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ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2010 

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.  

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Χαρίλαος Τρικούπης α. ∆ιοίκηση Τραπεζούντας (1916-1918) 

2. Μητροπολίτης Χρύσανθος β. Χάρτης της ∆ηµοκρατίας του Πόντου 

3. Σεβαστός Κυµινήτης γ. Αρχή της δεδηλωµένης 

4. Γεώργιος Θεοτόκης δ. Ίδρυση της Πολιτοφυλακής της Κρήτης 

5. Αλέξανδρος 

Κουµουνδούρος 
ε. Αιτήµατα της «Νέας Γενιάς» 

6. Ιωάννης Σφακιανάκης  

7. Κ. Κωνσταντινίδης  

8. Αλέξανδρος Ζαΐµης  

Μονάδες 10  
 

Α2 

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων:  

α. Εθνικόν Κοµιτάτον  

β. Οµάδα των Ιαπώνων  
γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας  

Μονάδες 15  

 

Β1 

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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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

Γ1 

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 

 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.  

Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 1770-2000, 7ος 
 

Τόµος: Ο Μεσοπόλεµος (1922-1940), 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2003, σσ. 84-85.  

 



 

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 

∆1  

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 

 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.  

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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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

Α1. 2 α, 

 7 β, 
 1 γ, 

 8 δ,  
 5 ε 

 

Α2 
Εθνικό Κοµιτάτο: Σχολικό Βιβλίο σελ. 77: «Μικρότερη απήχηση στην 
Εθνοσυνέλευση του 1862 είχαν άλλοι πολιτικοί σχηµατισµοί … στην Οθωµανική 

αυτοκρατορία». 
Οµάδα των Ιαπώνων: Σχολικό Βιβλίο σελ. 86: «Το µοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο 

… διαλύθηκε το 1908». 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Σχολικό Βιβλίο σελ 248: «Το Φροντιστήριο της 

Τραπεζούντας … εθνικής τους συνείδησης». 
 

Β1 
Για το πρώτο ζητούµενο: σελ. 209 – 210: «Στην Κρήτη διαµορφώθηκε βαρύ κλίµα 

διχασµού µε την προσωπική αντιπαράθεση Βενιζέλου – Γεωργίου λόγω της διαφωνίας 
τους στον τρόπο χειρισµού του ζητήµατος της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. Η 

κρίση κορυφώθηκε όταν ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωµα του 
υπουργού ∆ικαιοσύνης (18 Μαρτίου 1901) και ο τελευταίος για να υποστηρίξει τις 

απόψεις του πάνω στο εθνικό ζήτηµα της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα 
δηµοσίευσε στην εφηµερίδα Κήρυξη των Χανίων, την οποία εξέδιδε ο ίδιος 5 

πολύκροτα άρθρα µε τίτλο «Γεννηθήτω φως». Ο Αρµοστής ακολούθησε πολιτική 
αδιαλλαξίας και προχώρησε σε µέτρα περισσότερο αυταρχικά, µε την απαγόρευση της 

ελευθεροτυπίας και µε διώξεις και φυλακίσεις διακεκριµένων µελών της κρητικής 
αντιπολίτευσης. Κάτω από τις  προαναφερθείσες συνθήκες τα πολιτικά πράγµατα … σε 

δυναµική αναµέτρηση µε τον Πρίγκιπα».   
Για το δεύτερο ζητούµενο: σελ. 210: «Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος … 

προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου». 

 

Β2 
Για το πρώτο ζητούµενο: σελ. 90: «Ο Βενιζέλος µετά τη σαρωτική του νίκη στις 
εκλογές του Νοεµβρίου του 1910 ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο 

µεταρρυθµιστικό του έργο. Το πρώτο εξάµηνο του 1911 ψηφίστηκαν … και των 
δηµοσίων υπαλλήλων». 

Για το δεύτερο ζητούµενο: σελ. 90-91: «Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε επίσης 337 
νέους νόµους … για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.». 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 
Γ1 

[Κρίνουµε σκόπιµο στην απάντηση της Γ1 ερώτησης, και καθώς αυτή  δεν 
εγκλωβίζεται σε συγκεκριµένα χρονικά όρια, να συµπεριλάβουµε την αναλυτική 

αναφορά στους όρους της ελληνοτουρκικής σύµβασης στη Λοζάνη και 
ειδικότερα στα δεδοµένα που συνδέονται µε την αποζηµίωση των προσφύγων 

αλλά και τις σχετικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείµενο του 
παραθέµατος. Παράλληλα, στην απάντηση περιέχονται όλες οι ιστορικές γνώσεις 

που δίνουν ολοκληρωµένη εικόνα για το ζήτηµα της αποζηµίωσης των 
ανταλλαξίµων]. 

