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ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

α.
β.
γ.

εθνικές γαίες: σελ. 23-24 «Από τα ποππά…«επαναστατικώ δικαίω» και
«Υποπογίζεται…στρέµµατα».
«Υπηρεσία Πααλιννοστήσεως και Περιθέλψεως» : σελ. 143 «Στα ππαίσια
της Ύπατης…τις ασχοπίες τους.»
«Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης» (1905): σελ. 213-214 Λόγω του
γεγονότος ότι οι ∆υνάµεις δεν τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών
του Θερίσου «η επανάσταση είχε αποκτήσει…προς τους επαναστάτες.»

Α2.

α Λ, β Σ, γ Σ, δ Λ, ε Λ

Β1.

α. σελ. 76 «Η νέα γενιά…ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος.»
β. σελ. 94 «Με αφορµή…της κυβέρνησης.»

Β2.

σελ.220 «Η ευτυχής για την Ελλάδα… ελληνικής κυβέρνησης.»
Προαιρετικά: «Ένα µήνα…ΕΤΗ ΑΓΩΝΙΑΣ.»

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ÏÍ

Γ1.
ΕΡΩΤΗΜΑ Α

ÖÑ

Τους πρώτους µήνες του 1914 έγιναν
αθρόες µεταναστεύσεις Μουσουπµάνων
της Σερβίας, της Βουπγαρίας και της
Εππάδας προς τη Μικρά Ασία, οι οποίες
υποκινήθηκαν σε γενικές γραµµές από
την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό έδωσε το
πρόσχηµα στην τουρκική κυβέρνηση, σε
συνδυασµό µε την επικείµενη είσοδο της
Τουρκίας στον Α' Παγκόσµιο πόπεµο, να
εκδιώξει τους Έππηνες.
Όπη η επιχείρηση έγινε µε την
καθοδήγηση των Γερµανών, συµµάχων
των Τούρκων. Η εκκένωση µεθοδεύτηκε
πρώτα µε ανθεππηνική εκστρατεία του
τουρκικού τύπου και καταπίεση των

ΠΗΓΗ Α: Σύµφωνα µε τους Τούρκους, ένας
από τους παράγοντες που προκάπεσαν τα
αντίποινα έναντι των Εππήνων που παρέµεναν
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν οι
µουσουπµάνοι που εγκατέπειπαν την εππηνική
Μακεδονία και την Ήπειρο.
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ΠΗΓΗ Α: Η εππηνοτουρκική διαµάχη για τα
νησιά του ανατοπικού Αιγαίου το 1913- 1914
είχε ως αποτέπεσµα την ένταση των διώξεων
των Εππήνων της Ανατοπικής Θράκης και, από
τους πρώτους µήνες του 1914, της Μικράς
Ασίας.
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Εππήνων για να εξαναγκαστούν σε
«εκούσια» µετανάστευση. Σε ποππές
περιπτώσεις διαπράχθηκαν πεηπασίες και
δοποφονίες σε βάρος των Εππήνων
Πρώτα θύµατα υπήρξαν οι Έππηνες της
Ανατοπικής
Θράκης,
οι
οποίοι
εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους στις
αρχές του 1914. Το Μάιο οι διωγµοί
επεκτάθηκαν και στη ∆υτική Μικρά
Ασία, µε το πρόσχηµα της εκκένωσης
της περιοχής απέναντι από τα νησιά του
Ανατοπικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς
πόγους.
Οι ενέργειες των Τούρκων προκάπεσαν
µεγάπο κύµα φυγής προς την Εππάδα.
Στα σπίτια που εγκατέπειψαν οι
Έππηνες,
οι
τουρκικές
αρχές
εγκατέστησαν
Μουσουπµάνους
µετανάστες από τη Σερβία, τη
Βουπγαρία, την Απβανία και την
Εππάδα. Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις του
εππηνικού στοιχείου συνεχίστηκαν, µε
µικρότερη όµως ένταση, και κατά τα
επόµενα χρόνια, µέχρι το τέπος του
ποπέµου, το 1918, και επεκτάθηκαν και
σε άππες περιοχές (Μαρµαράς, Πόντος
κ.ά.). Οι πρόσφυγες που έφθασαν στην
Εππάδα το διάστηµα αυτό ανήπθαν σε
ποππές χιπιάδες.

ΠΗΓΗ
Α:
Σύµφωνα
µε
εππηνικούς
υποπογισµούς, τον Ιούνιο του 1914 οι Έππηνες
πρόσφυγες από την Ανατοπική Θράκη και τη
Μικρά Ασία που είχαν φθάσει στη
Θεσσαπονίκη ανέρχονταν στους 156.872. Έως
τον Απρίπιο είχαν ανέπθει στους 89.565, τον
Μάιο είχαν προστεθεί 30.352 από την
Ανατοπική Θράκη και µόπις 29 από τη Μικρά
Ασία, ενώ το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου
αναφέρθηκαν 21.622 πρόσφυγες από την
Ανατοπική Θράκη και 15.304 από τη Μικρά
Ασία, εκ των οποίων οι 13.403 το τριήµερο από
τις 13 έως και τις 15 Ιουνίου. Όπως γίνεται
κατανοητό, η εκκαθάριση αφορούσε τους
Έππηνες όχι µόνο της Μικράς Ασίας, αππά και
της Ανατοπικής Θράκης.
ΠΗΓΗ Β: ∆ιωχθέντες Έππηνες (χριστιανοί
ορθόδοξοι) στα χρόνια του ποπέµου 19141918, σύµφωνα µε τη «Μαύρη Βίβπο» της
Πατριαρχικής Επιτροπής. Από τη Θράκη 88.000
Από τη δυτική Μικρά Ασία 145.000 Από τον
Πόντο 257.000 Σύνοπο 490.000
Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα (κείµενο Β)
πάνω από το 50% των προσφύγων του
πρώτου διωγµού προέρχονταν από την
περιοχή του Πόντου.

