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Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Να αποδώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών όρων:
α)
β)
γ)

Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης.
Ανόρθωση.
Γραφεία Ανταλλαγής.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2.1

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β (λάβετε υπόψη ότι
δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).

ÄÉ

ΣΤΗΛΗ Α
1. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν
240.000.000 δραχµές.
2. Προσφορά 12.000 λιρών των Ελλήνων της
Σαµψούντας στο ελληνικό ναυτικό.
3. Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά στο θρόνο.
4. Ο πρίγκιπας Γεώργιος απολύει το Βενιζέλο.
5. Πτώχευση της Ελλάδας.

ΣΤΗΛΗ Β
α. 1913
β. 1893

γ. 18 Μαρτίου 1901
δ. 1911
ε. 19 Μαΐου 1919
στ. 1912
ζ. 26 Φλεβάρη 1905
Μονάδες 5
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Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
Ο Βενιζέλος µετά την απόλυσή του από το Γεώργιο δηµοσίευσε στην
εφηµερίδα «Θέρισο» των Χανίων, την οποία εξέδιδε ο ίδιος, πέντε πολύκροτα
άρθρα µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Γεννηθήτω φως».
Σε µια δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Ελλάδα
αυξήθηκαν περίπου κατά 50%.
Η βρετανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα, αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου
δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
Η δεύτερη φάση του διωγµού των Ποντίων οργανώθηκε από τον ίδιο τον
Κεµάλ στη Σαµψούντα το Μάιο του 1919.
Μετά το 1870 εκφράστηκε η αναγκαιότητα διορισµού περισσότερων
υπαλλήλων στο δηµόσιο τοµέα.
Το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων ανήγειρε ξύλινα παραπήγµατα για τη
στέγαση των προσφύγων.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β1

Πώς διαµορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το
εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;
Μονάδες 12

ÄÉ

ΘΕΜΑ Β2

Καταγράψετε τις σχετικές µε το προσφυγικό ζήτηµα διπλωµατικές πράξεις (συνθήκες,
συµφωνίες, σύµφωνα φιλίας), που υπέγραψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1924 –
1930. (Να µην αναφερθείτε στις συνέπειές τους στην εσωτερική και εξωτερική
πολιτική της χώρας.)
Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ Γ1

Με βάση τα στοιχεία των παραθεµάτων, του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να
καταγράψετε γιατί η Ελλάδα οδηγήθηκε σε οικονοµικό αδιέξοδο κατά το
Μικρασιατικό πόλεµο (µονάδες 12) και πώς αντιµετωπίστηκε αυτό από την ελληνική
κυβέρνηση (µονάδες 13).
(Η απάντηση των δύο ερωτηµάτων µπορεί να δοθεί σε ενιαίο κείµενο.)
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

ȱ
̽ȱ ΦΑ΅ΘΕΓΔφȱ ΘϛΖȱ ΓϢΎΓΑΓΐΎϛΖȱ ΆΣΗΉΝΖȱ ΘϛΖȱ πΒΝΘΉΕΎϛΖȱ ΔΓΏΘΎϛΖȱ ΘϛΖȱ
̴ΏΏΣΈΓΖǰȱ ΦΔΉ·ϾΐΑΝΗΉȱ Ύ΅ϟȱ ΘφΑȱ ΑΓΐΗΐ΅ΘΎφΑȱ ΎΙΎΏΓΚΓΕϟ΅Αȱ ψΐЗΑȱ ΘΓІȱ
ΗΘΕϟ·ΐ΅ΘϱΖȱΘΖǰȱΎ΅ΘνΗΘΗΉΑȱΈνȱ΅ЁΘφΑȱΦΔΓΘϱΐΝΖȱΦΎΣΏΙΔΘΓΑǯȱȱ

