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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1.    Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  

 Εθνικά κτήματα 

 Φεντερασιόν 

 Πεδινοί 

Μονάδες 15  

 

Α2.  Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) 

ανάλογα με το περιεχόμενό τους:  

 

α)  Οι αλυκές υπήρξαν πηγή σημαντικών δημόσιων εσόδων κατά τα τέλη 

του 19ου αιώνα.  

β)  Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ακολούθησε 

ακριβώς τα βήματα εξέλιξης της Βιομηχανικής Επανάστασης στις 

αναπτυγμένες χώρες της Δύσης.  

γ) Η κατασκευή σιδηροδρομικού δ ικτύου στην Ελλάδα συνάντησε 

δυσκολίες γιατί οι  θαλάσσιες μεταφορές περιόριζαν την 

αποδοτικότητά του.  

δ)  Το ελληνικό κράτος παραχώρησε το εκδοτικό δικαίωμα σε όλες τις 

τράπεζες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.  

ε)  Ο ελληνικός δημόσιος δανεισμός διογκώθηκε κυρίως κατά τη δεκαετία 

του 1880.  

 

Μονάδες 10  
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ΘΕΜΑ B  

Β1.   Ποια ήταν τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων για την Ελλάδα;  

Μονάδες 11  

Β2.   Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της «νέας γενιάς»;  

Μονάδες 14  

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.   Βασιζόμενοι στα ακόλουθα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει 

την εισαγωγή στην Ελλάδα της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 1929 και 

τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών.  

Μονάδες 25  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Η Ελλάδα έχοντας συνδέσει τη δραχμή με τη λίρα και χάρη στις συνεχείς 

παρεμβάσεις της κυβερνητικής πολικής, κατόρθωσε να διατηρήσει τη 

σταθεροποίηση του 1928 για όσο διάστημα η αγγλική λίρα παρέμενε 

ελεύθερα μετατρέψιμη σε χρυσό. Όμως, αφότου η Αγγλία εγκατέλειψε 

επίσημα τη χρυσή βάση, η ελληνική σταθεροποίηση δεν είχε πλέον καμιά 

ελπίδα να διατηρηθεί.  

Στην υποτίμηση της αγγλικής λίρας, στην αυξανόμενη ζήτηση χρυσού κα ι 

συναλλάγματος, η κυβέρνηση δεν αντέδρασε. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

εξακολουθούσε να χορηγεί συνάλλαγμα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς.  

Όμως, μεταξύ των κύκλων του κεφαλαίου, η ιδέα ότι η σταθερότητα της 

δραχμής θα μπορούσε, με όλα αυτά να διατηρηθεί, θεωρήθηκε γενικά ως 

απολύτως απραγματοποίητη. Αυτό δημιούργησε μεταξύ των 

κεφαλαιούχων ένα ρεύμα δυσπιστίας προς τη δραχμή. Όλοι επιδίωκαν να 

μετατρέψουν το κεφάλαιό τους σε χρυσό ή σε ξένο συνάλλαγμα. 

Αποτέλεσμα ήταν να εξανεμιστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το 

αντίστοιχο κάλυμμα της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Εμπρός σε αυτήν την κατάσταση, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει μια 

σειρά συναλλαγματικών περιορισμών για την προστασία του εθνικού 

νομίσματος. Όμως, όπως ήταν φυσικό, οι περιορισμοί στη χορήγηση ξένου 

συναλλάγματος άρχισαν να επιδρούν περιοριστικά και πάνω στην όλη 

κίνηση του εξωτερικού εμπορίου. Η υποτίμηση της αγγλικής λίρας έκλεινε 

την αγγλική αγορά για τα ελληνικά προϊ όντα, όμως και η Ελλάδα με τη 
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σειρά της, στην προσπάθειά της να προστατεύσει το νόμισμά της, 

κατέφευγε σε μια σειρά συναλλαγματικών ρυθμίσεων, που κατέληγαν να 

περιορίζουν την είσοδο των ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά.  

Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935», στο Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμος ΙΕ,σελ. 328.  

 

Κείμενο Β  

Η μέθοδος του clearing αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την παρεμβολή του 

συναλλάγματος και γι ’  αυτό συγκρίνεται με τις πρωτόγονες μορφές των 

ανταλλαγών. Με το μηχανισμό αυτό κάθε χώρα εξωθείται να μην εισάγει 

προϊόντα άλλης, παρά μόνο υπό τον όρο ότι και αυτή η τελευταία δέχεται 

να εισαγάγει σε αντιστάθμιση προϊόντα ίσης αξίας. Η μορφή αυτή του 

εμπορίου προτιμήθηκε στο μεσοπόλεμο από πολλές χώρες, γιατί επέτρεπε 

την εξοικονόμηση συναλλάγματος και για τις δύο εμπορευόμενες πλευρές. 

