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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-4-2021 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 
ΘΕΜΑ Α1 
Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων γράφοντας στο 
τετράδιό σας την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση: 
α)Ο θεωρητικός δανεισμός το 1917 αποτέλεσε ένα είδος αποθέματος σε χρυσό και 
σε συνάλλαγμα. 
β) Κύριο πλεονέκτημα της Εθνικής Τράπεζας κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
ήταν το εκδοτικό δικαίωμα. 
γ) Οι εξαγωγές της Ελλάδας σχετίζονταν κυρίως με βιομηχανικά προϊόντα. 
δ)Η βρετανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ασχολήθηκε με τη διευθέτηση των χειμάρρων της 
Αθήνας. 
ε) Το συνολικό κόστος της κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα το 
ανέλαβε το κράτος. 

        Μονάδες: 10 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
Α) Εθνικές γαίες 
Β) Φεντερασιόν 

          Μονάδες: 12 
  

ΘΕΜΑ Β1 
Να καταγράψετε τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων για την ελληνική 
οικονομία. 

  Μονάδες: 12                                                                                                 
ΘΕΜΑ Β2 
Τι γνωρίζετε για τα μεγάλα δημόσια έργα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα εκτός 
από αυτά του χερσαίου δικτύου (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο); 

   Μονάδες:16 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 



 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους 
παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του υπεδάφους κατά 
τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα καθώς και τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε ειδικά 
στα ορυχεία του Λαυρίου. 

Μονάδες 25  
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα μέσα του 19ου αιώνα 
κυρίως η σμύριδα της Νάξου, που αποτελούσε εξαγώγιμο προϊόν. Με το νόμο ΣΒ΄ της 
18ης Ιουλίου 1852, η εκμετάλλευση των ορυχείων είχε δοθεί ύστερα από δημοπρασία 
στον Άγγλο Ρίτσαρντ Άμποτ με ευνοϊκούς για το δημόσιο όρους.  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 180] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στον τομέα ορισμένων 

βιομηχανικών υλών σημειώθηκε το 1867 με την ψήφιση νόμου «περί μεταλλείων και 
ορυκτών». Ο νόμος εκείνος σκοπό είχε να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να 
στρέψει την εγχώρια αποταμίευση στην εκμετάλλευση του πλούτου της ελληνικής 
γης. Πραγματικά, μέσα σε λίγα χρόνια από την ψήφιση του νόμου σημειώθηκε ένας 
πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά πυρετός για την έρευνα και εκμετάλλευση του 
ελληνικού υπεδάφους. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελ. 312[ 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Με βάση το κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους λόγους 
ίδρυσης και στη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και στις συνέπειες που 
προέκυψαν από τη δραστηριότητά  της στην ελληνική οικονομία.  

  Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
  Συγκεκριμένα, στις αρχές του 1927, ο Γ. Καφαντάρης, ως υπουργός της 
«Οικουμενικής», ζήτησε από την Κ.Τ.Ε. να εγγυηθεί για τη σύναψη δεύτερου 
προσφυγικού δανείου. Με τον τρόπο αυτό, η Κ.Τ.Ε. νομιμοποιήθηκε να θέσει, μεταξύ 
άλλων, δυο σημαντικούς όρους για να δώσει την εγγύησή της: α) να αποκατασταθεί 
η νομισματική σταθερότητα στην Ελλάδα και β) να ιδρυθεί ξεχωριστή Κεντρική 
Τράπεζα του Κράτους με την αποκλειστική διαχείριση του εκδοτικού προνομίου […]. 
 Παράλληλα, η Κ.Τ.Ε. ανέθεσε σε ειδική επιτροπή υπό τον Avenol να εξετάσει 
από κοντά τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος. Στα τέσσερα υπομνήματα που 
συνέταξε, το Μάιο 1927, η επιτροπή, στην οποία συμμετείχε ο οικονομολόγος 
Jacques Rueff, τονίζεται σαν μόνιμο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα επικρατεί: 
«ανώμαλος λειτουργία του εκδοτικού προνομίου, ανώμαλος ρύθμισις της 
κυκλοφορίας, βαρύ χρέος του κράτους». 

[…] Παρόλα αυτά, οι κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας αντέδρασαν αποφασιστικά. 
Επέμεναν στο ότι η διπλή ιδιότητα της Εθνικής ήταν ένα σύστημα δοκιμασμένο 
ιστορικά στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ελληνικές ιδιορρυθμίες[…]. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ κράτους και Εθνικής συνεχίσθηκε. Κατά τις 
διαβεβαιώσεις του Εμ. Τσουδερού, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική 



 

έβαλε σαν στόχο της να μειώσει ή να εξαντλήσει ταχύτατα το σε χρυσό κάλυμμα της 
Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό να τορπιλλίσει τόσο τη σταθεροποίηση, όσο και –
έμμεσα- την ίδια την έννοια της ξεχωριστής Κεντρικής Τράπεζας. Η Εθνική δεν 
αντιτάχθηκε τόσο στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, όσο κυρίως 
επιδίωκε να γίνει αυτό υπό τον έλεγχό της. Γι’ αυτό ήταν διατεθειμένη να ιδρύσει και 
ιδιαίτερο τμήμα για τη διαχείριση του εθνικού νομίσματος, ή ακόμη και ξεχωριστή 
τράπεζα. Το ουσιώδες γι’ αυτήν ήταν να μην αφαιρεθεί από τον έλεγχό της η ρύθμιση 
της εκδόσεως και τη κυκλοφορίας του νομίσματος. 
  
[Ν. Οικονόμου, «Η περίοδος από το Σεπτέμβριο του 1926 ως το Φεβρουάριο του 
1935», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., 1978, σ. 333-
334] 
 
 
 