 
Η σύµβαση ανταλλαγής πληθυσµών µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας (30 

Ιανουαρίου 1923) προέβλεπε, αρχικά, την υποχρεωτική ανταλλαγή µεταξύ των 
Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλµάνων κατοίκων της 

Ελλάδας. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι’ αυτούς που παρέµεναν στις εστίες τους όσο και για 
εκείνους που είχαν ήδη καταφύγει στην οµόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή 
ίσχυε αναδροµικά για όλες τις µετακινήσεις που έγιναν από τη µέρα που κηρύχθηκε ο 

Α΄ Παγκόσµιος πόλεµος (18 Οκτωβρίου  1912). Από την ανταλλαγή αυτή 
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της 

Τενέδου, και οι Μουσουλµάνοι της Ανατολικής Θράκης. 

Οι ανταλλάξιµοι, σύµφωνα µε τη σύµβαση ανταλλαγής: 

• θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας 
στην οποία θα εγκαθίσταντο, 

• θα είχαν δικαίωµα να µεταφέρουν την κινητή περιουσία τους,  

• είχαν δικαίωµα να πάρουν από το κράτος στο οποίο µετανάστευαν ως 
αποζηµίωση περιουσία ίσης αξίας µε την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν 
φεύγοντας. ∆ιευκρινίζεται, σύµφωνα µε το παράθεµα, πως πρόκειται  για 
ακίνητα κάθε είδους, αστικά και αγροτικά. Επιπλέον, ρυθµίζεται η 
περίπτωση των καλλιεργηµένων αγρών, καθώς η αποζηµίωση 
συµπεριλαµβάνει και τα προϊόντα τους αλλά και τα έσοδα τα οποία έχασε ο 
ανταλλάξιµος. Τέλος, περιλαµβάνονται τα κινητά αγαθά που δεν 
πουλήθηκαν και δε µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. 

• θα διευκολύνονταν στη µετακίνησή τους από τη Μικτή Επιτροπή 
Ανταλλαγής. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται στο ιστορικό παράθεµα, 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 
ασθενείας, φυλάκισης ή ανηλικιότητας (περίπτωση ορφανών). 

Το έργο της εκτίµησης της αξίας των εκατέρωθεν περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν 

ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να βοηθήσει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπίας, 
στη Μικτή Επιτροπή συστάθηκε το 1924 η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής 

Πληθυσµών, που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Για την αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία της, ιδρύθηκαν κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών. 
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Το έργο της εκτίµησης των περιουσιών προχωρούσε αργά και η δυσφορία του 
προσφυγικού κόσµου, που βρισκόταν σε απόγνωση, µεγάλωνε. Έτσι, υιοθετήθηκε η 

λύση να δοθεί µια προκαταβολή µέχρι την τελική αποπληρωµή της αξίας της 
περιουσίας που εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, αφού πρώτα το ελληνικό ∆ηµόσιο 

προέβαινε σε προσωρινή εκτίµησή της. Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει 
στους ανταλλαξίµους την προκαταβολή αυτή. Το παράθεµα µάς δίνει επιπρόσθετες 
πληροφορίες σε αυτό το σηµείο, αφού αναφέρεται πως για να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της αποζηµίωσης αλλά και να µην επιβαρυνθεί πολύ ο κρατικός 
προϋπολογισµός (θυµίζουµε πως η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας βρισκόταν 
σε απελπιστική κατάσταση, µετά τη διχοτόµηση του νοµίσµατος το 1922 και το 

1926) αποφασίστηκε η έκδοση οµολογιών µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. 
Το 20% της προσωρινής αποζηµίωσης δόθηκε σε µετρητά και το υπόλοιπο σε 
οµολογίες. Επίσης, 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 δε θα θεωρούνταν ως αποκατάσταση. 

Η προσωρινή εκτίµηση των περιουσιών έγινε µε βάση τις δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα 

εξετάζονταν από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συµπατριωτών των ενδιαφεροµένων. 
Εάν θεωρούνταν ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρησή τους από ένα Ανώτατο 

Συµβούλιο. Καθορίστηκαν, επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία 
καταβαλλόταν αποζηµίωση, τα οποία µνηµονεύθηκαν παραπάνω.  

Για την οριστική εκτίµηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία 
συστάθηκαν 1.114 Πρωτοβάθµιες Επιτροπές Εκτίµησης, µια ή περισσότερες – όπως 
αναφέρει το παράθεµα – για καθεµία από τις 934 χριστιανικές κοινότητες της 
Τουρκίας. Επιπλέον, συστάθηκαν 52 ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές, 31 στην Αθήνα και 
21 στην επαρχία, και στη συνέχεια το Μάιο του 1927 άλλες 20 ∆ευτεροβάθµιες 
Επιτροπές (Εφετεία Ανταλλαγής), 8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία, για 

προβλήµατα που ενδεχοµένως θα ανέκυπταν ή ανέκυψαν. 

