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ΣΔΣΑΡΣΗ 24 ΙΟΤΝΙΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΙΣΟΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΔΜΑ Α1. 

1. α. ζει. 77: «Μία από ηηο δύν κεγαιύηεξεο παξαηάμεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1862 ήηαλ νη πεδηλνί… κηθξνθαιιηεξγεηέο.» 

β. ζει. 86: «Σν κνλαδηθό… ην 1908.» 

γ. ζει. 93: «ηα κέζα… Φηιειεύζεξνπο. » 

 

ΘΔΜΑ Α2. 

2. α.  

β. Λ 

γ. Λ 

δ.  

ε. Λ 

 

ΘΔΜΑ Β1. 

ει. 26: «Σν πηζησηηθό…» σο ζει. 27 «… νκάδσλ» 

 

ΘΔΜΑ Β2. 

ει. 104: «ηελ πνιηηηθή… παξάηαμε.» 

http://www.romvos.edu.gr/
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ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Γ1. 

α. 1. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει 53, «Σν 1927… αξγόηεξα.» 

    2. Κείκελν Α: Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Κ. Κσζηή από ην έξγν ηνπ «Ο πινύηνο ηεο Διιάδαο» 

αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ζηελ βαζηθή αξρή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, δειαδή ζηελ έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο βάζεη ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ, γεγνλόο 

πνπ εληάζζεη ηελ λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ηεο ρώξαο ζηηο εμσηεξηθέο λνκηζκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

    3. Ιζηνξηθή αθήγεζε: «Πνιύ γξήγνξα… 1932.» 

 

β. 1. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει. 53, «Η πεξίνδνο…» σο ζει. 54 «… αηζηνδνμία.» 

    2. Κείκελν Β: Η έκκεζε πεγή ηνπ Χξήζηνπ Χαηδεησζήθ από ην έξγν ηνπ «Ιζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20
νπ

 

αηώλα» επηζεκαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα 

απνθύγνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ απεηινύκελε ππνηίκεζε ηεο 

δξαρκήο. Από ην επηέκβξην ηνπ 1931 είραλ ήδε γίλεη πξνζπάζεηεο ρσξίο νπζηαζηηθό όκσο απνηέιεζκα. 

Σειηθά, ηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνθάιεζαλ ηελ άξζε ηεο κεηαηξεςηκόηεηαο.  

     3. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει. 54, «Οη πξνζπάζεηεο… ζηνηρεία.»  

 

ΘΔΜΑ Γ1. 

α. 1. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει. 66, «ε αληίζεζε… δόγκα.»  

    2. Κείκελν Β: Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή Κνξηδή από ην έξγν ηνπ «Η πνιηηηθή δσή ζηελ Διιάδα 1821-

1910» επηβεβαηώλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ νπαδώλ ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο γηα βνήζεηα θαη πξνζηαζία από ηε 

Ρσζία, ηελ πεπνίζεζή ηνπο όηη σο νκόδνμε ρώξα ζα βνεζνύζε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ έζλνπο θαη ζηε 

δηάζσζε ηεο Οξζνδνμίαο.  

Κείκελν Γ: Σελ ίδηα αθξηβώο πεπνίζεζε επηβεβαηώλεη θαη ε έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Hering από ην έξγν 

ηνπ «Σα πνιηηηθά θόκκαηα ζηελ Διιάδα 1821-1936». Η πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο από ηε Ρσζία 

ήδε από ην 1774 κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή πνπ όπσο ηνλίδεηαη θαη ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε 

αιιά θαη ζηελ πεγή νδήγεζε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, γελλνύζε 

πξνζδνθίεο ζηνπο ξσζόθηινπο γηα θαζνιηθόηεξε δηάζσζε ηνπ έζλνπο.  

    3. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει. 66, «Χαξαθηεξηζηηθό… Διιήλσλ»  

    4. Κείκελν Α: Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηνπ Πεηξόπνπινπ από ην έξγν ηνπ «Πνιηηηθή θαη ζπγθξόηεζε 

θξάηνπο ζην ειιεληθό βαζίιεην» επηβεβαηώλεη ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ νπνίσλ ήηαλ ε αλάγθε δηάζσζεο ηεο νξζνδνμίαο θαη ν πνιηηηθόο ζπληεξεηηζκόο.  

β. 1. Ιζηνξηθή αθήγεζε: ζει 66, «Με ην θόκκα» σο ζει. 68 «… ζπληαγκάησλ.» 
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   2. Κείκελν Γ: Η έκκεζε θεηκεληθή πεγή ηεο Αηθ. Κνπκαξηαλνύ από ην έξγν ηεο «Πεξίνδνο ηεο Βαζηιείαο 

ηνπ Όζσλνο 1833-1862» ζηελ Ι.Δ.Δ. επηβεβαηώλεη ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

νπαδώλ ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο. 

   3. ζει. 68: «Σν ηδηαίηεξν… αληηπνιίηεπζε.»  

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 

Σα ζέκαηα ήηαλ θαηαλνεηά θαη βαηά ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα ζπλδπαζκό. Ωζηόζν δελ 

θάιππηαλ όιν ην εύξνο ηεο ύιεο αιιά εζηίαδαλ πεξηζζόηεξν ζην 2ν θεθάιαην. 

 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Σζαγκοσρνού Ιωάννα – Ιζηορικός  

 

 


