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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 
- Αγροτική μεταρρύθμιση 

Μονάδες: 10 
ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α) Ένα μέρος των εξωτερικών δανείων τη δεκαετία του 1880 χρησιμοποιήθηκε για 
την κάλυψη των ελλειμμάτων των τρεχόντων εθνικών προϋπολογισμών.  
β) Η αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή του 1922. 
γ) Οι οθωμανικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν την αποπληρωμή των επαναστατικών 
δανείων. 
δ) Οι ελληνικές κυβερνήσεις αντέδρασαν μάλλον επαρκώς στα προβλήματα που 
υπήρχαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή. 
ε) Το Κ.Κ.Ε. μετονομάστηκε σε Σ.Ε.Κ.Ε. αφού προσχώρησε στην Τρίτη 
Κομμουνιστική Διεθνή. 

                 Μονάδες: 10 
 

ΘΕΜΑ Β1 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
(Δ.Ο.Ε.) στην ελληνική οικονομία; 

       Μονάδες: 15 
 

ΘΕΜΑ Β2 

Να καταγράψετε τα πλεονεκτήματα που προέκυψαν για την ελληνική οικονομία την 
περίοδο του Μεσοπολέμου (1919-1939). 

Μονάδες: 15 
 

 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αντλώντας  πληροφορίες από την πηγή που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τους λόγους για την καθυστέρηση εμφάνισης 
εργατικού κινήματος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Υπήρξαν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι σοσιαλιστικοί κύκλοι δεν είχαν 
μεγάλη προσέλευση οπαδών. Πρώτα από όλα πρέπει να υπολογίσει κανείς τις εν 
μέρει σημαντικές τοπικές διαφορές στην απασχόληση, την κοινωνική θέση και τις 
προσδοκίες στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Ένα τμήμα των «εργατών», οι οποίοι 
στις απογραφές καταγράφονται σε ακριβείς κατηγορίες, ήταν επαγγελματίες, 
υπηρετικό προσωπικό , προλετάριοι̽  και αυτοαπασχολούμενοι ή εποχικοί εργάτες 
γης στην ύπαιθρο, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν σχεδόν καθόλου για τις εργατικές 
ενώσεις. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τα εργατικά χέρια σπάνιζαν τόσο, ώστε οι 
πραγματικοί μισθοί ήταν υψηλότεροι από εκείνους των βιομηχανικών χωρών και 
χρειάστηκε να προσληφθούν ξένοι εργάτες, προπάντων Ιταλοί και Μαυροβούνιοι, 
για μεγάλα έργα, όπως η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου ή η εκσκαφή του 
ισθμού της Κορίνθου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπήρχαν και οι μαζικοί 
καταυλισμοί και οι εξαθλιωμένες γειτονιές των ευρωπαϊκών βιομηχανικών χωρών. 
Στοιχεία για τις απαρχές του εργατικού κινήματος διακρίνονται ευκολότερα στα 
παλαιά κέντρα συγκέντρωσης τεχνιτών εργαστηρίων παρά στα «σύγχρονα» αστικά 
κέντρα όπως είναι ο Πειραιάς. 

̽ προλετάριοι = είναι αυτοί που σε μία καπιταλιστική κοινωνία ανήκουν στην τάξη των 
μισθωτών εργατών και δεν κατέχουν ή δεν ελέγχουν τα μέσα παραγωγής 

[ H. Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, τόμος Α΄ , εκδ. ΜΙΕΤ, 
Αθήνα 2006, σελ. 631] 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του παραθέματος να 
καταγράψετε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά το διάστημα 1919-1922 
και τις προσπάθειες ανόρθωσής της από τις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Μονάδες 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα 
σημαντικά και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού που 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


