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ΙΙΙσσστττοοορρρίίίααα   
κκκααατττεεεύύύθθθυυυνννσσσηηηςςς   

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α’ 
Α1. 1.  γ 
       2.  α 
       5.  ε 
       7.  β  
       8.  δ 
Τα στοιχεία 3, 4, 6 της Στήλης Ι περισσεύουν. 
Α2. α. Εθνικόν Κοµιτάτον: Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης 1862-1864 συγκροτείται ο 
πολιτικός σχηµατισµός του Εθνικού Κοµιτάτου & ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 77: «Το Εθνικόν 
Κοµιτάτον … Οθωµανική αυτοκρατορία».  
β. Οµάδα Ιαπώνων: ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 86: «Το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο … 
διαλύθηκε το 1908». 
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 248: «Το Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας … της εθνικής τους συνείδησης». 
 
Β1. Στις 18 Μαρτίου 1901 ο πρίγκιπας Γεώργιος απέλυσε τον Ελ. Βενιζέλο από το αξίωµα του 
υπουργού ∆ικαιοσύνης & ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 210:  «Κάτω από τις συνθήκες αυτές … το 
προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου». 
Β2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 90 - 91: «Το πρώτο εξάµηνο του 1911 … για κοινοβουλευτικές 
συζητήσεις κ.λπ». 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
Γ1.  
Πρόλογος:  
Ο µικρασιατικός πόλεµος έληξε τον Αύγουστο του 1922 µε ήττα και υποχώρηση του ελληνικού 
στρατού. Χιλιάδες πρόσφυγες ακολουθώντας το στρατό, άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα. 
Συνολικά, το φθινόπωρο του 1922 έφτασαν περίπου 900.000 πρόσφυγες, ανάµεσά τους και 
50.000 Αρµένιοι. Περίπου 200.000 Έλληνες µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και 1925, ενώ, 
τελικά, στην απογραφή του 1928 καταγράφηκαν 1.220.000 πρόσφυγες (στοιχεία από το 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 144, 146, 147). 
Κύριο µέρος: 
Αναφορά στην υπογραφή της Σύµβασης της Λοζάνης και τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (30 
Ιανουαρίου 1923). 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 160: «Όπως είδαµε, η Σύµβαση … πληθυσµών». 
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Παράθεµα: 
- Καθορισµός περιουσιακών στοιχείων που επιδέχονταν αποζηµίωση: 
α. ακίνητα αστικά ή αγροτικά 
β. κινητά αγαθά που δεν πουλήθηκαν ή δεν 
µεταφέρθηκαν 
γ. καλλιεργηµένοι αγροί, προϊόντα, έσοδα. 
- Πρόσφυγες που βρέθηκαν εκπρόθεσµοι (δεν πρόλαβαν 
τη λήξη της προθεσµίας): 
α. αιχµάλωτοι 
β. πρόσφυγες από Ρωσία 
γ. Κωνσταντινουπολίτες 
δ. ασθενείς, φυλακισµένοι, ανήλικοι 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 160: «Το έργο της εκτίµησης … µέχρι τότε αποκατασταθεί». 
Παράθεµα: 
- Προκαταβολή σε όσους δεν είχαν αποκατασταθεί, διευκρίνιση για την υποτυπώδη στέγαση 
από την ΕΑΠ ή το κράτος. 
- Προσωρινή εκτίµηση: 20% σε µετρητά και το υπόλοιπο σε οµολογίες. 
- Έκδοση οµολογιών του ελληνικού δηµοσίου 
- Αντιδράσεις προσφυγικών οργανώσεων. 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 160-161: «Για την οριστική εκτίµηση … τουρκική πλευρά». 
Παράθεµα: 
- 1.114 Πρωτοβάθµιες Επιτροπές για τις 934 χριστιανικές κοινότητες της Τουρκίας. 
- 52 ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές (31 στην Αθήνα, 21 στην Επαρχία) 
- Μάιος 1927: 20 ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές � Εφετεία της Ανταλλαγής (8 στην Αθήνα, 12 
στην Επαρχία). 
Επίλογος: Το ελληνικό κράτος, µε τη συνδροµή της Ε.Α.Π., αντιµετώπισε το πρόβληµα της 
αποκατάστασης και αποζηµίωσης των προσφύγων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τα 
µεγάλα προβλήµατα που αντιµετώπιζε και τα δικαιολογηµένα σε πολλές περιπτώσεις παράπονα 
των προσφύγων. (στοιχεία από ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 163).  
 
∆1.  
Πρόλογος: Η Ελλάδα του µεσοπολέµου (1919 – 1939), παρά το κόστος της µικρασιατικής 
καταστροφής, είχε αποκτήσει µια σειρά από πλεονεκτήµατα που επέτρεπαν τη θετική 
οικονοµική της πορεία. (στοιχεία από ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 52). 
Κύριο µέρος: 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 53: «Το 1927, µε αφορµή … 1932». 
Παράθεµα: 
- Το καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της από την πολιτική 
εξουσία. 
- Εγγύηση της µετατρεψιµότητας του νοµίσµατος από την Τράπεζα. 
- Αποκλειστικό προνόµιο έκδοσης χαρτονοµισµάτων από την Τράπεζα. 
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- Έλεγχος της νοµισµατικής κυκλοφορίας και πίστης από την Τράπεζα. 
- ∆υνατότητα ανάκλησης του εκδοτικού δικαιώµατος της Τράπεζας από το κράτος σε περίπτωση 
αποτυχίας εξασφάλισης της σταθερότητας. 
- Ελάχιστο κάλυµµα κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων στο 40%. 
- ∆ιοίκηση τράπεζας – ∆ιοικητικό Συµβούλιο: ∆ιοικητής, υποδιοικητής και εννέα µέλη. Τρία 
µέλη από τον εµπορικό και βιοµηχανικό κόσµο και τρία µέλη από τον αγροτικό κόσµο. 
- ∆ικαίωµα της κυβέρνησης να διορίζει έναν επίτροπο στην Τράπεζα. 
- Πρώτος διοικητής διορίζεται ο Αλ. ∆ιοµήδης και υποδιοικητής ο Εµ. Τσουδερός, οι οποίοι ως 
τότε κατείχαν τις ίδιες θέσεις στην Εθνική Τράπεζα. 
- Το Πρωτόκολλο της Γενεύης όριζε την Τράπεζα της Ελλάδας ως τραπεζίτη της κυβέρνησης. 
- Η κυβέρνηση ήταν υποχρεωµένη να συγκεντρώνει στην Τράπεζα της Ελλάδας όλες τις 
πληρωµές και τις εισπράξεις του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 
Επίλογος: Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε ως περίοδος ευηµερίας. Η εµπιστοσύνη των 
Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονοµικά µέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της 
δεκαετίας του 1920 έδειχναν να αποµακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν 
και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία. Η περίοδος αυτή κράτησε µέχρι τις αρχές του 1932, οπότε εκδηλώθηκαν στη χώρα 
οι συνέπειες της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το 1929. 
 

Επιµέλεια: Χ. Κόκορη 
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