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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α.

β.
γ.

Πεδινοί, (σελ. 77): «Οι πεδινοί ήταν μια μεγάλη παράταξη, ο πυρήνας της οποίας
συγκροτήθηκε στην εθνοσυνέλευση του 1862 -1864. Είχε ως ηγέτη τον Δημήτριο
Βούλγαρη…μικροκαλλιεργητές.»
Ομάδα Ιαπώνων (σελ. 86): «Το μοναδικό νέο πολιτικό…το 1908.»
Λαϊκό κόμμα (σελ. 93): «Αποτέλεσε ένα από τα αριστερά κόμματα, που στα μέσα του
1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν…στους Φιλελευθέρους.»

ΘΕΜΑ Α2
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σωστό
Λάθος
Λάθος
Σωστό
Λάθος

ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 26 – 27, «Το πιστωτικό σύστημα της χώρας…ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.»

ΘΕΜΑ Β2
Σελ. 104 – 105, «Στην πολιτική πρακτική…αντίπαλη παράταξη.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
α. Πρόλογος (σελ 53) «Το 1927, με αφορμή…ένα χρόνο αργότερα.»
Κύριο μέρος: Συμβολή Τράπεζας Ελλάδος στη βελτίωση της ελληνικής δημόσιας
οικονομίας & Σχολικό εγχειρίδιο (σελ. 53) «Πολύ γρήγορα πέτυχε…(1928-1932)»

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Αξιοποίηση όλων των πληροφοριών του κειμένου Α, συνδυαστικά με την περίοδο
της ιστορικής αφήγησης «σταθερές ισοτιμίες…σε χρυσό»
Επίλογος: Θετική αποτίμηση της οικονομικής συμβολής της Τράπεζας της Ελλάδος.
β. Πρόλογος (σελ. 53): «Στις αρχές του 1932 εκδηλώθηκαν…Νέα Υόρκη 1929.»
& σελ. 54 «Η παγκόσμια οικονομική…ευημερίας.»
Κύριο μέρος (σελ. 54): «Οι προσπάθειες της ελληνικής…οικονομικές συμφωνίες»
Συνδυαστικά, καταγράφονται όλες οι πληροφορίες του Κειμένου Β, που
αναφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα στη 2η παράγραφο της σελ. 54 για τις
εσωτερικές οικονομικές συναλλαγές.
Επίσης, αναφορά και όλης της 3ης παραγράφου «Στο εξωτερικό εμπόριο…θετικά
στοιχεία.» → για εξωτερικές οικονομικές συναλλαγές.
Επίλογος: Επισήμανση διάστασης της οικονομίας της Ελλάδας από τη δημιουργία
της Τράπεζας της Ελλάδος, που ήταν καθαρά θετική, μέχρι το ξέσπασμα της Κρίσης
του 1929 που επέβαλε περιορισμούς στην οικονομία της Ελλάδας.

ΘΕΜΑ Δ1
α. Πρόλογος (σελ. 66): «Σε αντίθεση…χριστιανικό δόγμα»
Κύριο μέρος: α) (σελ. 66-68)
Κοινωνικό επίπεδο (σελ. 66): «Χαρακτηριστικό…μελών του»
Πολιτικό επίπεδο (σελ. 67): «Πίστευαν ότι κάποιοι…ψήφιση συνταγμάτων»
& πληροφορίες Κειμένου Γ.
Θρησκευτικό επίπεδο (σελ. 66-68): «Έβλεπε την εκκλησία…συναίσθημα των
Ελλήνων» , «απαιτούσαν την ίδρυση…κυρίαρχη θέση.» , «Το ιδιαίτερο
πρόβλημα…έντονη αντιπολίτευση.» & πληροφορίες Κειμένων Α+Β+Δ, που το
αφορούν.
β. Κοινωνικές ομάδες (σελ. 66): «Με το κόμμα αυτό…απολύθηκαν.» & αξιοποίηση
Κειμένου Δ «οι λαϊκές τάξεις, κοσμικοί και κληρικοί, λαϊκή βάση.»
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