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Α. Εθνικόν κοµιτάτον: σελ.77 «Το Εθνικόν κοµιτάτον… Οθωµανική αυτοκρατορία»
Β. Οµάδα των Ιαπώνων: σελ.86 «Το µοναδικό νέο…το 1908»
Γ. Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: σελ.248 «Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας…εθνικής τους
συνείδησης»
Β.1
• Σελ. 210 ‘Γύρω από τον Βενιζέλο… του Θερίσου’
•

Σηµείωση: Η απάντηση θα µπορούσε να περιλαµβάνει και την προηγούµενη πρόταση ‘Κάτω
από… ναυάγησαν’.

Β.2
• Συνταγµατικές τροποποιήσεις: σελ. 90 ‘Το πρώτο εξάµηνο… δηµοσίων υπαλλήλων’
• Νόµοι Βενιζέλου: σελ. 90-91 ‘Η κυβέρνηση Βενιζέλου… συζητήσεις κλπ.’
Γ.1
• Από το σχολικό βιβλίο αξιοποιούµε τις σελ. 160-161 ΚΕΦ. ∆. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
• Από το ιστορικό παράθεµα επισηµαίνουµε τα εξής στοιχεία:
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Τα περιουσιακά στοιχεία που χρήζουν αποζηµίωσης είναι:
-Ακίνητα, αστικά και αγροτικά είδη
-Κινητά, που δεν πουλήθηκαν, ούτε µεταφέρθηκαν
-Καλλιεργηµένοι αγροί
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
-Σηµαντικό αριθµός εκπρόθεσµων

-Η απλή στέγαση σε οικισµούς ΕΑΠ ή κράτους δεν θεωρούνταν αποκατάσταση
-Έκδοση οµολογιών µε εγγύηση ελληνικού δηµοσίου
-Σύσταση Πρωτοβάθµιων επιτροπών εκτίµησης
-∆ηµιουργία δευτεροβάθµιων επιτροπών σε επαρχία και Αθήνα λόγω των προβληµάτων.
∆.1
• Από το ιστορικό βιβλίο αξιοποιούµε τη σελ. 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ‘Η Τράπεζα της Ελλάδος’
• Από το ιστορικό παράθεµα επισηµαίνουµε τα εξής σηµεία:
Σκοπός τράπεζας:
-Μετατρεψιµότητα νοµίσµατος
-Έκδοση τραπεζογραµµατίων και έλεγχο νοµισµατικής κυκλοφορίας
-∆ικαίωµα ανάκλησης εκδοτικού προνοµίου
-Όριζε το ελάχιστο των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων
Οργάνωση Τράπεζας:
-Η διοίκηση ανατέθηκε σε διοικητικό συµβούλιο
-Το συµβούλιο αποτελούνταν από τον διοικητή, τον υποδιοικητή και εννέα µέλη. Πρώτος διοικητής
και υποδιοικητής διορίσθηκαν ο Α. ∆ιοµήδης και ο Ε. Τσουδερός αντίστοιχα.
-Τα τρία µέλη εκπροσωπούσαν τον εµπορικό και βιοµηχανικό κόσµο και τα άλλα τρία τον
αγροτικό.
Έργο Τράπεζας:
-Λειτούργησε ως τραπεζίτης της Κυβέρνησης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της Γενεύης
-Είχε υποχρέωση να συγκεντρώσει όλες τις εισπράξεις και τις πληρωµές του Κράτους και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
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