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ΟΜΑΓΑ  Α΄ 

 

Α.1 Να απνδώζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ ηζηνξηθώλ όξσλ:                                   

Βενιδελιζμός, Φενηεραζιόν, ΟΥΛΔΝ, κλήριγκ 

Μονάδες 16 

Α.2 Να παξνπζηάζεηε ηε γεληθή εηθόλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Μονάδες 15 

Α.3 Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη, γξάθνληαο ηελ έλδεημε 

Σσζηό ή Λάζνο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε: 

        α. Οη Έιιελεο θεθαιαηνύρνη ηνπ εμσηεξηθνύ πίεδαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο. 

β. Τν 1907 ςεθίζηεθαλ λόκνη πνπ επέηξεπαλ ζηελ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε λα απαιινηξηώλεη 

κεγάιεο ηδηνθηεζίεο γεο.  

γ. Τν Μάξηην ηνπ 1922 ην ειιεληθό θξάηνο πξνρώξεζε ζηε ζύλαςε ελόο ηδηόκνξθνπ εμσηεξηθνύ δαλείνπ. 

δ. Τελ άλνημε ηνπ 1932 ε ειιεληθή θπβέξλεζε εμαζθάιηζε ηε κεηαηξεςηκόηεηα ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ζε 

ρξπζό. 

Μονάδες 4 

Α.4 Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο; 

Μονάδες 15 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Β΄ 

 

ΘΔΜΑ Β.1 

Λακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν ηνπ παξαθάησ παξαζέκαηνο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ ζαο, λα 

ζρνιηάζεηε ηελ άπνςε όηη ν Βεληδειηζκόο απνηεινύζε "ζπλδπαζκό αζηηθνύ εζληθηζκνύ θαη αζηηθνύ 

εθζπγρξνληζκνύ". 

Μονάδες 25 

 
"Βεληδειηζκόο: Αζηηθόο Δζληθηζκόο Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο" 

Πέξα θαη πίζσ από ην ράξηζκα ηνπ εγέηε ηνπ, ε αλεπαλάιεπηε δπλακηθή ηνπ Βεληδειηζκνύ πεγάδεη από έλαλ 

εμίζνπ αλεπαλάιεπην ζπλδπαζκό αζηηθνύ εζληθηζκνύ θαη αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ, ζε αδηάζπαζηε θαη 

δηαιεθηηθή ελόηεηα. Από ηελ πξώηε ζηηγκή, ην 1910, ν εθζπγρξνληζκόο ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο εζληθήο 

νινθιήξσζεο. Με ηε ζεηξά ηεο, ε εζληθή νινθιήξσζε ππεξέηεζε ηνλ εθζπγρξνληζκό κέρξη ην ηέινο, 

πξνζθέξνληαο ηελ αλαληηθαηάζηαηε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπ λνκηκνπνίεζε. Σην γεληθό απηό επίπεδν, 

γίλεηαη θαλεξή ε άξξεθηε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ηνπ Βεληδειηζκνύ (θαη ηνπ Βεληδέινπ πξνζσπηθά). Αλ πξέπεη 

θαλείο λα δηαθξίλεη δύν θάζεηο, ίζεο πεξίπνπ δηάξθεηαο, είλαη επεηδή ην πεξηερόκελν ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο 

άιιαδε αλαγθαζηηθά θαη ξηδηθά κεηά ηελ Καηαζηξνθή ηνπ 1922. Πξηλ, ζήκαηλε πξσηαξρηθά ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ αιπηξώησλ κε ηελ αληίζηνηρε εδαθηθή επέθηαζε ηνπ εζληθνύ θξάηνπο. Μεηά ζήκαηλε απνθιεηζηηθά ηελ 

αθνκνίσζε ησλ πξώελ αιπηξώησλ σο Νέσλ Χσξώλ ή σο πξνζθύγσλ πηα θαη ηελ επίηεπμε εζληθήο νκνηνγέλεηαο 

θαη κηαο λέαο εζληθήο ηαπηόηεηαο κέζα ζηα νξηζηηθά πιένλ θξαηηθά ζύλνξα. Έηζη, θαηά ηελ πξώηε εξσηθή 

πεξίνδν ηνπ Βεληδειηζκνύ (1910-1920), ν αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο ζπλαξζξώζεθε κε ηνλ αιπηξσηηζκό, κε 

ηδενινγηθό επηζηέγαζκα ηε Μεγάιε Ιδέα. Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν (1922-1932), ν αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο 

ζπλαξζξώζεθε κε ηελ νηθνδόκεζε εληαίνπ εζληθνύ θξάηνπο, κε ηδενινγηθό επηζηέγαζκα ηελ Αβαζίιεπηε 

Γεκνθξαηία ζηελ νπνία ν Βεληδειηζκόο επηρείξεζε λα πξνζδώζεη επξύηεξν ηδενινγηθό θαη θνηλσληθό 

πεξηερόκελν. 