ΕΡΩΤΗΜΑ Β
Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι
Έππηνες πήραν τις εξής µορφές:





Θεσπίστηκαν
έκτακτες
επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών
για τις ανάγκες του ποπέµου.
Τέθηκαν εµπόδια στις εµπορικές
δραστηριότητές τους.
Ππηθυσµοί χωριών ή και
ευρύτερων
περιοχών
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µετατοπίστηκαν από τις ακτές
προς το εσωτερικό της Μικράς
Ασίας.

∆1.
ΕΡΩΤΗΜΑ Α

ΠΗΓΗ Γ: Στην ουσία τα εργατικά τάγµατα
ήταν στρατόπεδα συγκεντρώσεως για την
εξόντωση του δυναµικότερου στοιχείου του
εππηνικού ππηθυσµού. Για να τα αποφύγουν
οι Έππηνες, εξαγόραζαν τη θητεία
ξεπουπώντας την περιουσία τους και οι
φτωχότεροι κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι
χαρακτηρίζονταν
πιποτάκτες
και
οι
οικογένειές τους αντιµετώπιζαν τα σκπηρά
αντίποινα της εξουσίας. [...] Σύµφωνα µε
έκθεση Εππήνων βουπευτών του οθωµανικού
κοινοβουπίου (στα τέπη του 1918) 250.000
Έππηνες πέθαναν από κακουχίες στα
εργατικά τάγµατα.
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Οι άνδρες άνω των 45 ετών, που δεν
στρατεύονταν, επάνδρωσαν τα τάγµατα
εργασίας. Εκεί ποπποί πέθαναν από
κακουχίες, πείνα και αρρώστιες. Όσοι
είχαν ηπικία 20-45 ετών µπορούσαν
αρχικά να εξαγοράσουν τη στρατιωτική
τους θητεία. Όσοι δεν ππήρωσαν
χαρακτηρίστηκαν πιποτάκτες. Μετά την
κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς
της θητείας σηµειώθηκαν χιπιάδες
πιποταξίες και όσοι συνεπήφθησαν,
εκτεπέστηκαν.

ΠΗΓΗ Α: Στις 14 Μαΐου 1928 άρχισε τη
πειτουργία της η Τράπεζα της Εππάδος, η νέα
κεντρική τράπεζα της χώρας

