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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
α. Κλήριγκ :

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια οικονομική κρίση

που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929, στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε
προοδευτικά η μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές
δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση
διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και
φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των
εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. (Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα,
όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία
αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία).
β.

Εθνικόν

Κομιτάτον:

Το

Εθνικόν

Κομιτάτον

υπό

τον

Επαμεινώνδα

Δεληγιώργη ήταν μία από τις πολιτικές παρατάξεις που συμμετείχαν στην
Εθνοσυνέλευση

του

1862

-

1864.

Υποστήριζε

την

ανάπτυξη

του

κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και
μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Εθνικόν Κομιτάτον είχε μικρότερη απήχηση
συγκριτικά με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που εμφανίστηκαν την ίδια
εποχή (πεδινοί - ορεινοί)
γ. Οργανισμός: Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1914 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την
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άμεση

περίθαλψη

και

στη

συνέχεια

την

εγκατάσταση

προσφύγων

σε

εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη
μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλπ.
ΘΕΜΑ Α2
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Λάθος
ΘΕΜΑ Β1
α. Ραλλικό κόμμα, Εθνικό κόμμα του Κ.Μαυρομιχάλη, Κόμμα του Γ.Θεοτόκη.
β. Σχολικό βιβλίο σελ.92: «Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης.

[…]

ενώ

το

κόμμα

του

Γεωργίου

Θεοτόκη

ήταν

πιο

διαλλακτικό.»
ΘΕΜΑ Β2
α. Σχολικό βιβλίο σελ. 206: «Μέσα σε μια απερίγραπτη φρενίτιδα ενθουσιασμού
[…] στην οποία Υπουργός Δικαιοσύνης ορίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.»
β. Σχολικό βιβλίο σελ. 208:
Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε
σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. Ειδικότερα, και όσον αφορά τα
οικονομικά μέτρα, έκοψε κρητικό νόμισμα (την κρητική δραχμή) και ίδρυσε την
Κρητική Τράπεζα.
Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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