̝ΏνΒ΅ΑΈΕΓΖȱ̇ΓΐφΈΖǰȱ
̖ΣȱΓϢΎΓΑΓΐΎΣȱΘϛΖȱ̴ΏΏΣΈΓΖȱΔΕϱȱΎ΅ϟȱΐΉΘΣȱΘφΑȱŗΑȱ̐ΓΉΐΆΕϟΓΙȱŗşŘŖǰȱ
̝ΌϛΑ΅ǰȱŗşŘŘǰȱΗǯŘŗǯȱ

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ÄÉ

Η πολιτειακή µεταβολή του Νοεµβρίου του 1920, δηλαδή η εκλογική ήττα του
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, και ο συνεπαγόµενος οικονοµικός αποκλεισµός της
Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente1 σήµαναν την ακύρωση των συµµαχικών
πιστώσεων. Άρα τα τραπεζογραµµάτια της ΕΤΕ2 που κυκλοφόρησαν µε βάση αυτή τη
ρύθµιση έµειναν ακάλυπτα.[…]
Αν και η καταγραφή του συνολικού εσωτερικού χρέους που χρηµατοδότησε
τις πολεµικές επιχειρήσεις είναι έξω από τους στόχους αυτού του κειµένου, αξίζει να
αναφερθεί η σύναψη αναγκαστικού εσωτερικού δανείου µε διχοτόµηση του
χαρτονοµίσµατος, δηµοσιονοµική άλλωστε πρωτοτυπία του ελληνικού κράτους και
της κυβέρνησης Γούναρη. Η ιδιόρρυθµη αυτή χρηµατοδότηση της συνεχιζόµενης
Μικρασιατικής Εκστρατείας προκρίθηκε ως ταµειακό µέσο, καθώς η κυβέρνηση
αδυνατούσε να συνάψει εξωτερικό δάνειο, ενώ δεν επιθυµούσε την περαιτέρω έκδοση
τραπεζογραµµατίων. Σύµφωνα µε το Νόµο 2749 της 25ης Μαρτίου τα
χαρτονοµίσµατα της ΕΤΕ διχοτοµήθηκαν: το αριστερό τµήµα (οι «σταύροι») µε την
προσωπογραφία του πρώτου ∆ιοικητή Γ. Σταύρου κυκλοφορεί κανονικά, αλλά στη
µισή ονοµαστική αξία. Το δεξί τµήµα µε το θυρεό («τα στέµµατα») µεταβλήθηκε σε
προσωρινή οµολογία του αναγκαστικού δανείου. Με τον τρόπο αυτό η νοµισµατική
1

«Αντάντ», αναφέρεται η συµµαχία στο σχολικό βιβλίο.

2

Συντοµογραφία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
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κυκλοφορία, που ξεπερνούσε τα 3.100.000.000 δραχµές, µειώθηκε κατά το 50%, ενώ
το δάνειο εκδόθηκε στο άρτιο µε 6,5% τόκο και προθεσµία εξόφλησης την 1η
Απριλίου 1943.[…] Το αναγκαστικό δάνειο του 1922 επικρίθηκε ότι διασάλευε την
εµπιστοσύνη του κοινού προς τα τραπεζογραµµάτια και ότι έπληξε δυσανάλογα τα
περισσότερο φτωχά στρώµατα του πληθυσµού. Το ίδιο ταµειακό µέτρο εφαρµόστηκε
τον Ιανουάριο του 1926, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες για
την εγκατάσταση των προσφύγων.
Μπρέγιαννη Αικ., «Οικονοµικός εκσυγχρονισµός, πολεµική συγκυρία και
πολιτική µετάβαση 1910-1926», στο Νόµισµα και Νοµισµατικές Κρίσεις στην Ελλάδα,
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σ. 190-192.
Πίνακας

Έτος
1918
1919
1920
1921
1922

Έσοδα
(Άµεσοι – Έµµεσοι Φόροι)
σε εκατοµµύρια δραχµές
460
560
720
970
1.910

Έξοδα
(Αµυντικές – Υπόλοιπες δαπάνες)
σε εκατοµµύρια δραχµές
1.446
1.354
1.683
2.473
3.458

(O πίνακας στηρίζεται σε σχετικό πίνακα και σε γραφική παράσταση των στοιχείων
των εσόδων, που περιλαµβάνονται στο σχετικό άρθρο. Η αναγωγή από το γράφηµα
έγινε κατά προσέγγιση + /- 5% και αφορά το σύνολο των καταγραφοµένων εσόδων
του ελληνικού κράτους.)

