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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
Α1.  

1. γ 
2. α 
5. ε 
7    β 
8    δ 

 
Α2. 
Εθνικό κομιτάτο: πολιτικός σχηματισμός με μικρή απήχηση υπό τον Επαμεινώνδα 
Δεληγιώργη, που υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγ-
χρονισμό της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο 
στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Συγκροτήθηκε το 
1862. 
Ομάδα των Ιαπώνων: πολιτικό μόρφωμα υπό τον Δημήτριο Γούναρη που ιδρύθηκε το 
1906. Το μοναδικό νέο στοιχείο ως 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.  
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Ιδρύθηκε το 1682 από το μεγάλο Τραπεζούντιο 
δάσκαλο του Γένους Σεβαστό Κυμινήτη και λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες μέχρι 
το 1922. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνο-
ποντίων και στην ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης. 
 
Β1. 
Σχολικό βιβλίο σελ. 210 
«Κάτω από τις συνθήκες αυτές…επανάστασης του Θερίσου.» 
 
Β2. 
Σχολικό βιβλίο σελ. 90 
«Το πρώτο εξάμηνο του 1911…συζητήσεις κλπ.» 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Γ1.  
Από το σχολικό βιβλίο σελίδες 160-161 («Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων») (και 
162) 
Από την πηγή προτείνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
Αποζημίωση ανταλλαξίμων 
- Τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προβλεπόταν αποζημίωση ήταν  
α.  ακίνητα 
β.  κινητά 
γ.  αγροί 



 

 

Διασαφηνίζουν την τρίτη παράγραφο του σχολικού βιβλίου (σελ. 160) και συγκεκρι-
μένα την περίοδο «Καθορίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία…αποζημίωση.» 
- Η προκαταβολή δινόταν σε όσους δεν είχαν αποκατασταθεί 
(ανάλογη πληροφορία με την τρίτη παράγραφο σελ. 160 του σχολικού βιβλίου) 
 
Διαδικασίες προσδιορισμού  
- Η έκδοση ομολογιών και το 20% σε μετρητά 
(Ερμηνεύει τη δεύτερη παράγραφο σελ. 160 του σχολικού βιβλίου «Έτσι υιοθετήθη-
κε…αυτή.») 
- Για την οριστική εκτίμηση …Πρωτοβάθμιες επιτροπές…Δευτεροβάθμιες επιτροπές 
(επιβεβαιώνει την τέταρτη παράγραφο σελ. 160 – 161 του σχολικού βιβλίου) 
Πρόσθετα στοιχεία πηγής: σημαντικός αριθμός προσφύγων βρέθηκε εκπρόθεσμος 
λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση λόγω ασθένειας, 
ανηλικιότητας ή φυλάκισης. 
Προτεινόμενος επίλογος: «Το γεγονός … του 1933» σελ. 162 σχολικού βιβλίου 
 
Δ1. 
Σχολικό βιβλίο σελ. 53, ενότητα 8 «Η Τράπεζα της Ελλάδος» 
Πιο συγκεκριμένα: 
Σχολικό βιβλίο: «Το 1927…πολιτικής».  
Πηγή: Η Τράπεζα προοριζόταν να λειτουργήσει ως τραπεζίτης της κυβέρνησης και 
να διεκπεραιώνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές του κράτους.  
Σκοπός της Τράπεζας 
- να εγγυάται τη μετατρεψιμότητα του νομίσματος 
- αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων 
- έλεγχος νομισματικής κυκλοφορίας και πίστης  
Σχολικό βιβλίο: «Παρά τις αντιδράσεις… αργότερα.»  
Πηγή: Οργάνωση Τράπεζας 
- ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία 
- το εκδοτικό προνόμιο μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, αν η Τράπεζα 
αποτύγχανε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των τραπεζογραμματίων της 
σε χρυσό. 
- το ελάχιστο του καλύμματος των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων οριζόταν 
στο 40%. 
- τη διοίκηση είχε το διοικητικό συμβούλιο [διοικητής, υποδιοικητής, εννέα μέλη 
(τρία μέλη από τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο και τρία από το αγροτικό)] 
- η κυβέρνηση είχε δικαίωμα να διορίζει έναν επίτροπο στην τράπεζα 
 
Σχολικό βιβλίο: «Πολύ γρήγορα … το 1929.» 
 
 
 
 
 