Ωο αλεπαλάιεπηνο ζπλδπαζκόο αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη αζηηθνύ εζληθηζκνύ, ν Βεληδειηζκόο 

ζηεξίρζεθε ζε εμίζνπ αλεπαλάιεπηεο Ιζηνξηθέο πξνϋπνζέζεηο (πνπ έιεηπαλ από ηα πξνγελέζηεξα εγρεηξήκαηα 

ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη ηνπ Τξηθνύπε). Δθκεηαιιεύηεθε αδίζηαθηα θαη δεκηνπξγηθά κία ζεηξά από δηεζλείο 

ζπγθπξίεο θαηά ηελ πεξίνδν 1910-1920, πνπ πξόζθεξαλ ηηο θαιύηεξεο αιιά θαη ηειεπηαίεο επθαηξίεο 

πξαγκάησζεο ηεο Μεγάιεο Ιδέαο, σο ζπλεπνύο θαη ξεαιηζηηθνύ αιπηξσηηζκνύ. Γηα πξώηε θαη ηειεπηαία θνξά, 

άιισζηε, ηα ζπκθέξνληα ηνπ βξεηαληθνύ ηκπεξηαιηζκνύ ζπλέπεζαλ θαη ζπκπνξεύηεθαλ κε ηηο ειιεληθέο εζληθέο 

επηδηώμεηο... 

Γ. Θ. Μαπξνγνξδάηνπ, "Βενιζελισμός και Αστικός Εκσσγτρονισμός΄΄ 

ζην: Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, επηκ. Γ.Θ. 

Μαπξνγνξδάηνο - Χξ. Χαηδεησζήθ, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο 

Κξήηεο, Ηξάθιεην 1992, ζ. 10. 

 

ΘΔΜΑ Β.2 

α. Πνηα επίπησζε είρε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920; 

Μονάδες 10 

 

β. Πώο ε λέα θπβέξλεζε αληηκεηώπηζε ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάθιεζε ηνπ 

ηδηόκνξθνπ εμσηεξηθνύ δαλείνπ, ην νπνίν είρε εγθξηζεί από ηνπο Σπκκάρνπο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν; 

Μονάδες 15 

Σηελ απάληεζή ζαο λα ζπλδπάζεηε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην 

αθόινπζν θείκελν.  

Κείμενο 

Τειηθά, ην 1922 ε θπβέξλεζε επέβαιε έλαλ ηδηόηππν ζπλδπαζκό ππνηίκεζεο θαη εζσηεξηθνύ δαλείνπ. Όζνη 

θαηείραλ ηξαπεδνγξακκάηηα (δειαδή πεξίπνπ νη πάληεο, όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ζηελ Διιάδα) 

ππνρξεώζεθαλ λα ηα δηρνηνκήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ ην κηζό ηξαπεδνγξακκάηην
1
 κε θξαηηθά νκόινγα θαη λα 

θξαηήζνπλ ην άιιν κηζό, ην νπνίν δηαηήξεζε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνύ νινθιήξνπ. Αιιά θαη ηα λέα 

ρξεκαηηθά κέζα πνπ απέθηεζε έηζη ην Γεκόζην δελ έζσζαλ ηελ θαηάζηαζε: απνξξνθήζεθαλ πνιύ γξήγνξα 

από ηηο ζπλερώο απμαλόκελεο δεκόζηεο δαπάλεο θαη ηνλ πιεζσξηζκό. 
1 

ηξαπεδνγξακκάηην: ραξηνλόκηζκα 

                                                                       Γ.Β. Γεξηηιήο, Ιστορία τοσ Ελληνικού Κράτοσς 1830-1920. η. Β',       

Βηβιηνπσιείνλ ηεο ΔΣΤΙΑΣ, Αζήλα 2005, ζ.886 

 

 

 

 

 

Κ α λ ή  Δ π ι η σ τ ί α !  



 