Με την πάροδο του χρόνου η ολοκλήρωση του έργου της εκτίµησης των 

περιουσιών φαινόταν ολοένα και πιο µακρινή. Το έργο ήταν τεράστιο και, επιπλέον, 
η όλη διαδικασία υπονοµεύονταν από την τουρκική πλευρά. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία και στηριζόµενοι σε αποσπάσµατα του 
παραθέµατος, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση, η 
προσωρινή λύση της προκαταβολής για την αποζηµίωση των ανταλλαξίµων δεν 
έκλεισε το ζήτηµα. Οι προσφυγικές οργανώσεις αξίωναν την πλήρη αποζηµίωσή, 
όπως προέβλεπε η Σύµβαση της Λοζάνης, µε αποτέλεσµα το θέµα να λάβει 
διαστάσεις και να γίνει αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης. Οι πρόσφυγες 

κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος πως αποζηµιώθηκαν µόνο κατά ένα µέρος για την 
περιουσία που εγκατέλειψαν στις πατρίδες και ότι η ανταλλάξιµη περιουσία δεν 

περιήλθε πάντοτε σε αυτούς. Μετά το 1930, ο συµψηφισµός των ανταλλάξιµων 
ελληνικών και µουσουλµανικών περιουσιών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων 

ανάµεσα στους πρόσφυγες. Με τη Συµφωνία της Άγκυρας, στις 10 Ιουνίου του 1930, 
η κατά πολύ µεγαλύτερη περιουσία των ανταλλαξίµων Ελλήνων Ορθοδόξων της 

Τουρκίας εξισώθηκε µε την αντίστοιχη περιουσία των µουσουλµάνων της Ελλάδας. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την παρακράτηση του 25% της προκαταβολής της 

αποζηµίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης διακανονισµού των 
προσφυγικών χρεών, αποµάκρυνε τµήµα του προσφυγικού κόσµου από την εκλογική 
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βάση του κόµµατος των Φιλελευθέρων και συνετέλεσε στην ήττα του στις εκλογικές 
αναµετρήσεις του 1932 και 1933. 

 

∆2 
[Η απάντηση στην ερώτηση ∆2 απαιτεί συνδυασµό των γνώσεων που 

απορρέουν από το σχολικό βιβλίο και το κείµενο του παραθέµατος. Από το σχολικό 

βιβλίο ο υποψήφιος πρέπει να αξιοποιήσει το 8ο κεφάλαιο της ενότητας «Από την 
αγροτική οικονοµία στην Αστικοποίηση», σελ. 53. Η ερώτηση διατυπώνεται µε τρία 

επιµέρους υποερωτήµατα, άρα ανάλογη πρέπει να είναι και η νοηµατική διαίρεση της 
απάντησης. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι ο τρόπος µε τον οποίο είναι δοµηµένο 

το κείµενο του σχολικού βιβλίου δεν διευκολύνει την κατάτµηση της απάντησης σε 
τρία ζητούµενα, καθώς στις έννοιες σκοπός και έργο της Τράπεζας της Ελλάδος 

δηµιουργείται η αίσθηση της επικάλυψης]. 
 

Όσον αφορά τους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Το 1927, µε αφορµή το αίτηµα της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για 

παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε το ζήτηµα της δηµιουργίας µιας κεντρικής 
κρατικής τράπεζας, που θα αναλάµβανε τη διαχείριση των χρεών, την έκδοση 

χαρτονοµίσµατος και την ενιαία εφαρµογή της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής.  

Σχετικές µε την αποστολή-λειτουργία της νέας τράπεζας είναι οι 
πληροφορίες του παραθέµατος. Όπως σηµειώνει ο Χρ. Χατζηιωσήφ, το πρωτόκολλο 
της Γενεύης προέβλεπε γενικά ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάµβανε τον ρόλο του 

«τραπεζίτη της κυβέρνησης» και ειδικότερα ότι θα διαχειριζόταν τις εισπράξεις και τις 
πληρωµές του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παράλληλα, στο 

κείµενο της πηγής επισηµαίνεται ότι ανατέθηκε στη νέα Τράπεζα ως κύρια αποστολή η 
εγγύηση της µετατρεψιµότητας του εθνικού νοµίσµατος, γι’ αυτό εξάλλου της 

παραχωρήθηκε το εκδοτικό δικαίωµα (που µέχρι τότε κατείχε η Εθνική Τράπεζα, 
γεγονός που εξηγεί εν µέρει και τις αντιδράσεις της τελευταίας). Εκτός από την έκδοση 