ÄÉ

Γιώργος Μητροφάνης, «Τα δηµόσια οικονοµικά - Οικονοµική ανόρθωση και πόλεµοι
1909-1922», Ιστορία Νέου Ελληνισµού 1770-2000.
Ελληνικά Γράµµατα, τ. 6, σ. 122 και 127.

ΘΕΜΑ ∆1

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου και του παραθέµατος να
απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:
α)

τι γνωρίζετε για τις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου;

β)

πώς διαµορφώθηκε η κίνηση του εµπορίου στον Πόντο µέχρι και τη δεύτερη
δεκαετία του 20ού αιώνα.
Μονάδες 10
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Η οικονοµία του Πόντου στηριζόταν περισσότερο στη γεωργική παραγωγή και
το εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο καθώς και στην έντονη συναλλακτική ζωή και
σαν συνέπεια, στις τραπεζικές εργασίες, παρά στη βιοµηχανία, της οποίας οι αρχές θα
αναφανούν πολύ αργότερα, όταν πια µια σκληρή και αδυσώπητη συγκυρία θα βάλει
την εφιαλτική της τελεία στην ελληνική µεγάλη τραγωδία του 1922 […].
Αντίθετα, παρά τη γεωργική µορφή της οικονοµίας της περιοχής (φυτική
παραγωγή) άκµαζε η βιοτεχνία, όπως η χρυσοχοΐα, η λειτουργία, η σιδηρουργική και
η ναυπηγική ιστιοφόρων, φυσικά.
Η δενδροκοµία είχε στην περιοχή του Πόντου εξαιρετική σπουδαιότητα, χάρη
στη µεγάλη γονιµότητα του εδάφους της. Γύρω από τη Ριζούντα παράγονταν
πορτοκάλια, πατάτες, κρεµµύδια. Η επαρχία Τραπεζούντας είχε σιτάρι, καλαµπόκι,
κριθάρι, βούτυρο, τυρί και όσπρια. Οι επαρχίες Κερασούντας, Τρίπολης και ένα
µέρος της Τραπεζούντας είχαν τεράστια παραγωγή φουντουκιών. Κέντρο εξαγωγής
των φουντουκιών ήταν η Κερασούντα, από την οποία εξάγονταν κάθε χρόνο γύρω
στις 20.000 τόνοι που προορίζονταν για τη Μασσαλία, το Αµβούργο, την Τεργέστη,
τη Νέα Υόρκη και τη Ρωσία.
Η περιοχή Αµισού και Πάφρας, εκτός από δηµητριακά, ήταν περίφηµη για τα
καπνά της, που η παραγωγή της ανερχόταν περίπου σε 7.000 τόνους. Καπνά
εξαιρετικά είχαν και τα Πλάτανα, κοντά στην Τραπεζούντα.
Γιώργος Λαµψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922,
Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 32.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ÄÉ

Η Τραπεζούντα ήταν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου. Τα εισαγόµενα και
εξαγόµενα προϊόντα σε ετήσια βάση εκτιµούνται γύρω στα 48.000.000 γαλλικά
φράγκα ενώ 1.000 περίπου πλοία διαφόρων χωρών φιλοξενούνταν στο λιµάνι της
κάθε χρόνο.

Παρθένας Τσοκτουρίδου, Η Τραπεζούντα - κέντρο ελληνισµού στον Πόντο (Ιστορική
Μελέτη
που απέσπασε τον έπαινο "ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ")
www.progoniki, Ιστολόγιο της Παρθένας Τσοκτουρίδου
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