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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

Α1 
 
α.  «κλήριγκ»  (σχολ. βιβλ. σελ. 54) 
 
«Στο εξωτερικό εμπόριο … είχε και θετικά στοιχεία.». (Προσθέτουμε και το 
ιστορικό πλαίσιο, για παράδειγμα: εφαρμόστηκε με στόχο την  της 
οικονομικής κρίσης του 1932.).» 
 
β. Κοινωνιολογική Εταιρεία (σχολ. βιβλ. σελ. 93) 
 
«Τα αριστερά κόμματα αρχικά … υποστήριξη στους Φιλελεύθερους» 
 
γ. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) (σχολ. βιβλ. σελ. 153 και 
155) 
 
«Η ελληνική κυβέρνηση … οριστική στέγαση» και «Η ΕΑΠ λειτούργησε … 
απέναντι στους πρόσφυγες.». 
 
Α2 
 
α. Σωστό (σχολ. βιβλ. σελ. 245) 
β. Σωστό (σχολ. βιβλ. σελ. 49) 
γ. Σωστό (σχολ. βιβλ. σελ. 219) 
δ. Λάθος (σχολ. βιβλ. σελ. 143) 
ε. Λάθος (σχολ. βιβλ. σελ. 251) 



 
Β1 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 42-43) 
 
«Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα … Κιλελέρ (1910).». 
 
Β2 
 
(σχολ. βιβλ. σελ. 211-212) 
 
«Οι επαναστάτες αιφνιδίασαν  … σκοπούς της επανάστασης.». 
   
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
Γ1 
 
Σχολ. βιβλ. σελ. 78-79: «Παρά την έντονη …πολιτικού τοπίου». 
 
Πληροφορίες από την πηγή: 
 
 Αναφέρεται το πολίτευμα που ορίστηκε με το σύνταγμα του 1864 

(βασιλευόμενη δημοκρατία). 
 Προσδιορίζεται το δικαίωμα του βασιλιά: διορίζει και απολύει τους 

υπουργούς, διαλύει τη Βουλή. 
 Συχνή χρήση του παραπάνω δικαιώματος εξαιτίας ενός προβλήματος: 

η αστάθεια των κομματικών συνασπισμών 
 Επισημαίνεται ακόμη ένα πρόβλημα: παρόλο που είχε θεσπιστεί αρχή 

της λαϊκής κυριαρχίας, υπήρχαν ακόμη συνωμοτικοί κύκλοι και 
κοινοβουλευτικές φατρίες.  

 Τα παραπάνω προβλήματα ενίσχυαν την παρεμβατική πολιτική του 
βασιλιά και την παρελκυστική τακτική των Ελλήνων πολιτικών.  

 Η παράνομη (κυβέρνηση μειοψηφίας, εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα) 
πολιτική του βασιλιά δικαιολογείται από το συγγραφέα ως 
συμβιβαστική, ακόμη και αναγκαία, στάση: για να διεκπεραιωθούν 
διάφορες υποθέσεις και για να συμβαδίσει η ελληνική εξωτερική 
πολιτική με αυτή των Δυνάμεων.  



 
Δ1 
 
Σχολ. βιβλ. σελ. 161. : «Στις 10 Ιουνίου 1930 … στο έδαφος του άλλου 
κράτους». 
 
Πληροφορίες από το κείμενο Α: 
 
 Προσδιορίζονται όροι της Συμφωνίας: 

- συμψηφίστηκαν οι περιουσίες των ανταλλαξίμων και των μη 
ανταλλαξίμων 

- καταβολή από την Ελλάδα στην Τουρκία χρεωστικού υπολοίπου 
ως αντάλλαγμα για την παροχή από την Τουρκία στους Έλληνες 
της Κων/πολης των κτημάτων τους. 

 Κριτική της Συμφωνίας 
- αρνητική: προς όφελος της Τουρκίας 
- θετική: οριστική εκκαθάριση οικονομικών διαμφισβητήσεων 

προώθηση ελληνοτουρκικής προσέγγισης 
 Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας 

- 30 Οκτωβρίου 1930 
- προστάτευε τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για δεν επέτρεπε να 

συμμετέχουν πολιτικοί ή οικονομικοί συνασπισμοί που θα 
στρεφόταν εναντίον τους. 

 Σύμβαση εμπορίου και Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών 
εξοπλισμών 

- το πρωτόκολλο προέβλεπε την έγκαιρη ενημέρωση των δύο 
κυβερνήσεων για την προβλεπόμενη παραγγελία ναυτικής 
μονάδας.  

 
Πληροφορίες από το κείμενο Β: 
 
 Κριτική της Συμφωνίας 

θετική για Ελλάδα:  
- ευνοϊκές ρυθμίσεις για εισαγωγές κονιάκ και σαπουνιού 
- εφαρμογή αναπροσαρμογής δασμολογίου 
- ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους υπηκόους και 

στις δύο χώρες.  
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