Α.1 Πεδινοί: Μία εκ των δύο μεγάλων παρατάξεων που συγκροτήθηκε μέσα στην
Εθνοσυνέλευση του 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. Βλ. σελ.77 σχολ. Βιβλίου
Ομάδα Ιαπώνων: Πολιτικό μόρφωμα υπό τον Δημήτριο Γούναρη που αποτέλεσε το
μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909. 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.
Βλ. σελ.86 σχολ. Βιβλίου
Λαϊκό κόμμα: Το Λαϊκό κόμμα ιδρύθηκε στα μέσα του 1910 από Κοινωνιολόγους
(Κοινωνιολογική εταιρεία), 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. Βλ. σελ. 93 σχολ. Βιβλίου
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Β.1 Βλ. σελ. 26-27 σχολ. Βιβλίου. Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν
πραγματικά,

κατά

τα

πρώτα

χρόνια

της

ανεξαρτησίας,

σε

πρωτόγονη

κατάσταση…ειδικών κοινωνικών ομάδων.
Β.2 Βλ. σελ. 104 σχολ. Βιβλίου. Την περίοδο αυτή, βασικός προγραμματικός
στόχος των Φιλελευθέρων…δεύτερο νομοθετικό σώμα.
Γ1. α.



Οι δοθείσες πηγές είναι έμμεσες και δευτερογενείς.



θέμα του είναι ο ελληνικός πλούτος, ενώ η δεύτερη από την Ιστορία της
Ελλάδας του 20ού αιώνα.



Τα αποσπάσματα πραγματεύονται τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδας
στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1928-32 και τις
προσπάθειες που πραγματοποίησε η ελληνική κυβέρνηση στον οικονομικό
τομέα, για να αντιμετωπίσει την κρίση του 1929.



Σύμφωνα με τις ιστορικές μας γνώσεις το 1927, με αφορμή το αίτημα της
Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για παροχή πρόσθετου δανείου.



14 Μαΐου 1928.



Σχολικό βιβλίο: Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα
ξένα νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά
της σε χρυσό και συνάλλαγμα και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του
εθνικού νομίσματος σε χρυσό.
Κανόνας του χρυσού συναλλάγματος, σύμφωνα με τον οποίο η ελληνική
δραχμή συνδεόταν με την αγγλική λίρα που ουσιαστικά ήταν νόμισμα
χρυσής βάσης.



Σχολικό βιβλίο: Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο
ευφορίας… Νέα Υόρκη το 1929.

Γ1. β. βλ. σχολ. βιβλίο σελ. 54


(Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία εποχή
«ευημερίας»).

Σχολικό

βιβλίο:

Οι

προσπάθειες

της

ελληνικής

κυβέρνησης…στο εξωτερικό.


Δεύτερη ιστορική πηγή, μία από τις συνέπειες της εσωτερικής οικονομικής
πολιτικής ήταν η αντικατάσταση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
Αλέξανδρου Διομήδη, καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για την εξαγωγή
κεφαλαίων εν καιρώ επιβολής συναλλαγματικών περιορισμών προς όφελος
μεγάλων βιομηχάνων.



Σχολικό: Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του
διακανονισμού «κλήριγκ»…θετικά στοιχεία.



Οι δοθείσες ιστορικές πηγές συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις γνώσεις
μας αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος τη
συγκεκριμένη περίοδο.

Δ1. α) Οι δοθείσες πηγές είναι έμμεσες και δευτερογενείς και παρουσιάζουν τις
αντιλήψεις του Ρωσικού Κόμματος στον πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό
τομέα, καθώς και τις κοινωνικές ομάδες που συμπαρατάχθηκαν με αυτό.
Σχολικό: Σε αντίθεση με τις σχετικά ασαφείς θέσεις και τη συγκεχυμένη ιδεολογία
του γαλλικού κόμματος, το ρωσικό χαρακτηριζόταν από σταθερές πολιτικές
θέσεις...ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα.


κείμενο Β: Χαρακτηριστικό του Ρωσικού Κόμματος ήταν η άκρως
συντηρητική στάση σε όλες τις επιλογές του.



κείμενο Α: το Ρωσικό Κόμμα υποστήριζε την αυτοκέφαλη συνεργασία με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, περισσότερες εξουσίες για την Εκκλησία και την
επιβολή ορθόδοξης μοναρχίας.



Σχολικό: θεμέλιο της κοινωνικής τάξης ήταν γι’ αυτό η θρησκεία…έντονη
αντιπολίτευση.



κείμενο Β: Πράγματι οι ρωσόφρονες υποστήριζαν ότι η Ρωσία θα συμβάλει
στην εκδίωξη των Τούρκων από τα Βαλκάνια και την Ανατολή.

β) Σχολικό: Με το κόμμα αυτό συμπαρατάχθηκαν…Καποδίστρια και μετά τη
δολοφονία του απολύθηκαν.


κείμενο Δ: θρησκευόμενες κοινωνικές ομάδες που ανησυχούσαν για την
τύχη των μοναστηριών, λαϊκές τάξεις, κοσμικοί και κληρικοί.