Η μέθοδος του clearing επέτρεπε διάφορες παραλλαγές γύρω από το 

ποσοστό των εισαγωγών που θα καλυπτόταν με εξαγόμενα προϊόντα και 

γύρω από το ποσοστό που θα καλυπτόταν με καθαρό συνάλλαγμα. Το 

πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής ήταν ότι στηριζόταν σε συμφωνίες 

ολιγόμηνης διάρκειας, ανανεώσιμες, πράγμα που έδινε στο μηχανισμ ό του 

clearing μια ιδιαίτερη ευκαμψία και ικανότητα προσαρμογής στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες.  
Κ. Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935», στο Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους,  Εκδοτική Αθηνών, τόμος ΙΕ,σελ.  341.  

 

Γ2.  Βασιζόμενοι στο ακόλουθο παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναφερθείτε στα εθνικά δάνεια που έλαβε η Ελλάδα κατά το 19 ο  αιώνα και 

τη χρήση τους.  

Μονάδες 25  

 

Κείμενο Α  

Τα δύο πρώτα εξωτερικά δάνεια συνάφθηκαν στα χρόνια της Επα νάστασης 

και μάλιστα πριν από τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού κράτους. Το 

γεγονός αυτό, δηλαδή η περιορισμένη διαπραγματευτική ικανότητα της 

ελληνικής πλευράς, συνέβαλε κατά πολύ ώστε οι όροι της αποπληρωμής να 

είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Μετά την αναγνώριση του ελληνικού κράτους 

και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που ακολούθησαν την επιλογή του Όθωνα 

ως βασιλιά οι Μεγάλες Δυνάμεις εγγυήθηκαν την παροχή ενός νέου 
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δανείου, ύψους 60. 000.000 φράγκων, τα οποία θα δίνον ταν σε τρεις δόσεις 

των 20 εκατομμυρίων. Ωστόσο, η εγγύηση ίσχυσε τελικά μόνο για την 

πρώτη δόση. Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με τους όρους αποπληρωμής 

των δύο προηγούμενων δανείων δέσμευαν τον κύριο όγκο των δημοσίων 

εσόδων για την εξυπηρέτησή τους. Παράλληλα έδιναν το δικαίωμα στις 

εγγυήτριες δυνάμεις να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά του νέου κράτους με 

αφορμή την προάσπιση των  συμφερόντων των δανειστών-υπηκόων τους. 

Διαμορφώθηκε έτσι ένα προνομιακό πεδίο παρέμβαση ς των Δυνάμεων στο 

οικονομικό και κατ’ επέκταση στο πολιτικό πεδίο.  

Από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε ουσιαστικά να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, δεν ήταν 

σε θέση να συνάπτει και εξωτερικά δ άνεια. Έτσι, οι  δημοσιονομικές 

ανάγκες καλύφθηκαν με εσωτερικό δανεισμό. Η κατάσταση αυτή 

μεταβλήθηκε το 1878-1879, όταν επήλθε συμβιβασμός με τους ξένους 

δανειστές, με αποτέλεσμα να μπορεί και πάλι το ελληνικό κράτος να 

συνάψει εξωτερικά δάνεια. Έκτοτε, η οικονομική πολιτική στηρίχτηκε στο 

συνεχή κρατικό δανεισμό. Ήταν η εποχή της μεγάλης ύφεσης στη Δύση, 

όπου τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά και τα σχετικά μεγάλα επιτόκια που 

πρόσφερε το ελληνικό δημόσιο στην προσ πάθειά του να προσελκύσει τους 

κεφαλαιούχους δημιουργούσαν δυνατότητες ευκαιριακού κέρδους γι ’  

αυτούς. Στα εξωτερικά δάνεια στηρίχτηκε η πολιτική των μεγάλων έργων 

της τρικουπικής περιόδου (οδοποιία, σιδηρόδρομοι, διάνοιξη διώρυγας 

Κορίνθου κλπ.).  Στο μεγαλύτερο όμως μέρος τους τα ποσά των δανείων 

κάλυπταν πάγια έξοδα του δημοσίου. Συγκεκριμένα με τα χρήματα αυτά 

καλύφθηκαν οι αμυντικές δαπάνες που με την κρίση του Ανατολικού 

Ζητήματος και ειδικά με τη στάση της Ελλ άδας στο θέμα της Ανατολικής 

Ρωμυλίας γιγαντώθηκαν, και βεβαίως η αποπληρωμή των προηγούμενων 

δανείων. Ο υπέρμετρος δανεισμός, οι επαχθείς όροι των δανείων και ο 

τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οδήγησαν στην πτώχευση του 

1893.  
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, πηγή από το διαδίκτυο  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


