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ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

 
ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ  

 
Α1 
 

1. γ 
2. α 
3. – 
4. – 
5. ε 
6. – 
7. β 
8. δ 

 
Α2  Δζνηθόν Κομηηάηον: (ζειίδα 77 Τν Εζληθόλ Κνκηηάηνλ .... Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία) 
 

Ομάδα ηων Ηαπώνων: (ζειίδα 86 Τν κνλαδηθό λέν … ην 1908) 
 

Φρονηηζηήρηο ηες Σραπεδούνηας: (ζηα 248 Τν Φξνληηζηήξην ηεο 
Τξαπεδνύληαο …. ζπλείδεζεο). 

 
Β1  Γύξσ από ην Βεληδέιν  ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην 

ζπλαζπίζηεθαλ ν θ. Φνύκεο θαη ν Κ. Μάλνο. Οη δύν ηνπο  κε ην Βεληδέιν 
απνηέιεζαλ κηα ηξηαλδξία πνπ δε δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε δπλακηθή 
αλακέηξεζε κε ηνλ Πξίγθηπα. 
(ζειίδα 210, Σην ηέινο ηνπ 1904 … ηνπ ζεξίζνπ) 

 
Β2  ζειίδα 90-91 (Τν πξώην εμάκελν … θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο θιπ 
 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ  
 
Γ1  ζειίδα 160 -161 ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Η απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ»  

Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ ηζηνξηθνύ παξαζέκαηνο (Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία … 
σο απνθαηάζηαζε) ζα εληαρζεί ζπλδπαζηηθά ζην θνκκάηη ηεο ηζηνξηθήο 
αθήγεζεο ζην ηέινο  ηεο ηξίηεο  παξαγξάθνπλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ,  

ζειίδα 160  (Καζνξίζηεθαλ … κέρξη ηόηε  απνθαηαζηαζεί). 

Η δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ ηζηνξηθνύ παξαζέκαηνο (πξνθεηκέλνπ ….. 
εθκεηάιιεπζεο) ζα ζπλδπαζηεί κε ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηεο ηζηνξηθήο 
αθήγεζεο ζειίδα 160 (« ην έξγν ηεο εθηίκεζεο … πξνθαηαβνιή απηή) 

Η ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ ηζηνξηθνύ παξαζέκαηνο ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ ηέηαξηε 
παξάγξαθν ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ζειίδα 160-161 («Γηα ηελ νξηζηηθή 
εθηίκεζε …. ηνπξθηθή πιεπξά»). 
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Γ1  πξόινγνο: Τν 1927, κε αθνξκή …. θξαηηθήο ηξάπεδαο (ζειίδα 53) 
 
   ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΑΡΑΘΔΜΑ 
 

1. ΚΟΠΟΗ 

α) λα ιεηηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηεο Γελεύεο, σο ηξαπεδίηεο 
ηεο θπβέξλεζεο. 

β) λα ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο  ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 
2. ΟΡΓΑΝΩΖ 
 

α) αλεμαξηεζία από ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε δηαηάμεηο από ηηο πην 
πξνσζεκέλεο ηεο επνρήο 

 
β)  Τν θαηαζηαηηθό πξνέβιεπε όηη ην εθδνηηθό πξνλόκην κπνξνύζε λα 

αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή, αλ ε ηξάπεδα απνηύγραλε λα εμαζθαιίζεη ηε 
ζηαζεξόηεηα ηεο αμίαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο ζε ρξπζό. 

 
γ)  Τν ειάρηζην ηνπ θαιύκκαηνο ησλ θπθινθνξνύλησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ 

νξηδόηαλ ζην 40%. Τν θάιπκκα πεξηιάκβαλε ρξπζό θαη μέλν ζπλάιιαγκα 
ειεύζεξα κεηαηξέςηκν ζε ρξπζό. 

 
δ)  Τε δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο αλαιάκβαλε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ν 

δηνηθεηήο, ν ππνδηνηθεηήο, θαη ελλέα κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 
εθπξνζσπνύζαλ  ηνλ εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό θόζκν θαη άιια ηξία ηνλ 
αγξνηηθό θόζκν ηεο ρώξαο. 

 
ε) Η θπβέξλεζε δηόξηδε έλαλ επίηξνπν ζηελ Τξάπεδα . 

 
3. ΔΡΓΟ 
 

α) κεηαηξεςηκόηεηα λνκίζκαηνο: γηα λα γίλεη απηό ε ηξάπεδα δηέζεηε ην 
απνθιεηζηηθό πξνλόκην έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη δηθαηνύληαλ λα 
ειέγρεη ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη ηελ πίζηε. 

 
 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΦΖΓΖΖ (ΔΛΗΓΑ 53) 
 

1. ΚΟΠΟ: (Θα αλαιάκβαλε ηε δηαρείξηζε  .... πνιηηηθήο) 

2. ΔΡΓΟ: (πνιύ γξήγνξα πέηπρε … ηνπ Ειεπζέξηνπ Βεληδέινπ 1928 – 1932) 




