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Α2 
 
α. Εθνικόν Κομιτάτον  
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 77) 
 
Πολιτικός σχηματισμός που συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση του 1862 -64. 
Είχε μικρότερη απήχηση από τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις (πεδινοί - 
ορεινοί). Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, 
υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της 
χώρας, οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, 
πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 
 
β. Ομάδα των Ιαπώνων 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 86) 
 
 



Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εμφάνιση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό το 
Δημήτριο Γούναρη, που 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. 
 
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 248) 
 
Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος 
Τραπεζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και λειτούργησε 
παρά τις αντιξοότητες μέχρι το 1922, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική 
και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη της εθνικής τους 
συνείδησης. 
 
Β1 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 210) 
(Γράφουμε εισαγωγικά) Το πιο σημαντικό θέμα στην Κρητική Πολιτεία από τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας της ήταν το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα. Στο ουσιώδες αυτό ζήτημα σημειώθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ 
του Ύπατου Αρμοστή Γεώργιου και του Βενιζέλου. Η κρίση κορυφώθηκε το 
Μάρτιο του 1901 με την αδιάλλακτη και αυταρχική πολιτική του Πρίγκιπα 
Γεώργιου.  
(Συνεχίζουμε από το βιβλίο) «Κάτω από τις συνθήκες αυτές, τα πολιτικά … το 
προμήνυμα της επανάσταση του Θερίσου.». 
 
Β2 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 90-91) 
 
«Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν … περισσότερο χρόνο για 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις.». 
 
   

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Γ1 
 
Σχολ. βιβλ. σελ. 160 -161. Ενότητα 1: «Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων». 
Επίσης μπορούσε να αναφερθεί ότι   
 η αποζημίωση προβλέπονταν από τη Σύμβαση της Λοζάνης (σχολ. 

βιβλ. σελ. 150, 3η κουκίδα)  
 η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων ήταν 

αρμοδιότητα  της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής (σχολ. βιβλ. σελ. 
152). 



 τελικά εξισώθηκαν οι περιουσίες Ελλήνων – μουσουλμάνων και 
παρακρατήθηκε το 25% της προκαταβολής της αποζημίωσης από την 
Εθνική τράπεζα (σχολ. βιβλ. σελ. 162) 

 
Η πηγή επιβεβαιώνει και συμπληρώνει την ιστορική αφήγηση. 
Πληροφορίες από την πηγή: 
 
 προσδιορίζονται οι τρεις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που 

επιδέχονταν αποζημίωση: «Τα περιουσιακά στοιχεία … έχασε ο 
ανταλλάξιμος.» 

 επισημαίνεται ότι μερικοί πρόσφυγες ήταν εκπρόθεσμοι. Δίνονται δύο 
λόγοι: «Ένας σημαντικός αριθμός … ορφανών.).» 

 διευκρινίζεται ο τρόπος παραχώρησης της αποζημίωσης με δύο 
τρόπους: με ομόλογα και με μετρητά: «Προκειμένου να επιταχυνθεί … 
ομολογίες», καθώς και η αντίδραση των προσφύγων στη διαδικασία 
αυτή: «Παρά την πρόσκαιρη … αντικείμενο εκμετάλλευσης.». 

 παρατίθενται αριθμητικά στοιχεία για τις διάφορες επιτροπές που 
ανέλαβαν την εκτίμηση των περιουσιών: «Για την οριστική … στην 
επαρχία.» 

 
Δ1 
 
Σχολ. βιβλ. σελ. 53. Ενότητα 8: «Η Τράπεζα της Ελλάδος». 
 
Η πηγή επιβεβαιώνει και συμπληρώνει την ιστορική αφήγηση. 
Πληροφορίες από την πηγή: 
 
 σκοποί 

- μετατρεψιμότητα του νομίσματος: 2η παράγρ.: «Η κύρια 
αποστολή … τραπεζογραμματίων σε χρυσό.» 

- αντίκρισμα/κάλυμμα χαρτονομίσματος: 3η παράγρ.: «Το 
καταστατικό όριζε … μετατρέψιμο σε χρυσό.» 

 οργάνωση 
- διοικητική οργάνωση : 4η παράγ.: «Η διοίκηση της τράπεζας 

…κόσμο της χώρας.». 
- προσδιορισμός διοικητή της τράπεζας : 5η παράγρ. «Η 

κυβέρνηση … διατηρούσε … Εθνική Τράπεζα.». 
 έργο 

- η Τράπεζα Ελλάδος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται τα οικονομικά 
του κράτους: τελευταία παράγρ.: «Το Πρωτόκολλο … δικαίου.». 
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