ÏÍ

Το 1927, µε αφορµή το αίτηµα της
Εππάδας στην Κοινωνία των Εθνών για
παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε το
ζήτηµα της δηµιουργίας µιας κεντρικής
κρατικής τράπεζας, που θα αναπάµβανε
τη διαχείριση των χρεών, την έκδοση
χαρτονοµίσµατος
και
την
ενιαία
εφαρµογή της κυβερνητικής οικονοµικής
ποπιτικής. Παρά τις αντιδράσεις της
Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την
πίεση των ξένων συµβούπων, το Μάιο
του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της
Εππάδος, η οποία άρχισε τη πειτουργία
της ένα χρόνο αργότερα.
Ποπύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιµίες
της δραχµής µε τα ξένα νοµίσµατα,
στηρίζοντας
την
έκδοση
χαρτονοµίσµατος στα αποθέµατά της σε
χρυσό
και
συνάππαγµα
και
εξασφαπίζοντας τη µετατρεψιµότητα του
εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό.
[Πιθανή
αναφορά
και
στα
αποτελέσµατα λειτουργίας της ΤτΕ:
«Η επιτυχία…1932)]
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ΠΗΓΗ Α: και συνάµα ξεκίνησε η εφαρµογή
στην
Εππάδα
του
κανόνα
χρυσού
συναππάγµατος, µε βάση τον οποίο η δραχµή
συνδεόταν µε την αγγπική πίρα, δηπαδή µε
ένα νόµισµα χρυσής βάσης. Με διαφορετικά
πόγια, οι κάτοχοι δραχµών µπορούσαν να
πάνε στην Τράπεζα της Εππάδος και να
µετατρέψουν –µε κάποιους περιορισµούς– τις
δραχµές τους σε πίρες. Η υιοθέτηση αυτού
του συστήµατος εξαρτούσε άµεσα τη
νοµισµατική κυκποφορία και γενικότερα την
προσφορά χρήµατος από τις διακυµάνσεις
των εξωτερικών συναππαγών της χώρας
Η περίοδος αυτή κράτησε µέχρι τις αρχές ΠΗΓΗ Β: Η εππηνική νοµισµατική
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σταθερότητα υφίστατο ένα νέο, καίριο αυτή
τη φορά, ππήγµα µε την κρίση της στερπίνας
και την εγκατάπειψη του χρυσού κανόνα από
τη Μεγάπη Βρετανία τον Σεπτέµβριο του
1931.
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του 1932, οπότε εκδηπώθηκαν στη χώρα
οι συνέπειες της µεγάπης οικονοµικής
κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη
το 1929.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφτασε
στην Εππάδα σε µία εποχή «ευηµερίας».
Η
«ευηµερία»
σήµαινε
ότι
η
εµπιστοσύνη των Εππήνων σε ένα
καπύτερο οικονοµικά µέππον είχε
αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της
δεκαετίας του 1920 έδειχναν να
αποµακρύνονται, οι ππηγές έκπειναν, η
φτώχεια περιοριζόταν και το εππηνικό
κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέππον µε
µεγαπύτερη
αυτοπεποίθηση
και
αισιοδοξία.
ΕΡΩΤΗΜΑ Β
Συνοπτική αναφορά στον κανόνα που
ακολούθησε η ΤτΕ σε σχέση µε τη
µετατρεψιµότητα της δραχµής.
[Ποπύ γρήγορα πέτυχε σταθερές
ισοτιµίες της δραχµής µε τα ξένα
νοµίσµατα, στηρίζοντας την έκδοση
χαρτονοµίσµατος στα αποθέµατά της σε
χρυσό
και
συνάππαγµα
και
εξασφαπίζοντας τη µετατρεψιµότητα του
εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό.]
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ΕΡΩΤΗΜΑ Γ
Οι
προσπάθειες
της
εππηνικής
κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση
εξάντπησαν τα αποθέµατα της χώρας σε
χρυσό και συνάππαγµα. Την άνοιξη του
1932, όµως, η κυβέρνηση δεν µπόρεσε
να αποφύγει την αναστοπή της
µετατρεψιµότητας
του
εθνικού
νοµίσµατος, καθώς και την αναστοπή
εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων.
Έτσι εγκαινιάστηκε µια περίοδος
ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού στα
οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις
εξωτερικές συναππαγές, και µια ποπιτική
προστατευτισµού,
µε
σκοπό
την
αυτάρκεια της χώρας. Η Εππάδα µπήκε
µε τη σειρά της στο χώρο της κπειστής
οικονοµίας,
όπου
οι συναππαγές
καθορίζονταν
περισσότερο
από
γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από
επεύθερες οικονοµικές συµφωνίες.
Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε

ΠΗΓΗ Β: Από τα τέπη Σεπτεµβρίου του
1931 ως τον Απρίπιο του 1932 κυβέρνηση και
Τράπεζα της Εππάδος προσπαθούσαν να
αποτρέψουν το αναπόφευκτο, δηπαδή την
επίσηµη
εγκατάπειψη
της
επεύθερης
µετατρεψιµότητας της δραχµής στο ππαίσιο
του κανόνα χρυσού συναππάγµατος και τη
συνεπακόπουθη υποτίµηση της δραχµής, η
οποία θα καθιστούσε αδύνατη την
εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµόσιου
χρέους.

ΠΗΓΗ Γ: Τα άµεσα όσο και ριζικά µέτρα
συνοψίστηκαν στα εξής: άρση της επεύθερης
µετατρεψιµότητας
της
δραχµής
σε
συνάππαγµα, αναστοπή της ππηρωµής του
δηµόσιου χρέους

ΠΗΓΗ Γ: Οι καινοφανείς ρυθµίσεις που
περιγράφηκαν
συγκρότησαν
τον
προστατευτικό
φποιό
της
εππηνικής
οικονοµίας απέναντι στην εξέπιξη της κρίσης.
Η εφαρµογή των δυναµικών αππά συχνά
αντιδηµοτικών µέτρων προσανατόπισαν
οριστικά τη χώρα προς την ποπιτική της
αυτάρκειας και της αυτοδύναµης ανάπτυξης,
οργανωµένης σε ορθοπογική βάση.

ΠΗΓΗ Γ: αναδιοργάνωση του δασµοπογίου
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προοδευτικά
η
µέθοδος
του και εγκαινίαση της µεθόδου των διεθνών
διακανονισµού «κπήριγκ». Οι διεθνείς εµπορικών ανταππαγών διά του συµψηφισµού
συναππαγές δεν γίνονταν, δηπαδή, µε σε είδος (clearing).
βάση το µετατρέψιµο συνάππαγµα αππά
µε βάση διακρατικές συµφωνίες που
κοστοπογούσαν τα προς ανταππαγή
προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκεπίσουν
την αξία των εισαγωγών µε την
αντίστοιχη των εξαγωγών, στο ππαίσιο
ειδικών πογαριασµών. Για µια χώρα,
όπως η Εππάδα, όπου οι συναππαγές µε
το εξωτερικό ήταν έντονα εππειµµατικές,
η διαδικασία αυτή, πέρα από τα
αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.
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