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ΘΕΜΑ Α1 α. 

 Μέθοδος διακανονιζμού, «κλήριγκ»: Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1932 νη δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ κε βάζε ην κεηαηξέςηκν ζπλάιιαγκα  αιιά    κε   βάζε δηαθξαηηθέο 

ζπκθσλίεο    πνπ θνζηνινγνύζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντόληα θαη θξόληηδαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηελ 

αμία ησλ εηζαγσγώλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγώλ, ζην πιαίζην εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ. 

 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΙΣΑΣΟΝ: Πνιηηηθόο ζρεκαηηζκόο κε κηθξόηεξε απήρεζε ππό ηνλ 

Δπακεηλώλδα Γειεγηώξγε, πνπ ζπγθξνηήζεθε κέζα ζηελ εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864 θαη 

ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ρώξαο, νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ζην ζηξαηό, πνιηηηζκηθή εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία. 

 Η κοινοβοσλεσηική ομάδα ηων Ιαπώνων: πνιηηηθό κόξθσκα ππό ηνλ Γεκήηξην Γνύλαξε πνπ 

ηδξύζεθε ην 1906 θαη επίθεληξν ηεο θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε αδπλακία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. Η νκάδα δελ κπόξεζε λα επηβηώζεη θαη δηαιύζεθε ην 1908. 

(Τελ νλνκαζία «Ιάπσλεο» πήξαλ από ην δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο Αθξόπνιε Β. Γαβξηειίδε, ιόγσ ηεο 

καρεηηθόηεηαο πνπ έδεηρλαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο βνπιήο γηα θάζε δήηεκα ). 
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ΘΕΜΑ Α2 

α. Σρνιηθό βηβιίν, ζ. 52-53, θεθ. 7 «Οη κεγάιεο επελδύζεηο». 

β. Σρνιηθό βηβιίν ζ. 72-73: «Τν δηθαίσκα ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο … πξννδεπηηθά-

ζπληεξεηηθά». 

ΘΕΜΑ Β1 

α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ηεο ζ. 20: 

«Αθνινύζεζαλ δύζθνια ρξόληα … ησλ λαπηηθώλ ππνζέζεσλ». Τν παξάζεκα ζπκπιεξώλεη ηα 

ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαο όηη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο κεηά ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ζηακάηεζαλ 

όιεο νη ηνπηθέο αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα πεξηζζόηεξα αζηηθά θέληξα είηε έπαςαλ λα 

αλαπηύζζνληαη είηε παξήθκαζαλ («Με ιίγα ιόγηα … εμνινζξεύνληαη», «Τα ππόινηπα αζηηθά θέληξα 

κέλνπλ ζηάζηκα ή παξαθκάδνπλ νξηζηηθά»). 

β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 20-21: «Σην 

ειιεληθό θξάηνο … αξγόηεξα ζηελ Αίγππην». Τηο πιεξνθνξίεο απηέο εληζρύεη ην παξάζεκα. 

Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη ε Δξκνύπνιε αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα, θαζώο ππήξμε θέληξν ηνπ 

δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ είραλ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο επαθέο πνπ 

είραλ νη Έιιελεο κε ην εμσηεξηθό («Τα κόλα αζηηθά θέληξα … κε ην εμσηεξηθό»). 

ΘΕΜΑ Β2 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθεξζνύλ ζηα ζηνηρεία ησλ ζ. 148-149: «Σηελ 

αξρή ην θξάηνο … κε ηνπο πξόζθπγεο».  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 



Μεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή πάλσ από 1.220.000 πξόζθπγεο θαηέθηαζαλ ζηελ Διιάδα. Οη 

ζπλζήθεο δσήο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξείο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά. 

Σηελ αξρή ην θξάηνο … εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. Αλάινγεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην 

παξάζεκα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη «Καηά ηηο πξώηεο ώξεο … θαηέπιεπζαλ ζηνλ Πεηξαηά».  

Όπσο γλσξίδνπκε, κε ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ … ππόγεηα. Μάιηζηα ην παξάζεκα επηζεκαίλεη 

όηη «Όπσο ήηαλ θπζηθό… Τδάλλεηνπ Ννζνθνκείνπ» θαη «Σην κεηαμύ νη θαηαιήςεηο επεθηείλνληαη ζε 

θάζε θελό, δεκόζην ρώξν».  

Δίλαη γλσζηό όηη επηηάρζεθαλ ηα άδεηα ζπίηηα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Πξνο επίξξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ ην παξάζεκα αλαθέξεη όηη «Τα δείγκαηα απηά … ησλ γεγνλόησλ». 

Σύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο, θαηαιήθζεθαλ αθόκε θαη … κε ηνπο πξόζθπγεο. Οη 

πιεξνθνξίεο ηνπ παξαζέκαηνο εληζρύνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ απηά ηα ζηνηρεία. Σπγθεθξηκέλα 

παξαηεξεί όηη «Καη πάξα πνιύ ζύληνκα … από νηθόηξνθν πξνζθπγνπνύια». 


