιωματικοφσ, από τθ 
μια μεριά γινόταν κατανοθτό ότι θ πολιτικοποίθςι τουσ δθμιουργοφςε κινδφνουσ 
για το πολίτευμα, από τθν άλλθ όμωσ το φαινόμενο είχε αποκτιςει τζτοια 
δυναμικι, ϊςτε δεν μποροφςαν να το αρνθκοφν, κακϊσ υπιρχε κίνδυνοσ 
προςεταιριςμοφ των αξιωματικϊν από τθν αντίπαλθ παράταξθ. 
 
 
                                              ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ1 
 
Α. Σο 1927, με αφορμι το αίτθμα τθσ Ελλάδασ ςτθν Κοινωνία των Εκνϊν για παροχι 
πρόςκετου δανείου, τζκθκε το ηιτθμα τθσ δθμιουργίασ μιασ κεντρικισ κρατικισ 



 

 

τράπεηασ, που κα αναλάμβανε τθ διαχείριςθ των χρεϊν, τθν ζκδοςθ 
χαρτονομίςματοσ και τθν ενιαία εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ οικονομικισ πολιτικισ. 
Παρά τισ αντιδράςεισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και κάτω από τθν πίεςθ των ξζνων 
ςυμβοφλων, το Μάιο του 1927 ιδρφκθκε θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία άρχιςε τθ 
λειτουργία τθσ ζνα χρόνο αργότερα. Πολφ γριγορα πζτυχε ςτακερζσ ιςοτιμίεσ τθσ 
δραχμισ με τα ξζνα νομίςματα, ςτθρίηοντασ τθν ζκδοςθ χαρτονομίςματοσ ςτα 
αποκζματά τθσ ςε χρυςό και ςυνάλλαγμα και εξαςφαλίηοντασ τθ μετατρεψιμότθτα 
του εκνικοφ νομίςματοσ ςε χρυςό. Η επιτυχία αυτι οδιγθςε τα δθμόςια οικονομικά 
ςε περίοδο ευφορίασ, βελτίωςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του κράτουσ, ενίςχυςε 
τθν ειςροι ςυναλλάγματοσ και τισ επενδφςεισ και προκάλεςε μία ιςχυρι δυναμικι 
που επζτρεψε τισ ςθμαντικζσ πολιτικζσ, κεςμικζσ και οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ 
τελευταίασ κυβζρνθςθσ του Ελευκερίου Βενιηζλου (1928-1932). Η περίοδοσ αυτι 
κράτθςε μζχρι τισ αρχζσ του 1932, οπότε εκδθλϊκθκαν ςτθ χϊρα οι ςυνζπειεσ τθσ 
μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ, που ξεκίνθςε από τθ Νζα Τόρκθ το 1929.  
 

Β.  Οι προςπάκειεσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να αποτρζψει τθν κρίςθ εξάντλθςαν 
τα αποκζματα τθσ χϊρασ ςε χρυςό και ςυνάλλαγμα. Σθν άνοιξθ του 1932, όμωσ, θ 
κυβζρνθςθ δεν μπόρεςε να αποφφγει τθν αναςτολι τθσ μετατρεψιμότθτασ του 
εκνικοφ νομίςματοσ, κακϊσ και τθν αναςτολι εξυπθρζτθςθσ των εξωτερικϊν 
δανείων. Ζτςι εγκαινιάςτθκε μια περίοδοσ ιςχυροφ κρατικοφ παρεμβατιςμοφ ςτα 
οικονομικά ηθτιματα, ιδιαίτερα ςτισ εξωτερικζσ ςυναλλαγζσ, και μια πολιτικι 
προςτατευτιςμοφ, με ςκοπό τθν αυτάρκεια τθσ χϊρασ. Η Ελλάδα μπικε με τθ ςειρά 
τθσ ςτο χϊρο τθσ κλειςτισ οικονομίασ, όπου οι ςυναλλαγζσ κακορίηονταν 
περιςςότερο από γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ παρά από ελεφκερεσ οικονομικζσ 
ςυμφωνίεσ.  

το εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε προοδευτικά θ μζκοδοσ του διακανονιςμοφ 
«κλιριγκ». Οι διεκνείσ ςυναλλαγζσ δεν γίνονταν, δθλαδι, με βάςθ το μετατρζψιμο 
ςυνάλλαγμα αλλά με βάςθ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ που κοςτολογοφςαν τα προσ 
ανταλλαγι προϊόντα και φρόντιηαν να ιςοςκελίςουν τθν αξία των ειςαγωγϊν με τθν 
αντίςτοιχθ των εξαγωγϊν, ςτο πλαίςιο ειδικϊν λογαριαςμϊν. Για μια χϊρα, όπωσ θ 
Ελλάδα, όπου οι ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό ιταν ζντονα ελλειμματικζσ, θ 
διαδικαςία αυτι, πζρα από τα αρνθτικά, είχε και κετικά ςτοιχεία.  

ΘΕΜΑ Δ1 
 

Α.  ε αντίκεςθ με τισ ςχετικά αςαφείσ κζςεισ και τθ ςυγκεχυμζνθ ιδεολογία του 
γαλλικοφ κόμματοσ, το ρωςικό χαρακτθριηόταν από ςτακερζσ πολιτικζσ κζςεισ. Η 
ομοιότθτα με τα δφο άλλα κόμματα βριςκόταν ςτο γεγονόσ ότι ςτθ Μεγάλθ Δφναμθ, 
ςτθν οποία ςτιριηαν τισ ελπίδεσ τουσ για τθν εξωτερικι πολιτικι, αναγνϊριηαν και 
ζνα πρότυπο για τθν εςωτερικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ. Η Ρωςία μποροφςε να βρει 
αποδοχι από μεγάλο τμιμα του πλθκυςμοφ, επειδι ιταν θ μοναδικι Μεγάλθ 
Δφναμθ με ορκόδοξο χριςτιανικό δόγμα.  



 

 

Χαρακτθριςτικό του ρωςικοφ κόμματοσ ιταν θ άκρωσ ςυντθρθτικι ςτάςθ ςε όλεσ 
τισ επιλογζσ του. Σο κεμζλιο τθσ κοινωνικισ τάξθσ ιταν γι' αυτό θ κρθςκεία. ' 
αυτιν βαςιηόταν και θ νομιμότθτα τθσ εξουςίασ. Ζβλεπε τθν Εκκλθςία ςε διαρκι 
κίνδυνο και καταπολεμοφςε τον κοςμοπολιτιςμό και τθν οποιαδιποτε 
αποςταςιοποίθςθ από τισ παραδόςεισ. Η ξενοφοβία, όπωσ επίςθσ θ άρνθςθ του 
διαφωτιςμοφ και τθσ δυτικισ παιδείασ αποτελοφςαν κυρίαρχεσ αντιλιψεισ των 
μελϊν του. Προκειμζνου να προςεγγίςει ευρφτερα ςτρϊματα, απευκυνόταν ςυχνά 
ςτο κρθςκευτικό ςυναίςκθμα των Ελλινων. 

Πίςτευαν ότι κάποιοι ικανοί πολιτικοί γνϊριηαν τα προβλιματα του λαοφ καλφτερα 
από τον ίδιο, κι αυτοί κα ζπρεπε να κυβερνιςουν. Ήταν κατά κφριο λόγο 
αντιςυνταγματικοί, υπζρ ενόσ ςυγκεντρωτικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ και κατά 
τθσ πολυφωνίασ, μολονότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φαίνεται να ςυνεργάςτθκαν 
ςτθν ψιφιςθ ςυνταγμάτων. 
 
Β.  Με το κόμμα αυτό ςυμπαρατάχκθκαν, ιδίωσ κατά τθν εποχι τθσ διακυβζρνθςθσ 
τθσ χϊρασ από τον Καποδίςτρια, όςοι είχαν υποφζρει ιδιαίτερα κατά τθν εποχι τθσ 
Επανάςταςθσ και κατά τουσ εμφφλιουσ πολζμουσ: οι ακτιμονεσ, οι μικροϊδιοκτιτεσ 
γθσ, αγωνιςτζσ και χαμθλόβακμοι αξιωματικοί, μοναχοί, και δθμόςιοι υπάλλθλοι 
που διορίςτθκαν από τον Καποδίςτρια και μετά τθ δολοφονία του απολφκθκαν. 
Όλοι αυτοί απαιτοφςαν τθν ίδρυςθ ενόσ ιςχυροφ κράτουσ, το οποίο, ςε ςυνεργαςία 
με τθ Ρωςία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κα φρόντιηε για τθν κακαρότθτα τθσ 
πίςτθσ και κα αναγνϊριηε ςτθν Εκκλθςία κυρίαρχθ κζςθ. 


