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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2020 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Πεδινοί :  Μια από τις δυο μεγάλες παρατάξεις που σχηματίστηκαν στην Εθνοσυνέλευση 1862-64. Οι 

πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με 

παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δημιουργία σώματος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την 

παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο 

Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ’ εκείνους που είχαν διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, 

και φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής 

νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές. Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη 

συγκρότηση αυτής της παράταξης. 

 

β. Ομάδα Ιαπώνων :  Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εμφάνιση της 

κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό  

τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού 

συστήματος να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και 

διαλύθηκε το 1908. 

 

γ. Λαϊκό Κόμμα (1910) :  Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα ,με αρχηγό τον 

Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού 

συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 

υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. Σωστό 

β. Λάθος  

γ. Λάθος  

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β1.   

Σχολ. Βιβλ. σελ. 26-27:  «Το πιστωτικό σύστημα ….ειδικών κοινωνικών ομάδων.»  

 

Β2. 

 Σχολ. Βιβλ. σελ. 104-105: «Στην πολιτική πρακτική … αντίπαλη παράταξη.» 

 

ΘΕΜΑ Γ1 

α. Σχολ. βιβλ. σελ.53  : « Το 1927 … το 1929.» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

• Έναρξη λειτουργίας Τράπεζας της Ελλάδος 14 Μαΐου 1928 

• Εφαρμογή κανόνα χρυσού συναλλάγματος  
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• Μετατρεψιμότητα δραχμής σε λίρες 

β. Σχολ. βιβλ. σελ.54  : «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης … και θετικά στοιχεία.» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

• Προσπάθειες ελληνικής κυβέρνησης για αποτροπή εγκατάλειψης κανόνα χρυσού συναλλάγματος 

• Διαδοχικοί περιορισμοί στη μετατρεψιμότητα της δραχμής 

• Αντικατάσταση διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 

• Δισταγμός για επίσημη άρση της μετατρεψιμότητας 

ΘΕΜΑ Δ1 

α. Σχολ. Βιβλ.  σελ. 66: « Σε αντίθεση… των Ελλήνων.» και σελ.66-7: «Όλοι αυτοί…έντονη 

αντιπολίτευση.» 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

• Θέση για συμφιλίωση με Εκκλησία Κωνσταντινούπολης (αυτοκέφαλο) και συγκεχυμένες θέσεις για 

άλλα ζητήματα 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

• Προβολή Ρωσίας ως προστάτιδα των Ορθοδόξων 

• Προβολή ρωσικού κόμματος ως μεγάλου εθνικού κόμματος 

• Άποψη Κολοκοτρώνη για Σύνταγμα 

ΚΕΙΜΕΝΟ  Γ  

• Ρόλος συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή στις ελληνορωσικές σχέσεις/ Προσανατολισμός προς το 

ρωσικό κόμμα 

 

β. Σχολ. Βιβλ. σελ. 66: «Με το κόμμα αυτό… απολύθηκαν.» 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ 

• Λαϊκές τάξεις, κοσμικοί και κληρικοί η βάση του ρωσικού κόμματος 
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