
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

α. Πεδινοί: Η μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864. Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τους το Δημ. 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 μήπως 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. (Σχολικό βιβλίο σελίδα 77) 

β. Ομάδα των Ιαπώνων: Κοινοβουλευτική ομάδα, πολιτικό μόρφωμα υπό τον Δημ. 

Γούναρη που ιδρύθηκε το 1906. Υπήρξε το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο από τη 

χρεοκοπία της Ελλάδας, το 1893, έως το κίνημα στο Γουδί, το 1909. 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.(Σχολικό βιβλίο σελίδα 86) 

γ. Λαϊκό Κόμμα (1910): Στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι (μέλη της 

Κοινωνιολογικής Εταιρείας) ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο 

Παπαναστασίου. Πρόκειται για το πρώτο αριστερό – σοσιαλιστικό κόμμα. Βασικές 

προγραμματικές του δηλώσεις 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 Φιλελεύθερους. 

(Σχολικό βιβλίο σελίδα 93). 

 

ΘΕΜΑ Α2. 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 
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ΘΕΜΑ Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 26: «Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ….ικανού να 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ειδικών κοινωνικών ομάδων.» 

 

ΘΕΜΑ Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 104: «Και κατά την περίοδο αυτή, βασικός προγραμματικός 

στόχος των Φιλελευθέρων ήταν, όπως και κατά το παρελθόν, ο εκσυγχρονισμός της χώρας, 

σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι ήταν αντιμέτωποι 

…. η οποία αποτελούσε νέο, δεύτερο νομοθετικό σώμα.» 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1. 

α. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα 53: « Το 1927…το 1929»  

Παραθέματα:  

Κείμενο Α: σχολιασμός ολόκληρου κειμένου  

 

β. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα  54 : «Οι προσπάθειες… θετικά 

στοιχεία» 

Παραθέματα:  

Κείμενο Β: σχολιασμός ολόκληρου κειμένου 

 

ΘΕΜΑ Δ1. 

α. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα 66: « Σε αντίθεση… των μελών του.»  

Παραθέματα : 

Κείμενα Α και Β 

 

β. Ιστορική αφήγηση από το σχολικό βιβλίο σελίδα  66: ««Προκειμένου να προσεγγίσει… 

μετά τη δολοφονία του απολύθηκαν». 

Παραθέματα: 

Κείμενα Γ και Δ 

 

Επιμέλεια απαντήσεων 

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα – Φιλόλογος  

 

 


