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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Η ΟΥΛΕΝ ασχολήθηκε με την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της Αττικής. 
β) Η μετανάστευση στην Αμερική ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου. 
γ) Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα ύστερα από τη μικρασιατική 
καταστροφή ήταν και οι απόπειρες πραξικοπημάτων. 
δ) Η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε κάτω από την πίεση του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου. 
ε)Οι Έλληνες τσιφλικάδες στη Θεσσαλία προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν από την 
παραγωγή του σιταριού. 

Μονάδες: 10 

ΘΕΜΑ Α2 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- Κλήριγκ
- Αγροτική μεταρρύθμιση

Μονάδες: 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να καταγράψετε τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων στην ελληνική 
οικονομία. 

       Μονάδες: 14 

ΘΕΜΑ Β2 

Ποια πλεονεκτήματα παρουσίαζε η ελληνική οικονομία την περίοδο του 
μεσοπολέμου (1919-1939); 

Μονάδες: 16 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
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ΘΕΜΑ  Γ1 

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] 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του παραθέματος να 
καταγράψετε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά το διάστημα 1920-1922 
και τις προσπάθειες ανόρθωσής της από τις ελληνικές κυβερνήσεις (διχοτόμηση της 
δραχμής). 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα 
σημαντικά και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού που 
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δημιουργούσαν οι υπέρογκες πολεμικές δαπάνες με τα εξωτερικά δάνεια και την 
αύξηση των κρατικών εσόδων. Ως το Νοέμβριο του 1920 η Ελλάδα μπόρεσε να κάνει 
χρήση ενός μέρους των συμμαχικών πιστώσεων. Μετά το «πάγωμα» όμως των 
πιστώσεων αυτών – επακόλουθο της νοεμβριανής αλλαγής¹- η ελληνική οικονομία 
άρχισε να οδηγείται σταθερά προς όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Η «λύση» της 
εκδόσεως νέου χαρτονομίσματος, που εφαρμόστηκε κατά καιρούς με τίμημα την 
αύξηση του πληθωρισμού, δεν μπορούσε παρά να είναι όχι μόνο προσωρινή, όπως 
και όλες οι λύσεις αυτού του είδους, αλλά και περιορισμένης εκτάσεως […] Οι κύριες 
συνεπώς, κυβερνητικές προσπάθειες στράφηκαν προς την κατεύθυνση της 
εξευρέσεως δανείου. Ολόκληρη η μετά το 1920 περίοδος χαρακτηρίζεται από αυτήν 
τη μόνιμη – και μόνιμα ανεπιτυχή – επιδίωξη […] Τον Απρίλιο του 1922 η ελληνική 
κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού δανεισμού. Το αναγκαστικό δάνειο 
του Πρωτοπαπαδάκη², παρά το γεγονός ότι από τις διατάξεις του εξαιρέθηκαν οι 
ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρείες (και έτσι, έμμεσα, αρκετοί ευκατάστατοι 
Έλληνες), απέφερε στο Δημόσιο Ταμείο το σημαντικό ποσό του 1.550 εκατ. δραχμών. 
Δεν έλυσε όμως το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Η διχοτόμηση του 
χαρτονομίσματος σε «Σταυρούς» (την εικόνα δηλαδή του ιδρυτή της Εθνικής 
Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου) και σε «Στέμματα» βοήθησε να αντιμετωπιστούν οι 
άμεσες κρατικές υποχρεώσεις μόνο ως το φθινόπωρο του1922. 

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 84-85] 
 

 
1. Εννοεί την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές που έγιναν το Νοέμβριο του 1920. 
2. Π. Πρωτοπαπαδάκης: Υπουργός Οικονομικών και επισιτισμού στην Ελλάδα 

που εμπνεύστηκε και εφάρμοσε το μέτρο της «διχοτόμησης» της δραχμής το 
1922. 
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