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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α (γεγονότα)
αντιστοιχίζοντάς τους µε τις χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν δύο
χρονολογίες).
1.
2.
3.
4.
5.

Στήλη Α:
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Απόβαση ελληνικού στρατού στη
Σµύρνη
Εµφάνιση της κοινοβουλευτικής
οµάδας των Ιαπώνων
Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος
Συµφωνία της Άγκυρας
Σύµβαση της Λοζάνης

Α1.2. Να αιτιολογήσετε γιατί:

Στήλη Β:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1927
1923

1920
1919
1906
1908
1930

Μονάδες 10

ÏÓ

α. Ήταν θετική η συµβολή της υπερπόντιας µετανάστευσης στην
ελληνική οικονοµία πριν από τους Βαλκανικούς πολέµους.
β. Στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν
προέκυψαν ταξικά κόµµατα.
γ. Η συνεργασία Κεµάλ − Μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφόπετρα του
Ποντιακού ζητήµατος.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2
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Α2.1. Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και µεθοδεύτηκε ο πρώτος διωγµός
του 1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας;
Μονάδες 15

Α2.2. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης (µονάδες 5) και ποια
ήταν η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων (µονάδες 5) αµέσως µετά την
επίσηµη έκδοση του πρώτου ενωτικού Ψηφίσµατος των Κρητών (24
Σεπτεµβρίου 1908) και µέχρι το 1910;
Μονάδες 10
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ΟΜΑ∆Α Β΄

ΘΕΜΑ Β1
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α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονοµία η ήττα του Βενιζέλου στις
εκλογές του Νοεµβρίου του 1920;
Μονάδες 10

β. Πώς η νέα κυβέρνηση αντιµετώπισε το οικονοµικό αδιέξοδο, που
δηµιουργήθηκε από την ανάκληση του ιδιόµορφου εξωτερικού δανείου, το
οποίο είχε εγκριθεί από τους Συµµάχους, για να χρηµατοδοτηθεί η
συµµετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο;
Μονάδες 15
Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις µε τις σχετικές
πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο κείµενο.
Κείµενο

Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασµό υποτίµησης
και εσωτερικού δανείου. Όσοι κατείχαν τραπεζογραµµάτια1 (δηλαδή περίπου οι
πάντες, όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα) υποχρεώθηκαν να
τα διχοτοµήσουν, να ανταλλάξουν το µισό τραπεζογραµµάτιο µε κρατικά
οµόλογα και να κρατήσουν το άλλο µισό, το οποίο διατήρησε την ονοµαστική
αξία τού ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα χρηµατικά µέσα που απέκτησε έτσι το
∆ηµόσιο δεν έσωσαν την κατάσταση: απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις
συνεχώς αυξανόµενες δηµόσιες δαπάνες και τον πληθωρισµό.
1

τραπεζογραµµάτιο: χαρτονόµισµα

Γ.Β. ∆ερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Β΄,
Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 2005, σ.886

ΘΕΜΑ Β2

Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείµενο και τις
συνδυάσετε µε τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε:

ÏÓ

α. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη
Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη;
Μονάδες 10
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ÉË

β. Ποια µέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων;
Μονάδες 15
Κείµενο

Οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν τους πρόσφυγες κυρίως στις πιο
εύφορες ελληνικές χώρες, στη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη, είτε αγροτικά
είτε αστικά. Επιδιώχθηκε πρώτα ν’ αποκατασταθούν στις περιουσίες που είχαν
εγκαταλείψει οι Τούρκοι, αλλά, επειδή οι οικισµοί ήταν συγκριτικά λίγοι
κτίστηκαν εκατοντάδες νέοι συνοικισµοί, ορισµένοι από τους οποίους αργότερα
εξελίχθηκαν σε αξιόλογα οικονοµικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις τούς δίνουν γαίες
και τα πρώτα µέσα και ζώα για την καλλιέργεια της γης. Στις χώρες αυτές ιδίως
προβαίνουν ακόµη στην εκτέλεση µεγάλων έργων πολιτισµού, ανοίγουν
δρόµους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν µεγάλα λιµενικά έργα· επίσης
εκτελούν µεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις
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περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της ∆ράµας και της Θεσσαλονίκης:
διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειµάρρων και µεγάλων ποταµών,
όπως του Αξιού, του Στρυµόνα κλπ., που µε τις πληµµύρες τους νέκρωναν τις
παρόχθιες γαίες σε µεγάλο βάθος, αποξηραίνουν λίµνες [...] και τις γαίες τις
παραδίδουν σε ακτήµονες πρόσφυγες και γηγενείς. Έπρεπε ακόµη να γίνουν
εξυγιαντικά έργα, για να καταπολεµηθούν οι ελώδεις πυρετοί, ο τύφος, η
φυµατίωση, να ιδρυθούν ιατρικοί σταθµοί, φαρµακεία κλπ. Τα µεγάλα
αρδευτικά έργα µεταβάλλουν την ανάγλυφη όψη της Μακεδονίας και
προκαλούν το θαυµασµό των πολιτισµένων λαών.
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Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ. 383-385
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