των τραπεζογραµµατίων είχε αποκτήσει τον έλεγχο της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
και πίστης, πλεονέκτηµα που την καθιστούσε βασικό παράγοντα των εξελίξεων στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας. Η παραχώρηση του εκδοτικού δικαιώµατος 
δόθηκε (σύµφωνα µε το καταστατικό), ωστόσο υπό προϋποθέσεις. Τέθηκε ως 

ασφαλιστική δικλείδα η δυνατότητα ανάκλησής του από το κράτος στην περίπτωση που 
η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατούσε να «εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των 

χαρτονοµισµάτων της σε χρυσό». Ο συγκεκριµένος περιορισµός φαίνεται ότι δεν 
χρειάστηκε να υλοποιηθεί, εφόσον από την αρχή της λειτουργίας της εξασφάλισε τη 

µετατρεψιµότητα της δραχµής σε χρυσό. 

      Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την πίεση των 

ξένων συµβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας η οποία 
άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. Σύµφωνα µε στοιχεία που εξάγουµε 
από το παράθεµα, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα θα αποτελούσε φορέα της κρατικής 
πολιτικής και εκφραστή των επιλογών της εκάστοτε κυβέρνησης στη δηµοσιονοµική 

πολιτική, το ίδιο το καταστατικό ίδρυσης της Τράπεζας εξασφάλιζε την ανεξαρτησία της 
από την πολιτική εξουσία και συνακόλουθα συνέβαλε στην ευελιξία των οικονοµικών 

πρακτικών που θα ακολουθούσε και σε µεγαλύτερη αυτονοµία στην υλοποίηση των 
κρατικών επιταγών.  
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Όσον αφορά την οργάνωση της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Στο κείµενο του παραθέµατος δίνονται πρόσθετες πληροφορίες που 

διευκρινίζουν την οργάνωση και τη διοικητική δοµή της Τράπεζας. Στο διοικητικό της 
συµβούλιο τηρήθηκε η αρχή της πολυφωνίας µε ισοδύναµη εκπροσώπηση των 

οικονοµικών δυνάµεων της χώρας (τρία µέλη από την εµποροβιοµηχανική και τρία 
από την αγροτική τάξη). Η πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων και στον προγραµµατισµό  

της οικονοµικής πολιτικής της τράπεζας των συγκεκριµένων οικονοµικών τάξεων 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που συνέβαλε στην ευδόκιµη λειτουργία της και στα 

θετικά αποτελέσµατά της. Η παρουσία -άρα και η εποπτεία- της κυβέρνησης 
διασφαλίστηκε µε τον διορισµό επιτρόπου, ενώ ο πρώτος διοικητής και υποδιοικητής 

(Α. ∆ιοµήδης και Εµ. Τσουδερός αντίστοιχα) αποτέλεσαν κυβερνητικές επιλογές βάσει 
της ευδόκιµης θητείας και της εµπειρίας τους από τις αντίστοιχες θέσεις που κατείχαν 

µέχρι τότε στην Εθνική Τράπεζα. [Επιπρόσθετα, σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης της 
Τράπεζας µπορούν να αξιοποιηθούν όσα χωρία συνδέονται µε το καταστατικό 

λειτουργίας της].          
 

Όσον αφορά το έργο της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Πολύ γρήγορα η Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε σταθερές ισοτιµίες της 

δραχµής µε τα ξένα νοµίσµατα, στηρίζοντας την έκδοση του χαρτονοµίσµατος στα 
αποθέµατά της σε χρυσό και συνάλλαγµα και εξασφαλίζοντας τη µετατρεψιµότητα 

του εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις συνιστούν υλοποίηση 
της κύριας αποστολής που ανατέθηκε στη νέα Τράπεζα, ενώ σχετικά µε αυτή καθαυτή 

την έκδοση του χαρτονοµίσµατος επισηµαίνεται στην πηγή -παράλληλα µε τις 
ιστορικές µας γνώσεις- ότι χρησιµοποιήθηκαν ως κάλυµµα των τραπεζογραµµατίων τα 

αποθέµατα σε χρυσό και ξένο µετατρέψιµο σε χρυσό συνάλλαγµα. Σύµφωνα, µάλιστα, 
µε το καταστατικό το κάλυµµα δεν µπορούσε να είναι λιγότερο του 40% της 

νοµισµατικής κυκλοφορίας.    

Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε περίοδο ευφορίας, 

βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, ενίσχυσε την εισροή 
συναλλάγµατος και τις επενδύσεις και προκάλεσε µια ισχυρή δυναµική που επέτρεψε 

τις σηµαντικές πολιτικές, θεσµικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες της τελευταίας 
κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). 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.       

 


