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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α’

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1 Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:
α. Βενιζελισμός
β. Φεντερασιόν
γ. Διχοτόμηση της δραχμής

12 ΜΟΝΑΔΕΣ

Α.1.2 Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες τοποθετήσεις σωστές ή λανθασμένες:
 Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες.
 Το 1910 η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας ήταν εμφανής.
 Η πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου ήταν

αρνητική λόγω των επιπτώσεων της Μικρασιατικής καταστροφής.
 Παρά την ψήφιση νόμων από την ελληνική κυβέρνηση το 1908 το πρόβλημα

της έγγειας ιδιοκτησίας δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.

10 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1. Πως εκδηλώθηκε στην Ελλάδα η παγκόσμια οικονομική κρίση και ποιες ήταν οι
επιπτώσεις της σε οικονομικό επίπεδο;

14 ΜΟΝΑΔΕΣ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΩΗ ΠΑΠΠΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 2

Α.2.1. Ποια στάση κράτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε οικονομικά ζητήματα μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή;

14 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β’

ΘΕΜΑ Β1

Αφού μελετήσετε το παράθεμα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου
σας:

α. Να προσδιορίσετε τους λόγους οι οποίοι ευνόησαν τις επενδύσεις ξένων
κεφαλαίων στην Ελλάδα μετά το 1922.
β. Να επισημάνετε τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών στην οικονομική ζωή της
χώρας.

25 ΜΟΝΑΔΕΣ

Η ύφεση και κρίση του διεθνούς συστήματος μετά το 1920, περιορίζοντας την αγορά στα

παραδοσιακά δυτικοευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εμπορίου, εξώθησε τα κεφάλαια

στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Στην Ελλάδα, τα ξένα

κεφάλαια δεν επενδύθηκαν μόνο και μόνο για να βοηθήσουν στην προσφυγική

αποκατάσταση, αλλά επίσης για να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που

δημιουργούνταν με την αιφνίδια διεύρυνση της εγχώριας αγοράς. Η ανάπτυξη των δομών

της εγχώριας αγοράς, η οποία επιτελέστηκε στην Ελλάδα μετά το 1922 υπό την αιγίδα

του κράτους, ήταν στο βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα μας τη συρροή με κάθε

μορφή των ξένων κεφαλαίων. Η οικονομική σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924

στην Ελλάδα και κατέληξε στη νομισματική σταθεροποίηση του 1928 και στην

εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, ήταν το κυριότερο επιχείρημα που έπεισε τους

ξένους χρηματοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι μόνο με

τη μορφή προσφυγικών δανείων, αλλά και με δάνεια που απέβλεπαν στη χρηματοδότηση

δημόσιων έργων, αποξηραντικών, υδρευτικών ή ακόμη επέκταση του οδικού και
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σιδηροδρομικού δικτύου. Τα δημόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις

κεφαλαίου, αφού η οικονομική γενικά δραστηριότητα αναπτυσσόταν όσο το ισοζύγιο

πληρωμών και τα δημοσιονομικά διατηρούνταν σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη

της αγοράς και η βελτίωση του κλίματος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα,

από τα μέσα της δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας

παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηματοδότηση ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Το ύψος του ιδιωτικού δανεισμού από το εξωτερικό, κατά την περίοδο 1922-1932

έφθασε περίπου τα 108 εκ. δολάρια, ήτοι το 20% του συνολικού (δημόσιου και

ιδιωτικού) εξωτερικού χρέους. Στην άλλη κατηγορία δηλαδή των άμεσων επενδύσεων,

ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων εταιριών Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που

εγκαταστάθηκαν κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ’, σ. 336

ΘΕΜΑ Β2

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά
χωρία του παρακάτω κειμένου:

α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής
μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917.

13 ΜΟΝΑΔΕΣ

β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για την
επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917.

12 ΜΟΝΑΔΕΣ
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«Η Αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που είχε

εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα...Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης,

γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας...

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης συνοδεύτηκαν από

αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την

ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην

προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των

επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση

των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιουργούσε ο πόλεμος

έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που είχαν σχέση με

τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από

τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους

δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμα πιο αισθητή την

ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί...»
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ.76
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