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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθµό
ένα από τα γράµµατα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη
Στήλη Ι περισσεύουν τρία ονόµατα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Στήλη Ι
Χαρίλαος Τρικούπης
Μητροπολίτης Χρύσανθος
Σεβαστός Κυµινήτης
Γεώργιος Θεοτόκης
Αλέξανδρος
Κουµουνδούρος
Ιωάννης Σφακιανάκης
Κ. Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Ζαΐµης

Α2

α.
β.
γ.
δ.

Στήλη ΙΙ
∆ιοίκηση Τραπεζούντας (1916-1918)
Χάρτης της ∆ηµοκρατίας του Πόντου
Αρχή της δεδηλωµένης
Ίδρυση της Πολιτοφυλακής της Κρήτης

ε. Αιτήµατα της «Νέας Γενιάς»

Μονάδες 10

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:
α. Εθνικόν Κοµιτάτον
β. Οµάδα των Ιαπώνων
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

ÏÓ

Β1

Μονάδες 15

ÏÌ
ÉË

Ποιοι συνασπίστηκαν γύρω από τον Βενιζέλο στην αντιπαράθεσή του µε τον
πρίγκιπα Γεώργιο (µονάδες 5) και ποια ήταν η αντίδρασή τους στην προκήρυξη των
εκλογών στο τέλος του 1904; (µονάδες 5)
Μονάδες 10

Β2

Ποιες συνταγµατικές τροποποιήσεις ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 1911 (µονάδες 8)
και ποιους νόµους η κυβέρνηση Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστηµα; (µονάδες 7)

Μονάδες 15
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Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεµα
που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζηµίωση των Ελλήνων ανταλλάξιµων για
τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες προσδιορισµού αυτής.
Μονάδες 25

Η αποζηµίωση των ανταλλάξιµων

ÏÓ

Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι επιδέχονταν αποζηµίωση ήταν: α)
τα ακίνητα κάθε είδους, αστικά και αγροτικά, β) τα κινητά αγαθά που δεν
πουλήθηκαν επί τόπου ούτε µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και γ) οι καλλιεργηµένοι
αγροί µαζί µε τα προϊόντα τους, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων τα οποία
έχασε ο ανταλλάξιµος. Ένας σηµαντικός αριθµός προσφύγων βρέθηκαν εκπρόθεσµοι,
είτε γιατί ήλθαν στην Ελλάδα µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής (αιχµάλωτοι,
πρόσφυγες από τη Ρωσία, Κωνσταντινουπολίτες) είτε γιατί δεν µπορούσαν να
υποβάλουν δήλωση λόγω ασθένειας, φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση
ορφανών). Η προκαταβολή θα δινόταν σε εκείνους που δεν είχαν µέχρι τότε
αποκατασταθεί, µε τη διευκρίνιση ότι η απλή υποτυπώδης στέγαση στους οικισµούς
της ΕΑΠ (Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων) ή του ελληνικού κράτους δεν θα
εθεωρείτο ως αποκατάσταση.
Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της αποζηµίωσης, χωρίς να
επιβαρυνθεί πολύ ο κρατικός προϋπολογισµός, αποφασίστηκε η έκδοση οµολογιών
µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. [...] Το 20% της προσωρινής αποζηµίωσης
δόθηκε σε µετρητά και το υπόλοιπο σε οµολογίες. Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση,
η προσωρινή αυτή λύση δεν έκλεισε το ζήτηµα. Οι προσφυγικές οργανώσεις αξίωναν
την πλήρη αποζηµίωση όπως εξάλλου προέβλεπε η σύµβαση της Λωζάνης, µε
αποτέλεσµα το θέµα να λάβει διαστάσεις και να γίνει αντικείµενο πολιτικής
εκµετάλλευσης.
Για την οριστική εκτίµηση των εγκαταλειφθεισών περιουσιών συστάθηκαν
1.114 Πρωτοβάθµιες Επιτροπές Εκτίµησης, µία ή περισσότερες για καθεµία από τις
934 χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας. Τα ποικίλα προβλήµατα που ανέκυψαν
επέβαλαν αρχικά τη δηµιουργία 52 ∆ευτεροβάθµιων Επιτροπών, 31 στην Αθήνα και
21 στην επαρχία, και στη συνέχεια, το Μάιο του 1927, 20 ∆ευτεροβάθµιων
Επιτροπών (Εφετεία της Ανταλλαγής), 8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία.

ÏÌ
ÉË

Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 1770-2000, 7ος Τόµος: Ο Μεσοπόλεµος (1922-1940),
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σσ. 84-85.
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Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεµα
που σας δίνεται, να αναφερθείτε στους σκοπούς (µονάδες 5), την οργάνωση (µονάδες
5) και το έργο (µονάδες 15) της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρι τις αρχές του 1932.

Μονάδες 25

Κείµενο

ÏÓ

Το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της
από την πολιτική εξουσία µε διατάξεις που ήταν από τις πιο προωθηµένες της
εποχής.[...]
Η κύρια αποστολή που ανατέθηκε στη νέα τράπεζα ήταν να εγγυάται τη
µετατρεψιµότητα του νοµίσµατος. Για να την εκπληρώσει η τράπεζα διέθετε το
αποκλειστικό προνόµιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων και δικαιούνταν, σύµφωνα µε
το καταστατικό της, να ελέγχει τη νοµισµατική κυκλοφορία και την πίστη. Το
καταστατικό προέβλεπε ότι το εκδοτικό προνόµιο µπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα
στιγµή, αν η τράπεζα αποτύγχανε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των
τραπεζογραµµατίων της σε χρυσό. [...]
[...] Το καταστατικό όριζε το ελάχιστο του καλύµµατος των κυκλοφορούντων
τραπεζογραµµατίων στο 40%. Το κάλυµµα περιλάµβανε χρυσό και ξένο συνάλλαγµα
ελεύθερα µετατρέψιµο σε χρυσό. [...]
Η διοίκηση της τράπεζας ανετίθετο στο διοικητικό συµβούλιο. Αυτό
αποτελείτο από τον διοικητή, τον υποδιοικητή και εννέα µέλη. Τουλάχιστον τρία από
τα µέλη του εκπροσωπούσαν τον εµπορικό και βιοµηχανικό κόσµο και άλλα τρία τον
αγροτικό κόσµο της χώρας. […]
Η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης το δικαίωµα να διορίζει έναν επίτροπο στην
τράπεζα. Πρώτοι διοικητής και υποδιοικητής διορίσθηκαν οι Αλέξανδρος ∆ιοµήδης
και Εµµανουήλ Τσουδερός αντιστοίχως, οι οποίοι κατείχαν ως τότε αυτές τις θέσεις
στην Εθνική Τράπεζα. […]
Το Πρωτόκολλο της Γενεύης ρητώς προόριζε τη νέα τράπεζα να λειτουργήσει
ως τραπεζίτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να
συγκεντρώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις και τις πληρωµές του
κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.

ÏÌ
ÉË

Χρ. Χατζηϊωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Τόµος Β΄, Μέρος 1ο: Ο
Μεσοπόλεµος, 1922-1940, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2002, σσ. 262-263.
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