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ΟΜΑΓΑ Α΄ 

ΘΔΜΑ Α.1 

α. 

 Ηζοδύγιο πλερωμών 

Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ αμία ησλ εηζαγσγώλ θαη ησλ εμαγσγώλ. Γηα ηε ρώξα ην ηζνδύγην 
πιεξσκώλ ζην εμσηεξηθό εκπόξην ήηαλ κόληκα παζεηηθό, ε Διιάδα δειαδή αγόξαδε 
από ην εμσηεξηθό πεξηζζόηεξα από όζα πνπινύζε.  

ΓΟΔ 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο νδεγήζεθαλ ζε θαζεζηώο Γηεζλνύο Οηθν-
λνκηθνύ Διέγρνπ (ΓΟΔ). Δθπξόζσπνη έμη δπλάκεσλ (Αγγιία, Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Ρσ-
ζία, Ιηαιία) αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε βαζηθώλ θξαηηθώλ εζόδσλ. Δπξόθεηην γηα ηα έζνδα ησλ 
κνλνπσιίσλ αιαηηνύ, θσηηζηηθνύ πεηξειαίνπ, ζπίξησλ, παηγληόραξησλ, ραξηηνύ ζηγαξέησλ, ηα 
έζνδα από ηελ εμόξπμε ηεο ζκύξηδαο ηεο Νάμνπ, ην θόξν θαπλνύ, ηα ιηκεληθά δηθαηώκαηα ηνπ 
Πεηξαηά, ην θόξν ραξηνζήκνπ θιπ. Σν ύςνο απηώλ ησλ εζόδσλ αλεξρόηαλ ζε 28.000.000 έσο 
30.000.000 δξαρκέο. 

Πεδινοί 

ηελ εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-1864 ζπγθξνηήζεθε ν ππξήλαο ηεο παξάηαμεο ησλ πεδη-

λώλ. Οη πεδηλνί είραλ σο εγέηε ηνλ Γεκήηξην Βνύιγαξε, ν νπνίνο ππνλόκεπε ηνπο θνηλν-

βνπιεπηηθνύο ζεζκνύο. Με παξεκβάζεηο ζην ζηξαηό επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία ζώκαηνο 

«πξαηησξηαλώλ» γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Δκπόδην ζηηο επη-

δηώμεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο θαη ζεζκνί. Ο Βνύιγαξεο έβξηζθε νπαδνύο αλά-

κεζα ζε εθείλνπο πνπ είραλ δηνξηζηεί παξάλνκα ζην ζηξαηό ή ζην δεκόζην, θαη θνβνύ-

ληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε επηθξάηεζεο ζπλζεθώλ θνηλνβνπιεπηηθήο 

λνκηκόηεηαο, ζε άλεξγνπο πηπρηνύρνπο θαη ζηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο.  
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ΘΔΜΑ Α2 

α. ζρνιηθό βηβιίν, ζ. 53-54 

Δλόηεηα 9, Η θξίζε ηνπ 1932 

 «Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε … επηβνιή δηθηαηνξίαο». 

β. ζρνιηθό βηβιίν, ζ. 168-169 

 «Η άθημε ησλ πξνζθύγσλ αλαδσνγόλεζε … εηνίκσλ ελδπκάησλ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ



ΟΜΑΓΑ Β΄ 

ΘΔΜΑ Β1 

Από ην ζρνιηθό βηβιίν νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αθόινπζα ρσξία: 

ζ.140 «Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 … αθνινύζεζαλ Αξκέληνη θαη Ρώζνη». 

ζ. 144 «Σνλ Ινύιην ηνπ 1920 … (Πξνπνληίδα θαη αιινύ).»  

ζ. 254 «Ο ίδηνο ν Κεκάι … ακςνύληα». 

ζ. 146 «ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο …50.000 Αξκέληνη». 

ζ. 149-150 « ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 … (18 Οθησβξίνπ 1912)». 

ΘΔΜΑ Β2 

Γηα ην Βεληδέιν: ρνιηθό βηβιίν, ζ. 89-91 «Η πξώηε δεκόζηα εκθάληζε ηνπ Βεληδέινπ 

… κεηαξξπζκίζεσλ»  θαη «Σν πξώην εμάκελν ηνπ 1911 … θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο

θιπ.». 

Γηα ην ξαιιηθό θόκκα: ζ. 92 «Σν ξαιιηθό θόκκα ήηαλ έλα από ηα πην αδηάιιαθηα αληη-

βεληδειηθά θόκκαηα. Ήηαλ αληίζεην πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκό.… νηθνλνκηθή αλάπηπμε». 


