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ΘΕΜΑ Α1  

Α.1.1.  

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 

είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή 

«Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:  

 

1. Προϋπόθεση της Μεγάλης Ιδέας αποτελούσε ο εκσυγχρονισμός του 

ελληνικού κράτους.  

 

2. Το 1932 εγκαινιάστηκε μια περίοδος κρατικού παρεμβατισμού στα 

οικονομικά ζητήματα της Ελλάδας.  

 

3.  Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893.  
 

4.  Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής των 

εθνικών κτημάτων έγινε με νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την περίοδο 

1870-1871.  

 

 5.  Το 1929 ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση στη Νέα Υόρκη.  

 ( Μονάδες 10 )  

Α.1.2.  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

α.  Εθνικές Γαίες  

β.  Φεντερασιόν  

γ.  Βενιζελισμός  

( Μονάδες 12 )  
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ΘΕΜΑ Α2  

Α.2.1.  

Πότε ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και ποιος ο ρόλος της στην 

οικονομική ευημερία της χώρας;  

 ( Μονάδες 14 )  

Α.2.2.  

Σε ποιες περιόδους οι ελληνικές κυβερνήσεις του 19ου αιώνα κατέφυγαν 

σε εξωτερικό δανεισμό και με ποιες επιπτώσεις για την χώρα; Πώς 

αξιοποιήθηκαν τα χρήματα των δανείων που συνήψε η χώ ρα τη δεκαετία 

του 1880;  
( Μονάδες 14 )  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄  

ΘΕΜΑ Β1  

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και με βάση τις 

ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο θεωρητικό δανεισμό του 

1917 και τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες που είχε για τη 

χώρα.  

( Μονάδες 25 )  

 «... Συνεπώς, η δραματική αύξηση της παροχής χρήματος μεταξύ 1920 

και 1922 προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με μια βρετανική αναφορά, μόνο μέσα στο 1921 η κυβέρνηση 

δανείστηκε 1.200 και πλέον εκατομμύρια δραχμές από την Εθνική 

Τράπεζα. Το φθινόπωρο του 1921 το καθημερινό κόστος του 

συνεχιζόμενου πολέμου υπολογιζόταν γύρω στα 8 εκατομμύρια δραχμές, 

αναγκάζοντας τη βασιλική κυβέρνηση να προσφεύγει σε όλο και πιο 

σπασμωδικά μέτρα. Ο υπουργός Οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, 

επιχειρώντας έναν πρωτότυπο αυτοσχεδιασμό την επόμενη άνοιξη, 

εισήγαγε έναν νέο τύπο αναγκαστικού δανείου. Το κοινό υποχρεώθηκε 

να παραδώσει τα χαρτονομίσματα του στις τράπεζες, οι οποίες τα 

διχοτομούσαν: το ένα κομμάτι επιστρεφόταν στον κομιστή ενώ το άλλο 

ανταλλασσόταν με εικοσαετή ομόλογα του Δημοσίου. Ταυτόχρονα, η 

Εθνική Τράπεζα διατάχθηκε να πιστώσει το κράτος με ένα ποσόν 

ισοδύναμο με το ήμισυ της αξίας των χαρτονομισμάτων που 

κυκλοφορούσαν. Ήταν ένα ακραίο μέτρο αρνητικά προοδ ευτικής 

φορολόγησης, εφόσον εφαρμόστηκε μόνο στα χαρτονομίσματα και όχι 

στις τραπεζικές καταθέσεις ή τις άλλες μορφές αποταμίευσης. Από την 

άλλη πλευρά, είχε το προτέρημα πως δεν ενίσχυε τον πληθωρισμό: κατ' 
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αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκαν 1.300 εκατομμύρια  δραχμές χωρίς να 

αυξηθεί η νομισματική κυκλοφορία.»   
Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, Μ.Ι.Ε.Τ.,  Αθήνα 

2002, σελ.93.  

 

ΘΕΜΑ Β2  

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας 

ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω  κειμένου:  

α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής 

μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917.  

(Μονάδες 13)  

β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης 

συνεταιρισμών για την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης 

του 1917.  

(Μονάδες 12)  

«Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο 

ριζοσπαστικό μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα ...  

Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το 

σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας ...  

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της 

γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική 

παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του 

συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην 

προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη 

ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών 

δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος 

έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα 

που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή 

εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την 

έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως  

που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή 

την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι 

συνεταιρισμοί...»  
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ,  τόμος ΙΕ΄  ,  σ. 76.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


