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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

α)Αγροτική Μεταρρύθμιση 

β)Φεντερασιόν 

γ.) Γ.Σ.Ε.Ε. 

δ.)Κλήρινγκ 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

1) Στην μετεπαναστατική Ελλάδα οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την κατασκευή των απαραίτητων 

δημοσίων έργων, προσέκρουαν, όμως, στις κακές προθέσεις. 

2) Ο ανταγωνισμός των θαλάσσιων συγκοινωνιών προώθησε την παραπέρα εξάπλωση του οδικού 

δικτύου. 

3) Ο εξωτερικός δανεισμός διογκώθηκε κατά τη δεκαετία του 1880. 

4) Το ύψος των κρατικών εσόδων των οποίων τη διαχείριση ανέλαβε η ΔΟΕ ανέρχονταν σε 

92.000.000 δρχ. 

5) Οι Οθωνικές κυβερνήσεις κατόρθωσαν να επανεντάξουν τη χώρα στις διεθνής χρηματαγορές. 

6) Ένα από τα κρατικά μονοπώλια της εποχής ήταν τα έσοδα από την πώληση θηραϊκής γης. 

7) Η αγροτική μεταρρύθμιση οδήγησε τη χώρα σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας. 

8) Σταθερό, εγχώριο εργατικό δυναμικό δούλευε στα μεγάλα δημόσια έργα της περιόδου με 

εξαίρεση τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις. 

9) Πρωτεργάτες της Φεντερασιόν υπήρξαν σοσιαλιστές από τον ανοιχτό σε νέες ιδέες πυρήνα των 

εργατών του Λαυρίου. 

10) Το ΚΚΕ πριν την Γ’ Κομμουνιστική Διεθνή ονομάζονταν ΣΕΚΕ. 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Να περιγράψετε τις συνέπειες που προκάλεσε σε οικονομικό επίπεδο η κυβερνητική αλλαγή στην 

Ελλάδα το Νοέμβριο  του 1920. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2019 
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Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α) Τι γνωρίζετε για τα εθνικά δάνεια και ποιες ήταν οι αιτίες δανεισμού της χώρας κατά το δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα; 

β.) Ποια ήταν η χρησιμότητα των εθνικών δανείων για το ελληνικό κράτος;  

 

Μονάδες 10 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία των παρακάτω παραθεμάτων, να αναφερθείτε 

στην επενδυτική  συμπεριφορά των ομογενών / του εξωελλαδικού κεφαλαίου από τη δεκαετία του 

1870 μέχρι τις  αρχές του 20ου αιώνα. 

Μονάδες 25 

«Οι παροικίες εξαφανίστηκαν με την κατάρρευση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών της 

Αυστροουγγαρίας, των Οθωμανών και της Ρωσίας και με την αντικατάστασή της από εθνικά κράτη. 

Η ελληνική παρουσία στη Ρωσία συνεχίστηκε ακόμη και μετά την εξαφάνιση των εμπορικών 

παροικιών, επειδή οι αγροτικοί οικισμοί συνέχισαν να υπάρχουν και εξαιτίας της άφιξης χιλιάδων 

Ποντίων προσφύγων από την Τουρκία. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου για να 

ξεφύγουν από την εθνικιστική βία που γεννήθηκε με την κατάρρευση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την αντικατάστασή της από το νέο τουρκικό εθνικό κράτος. Οι Πόντιοι αρχικά 

επωφελήθηκαν από την επιθυμία της ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 1920 να μην 

αντιμετωπίσει εχθρικά αλλά να κρατήσει μια συμβιβαστική στάση απέναντι στο εθνικό ζήτημα. Στη 

δεκαετία που ακολούθησε, όμως, επηρεάστηκαν σοβαρά από την πολιτική καταπίεση που 

εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση. Οι μόνες εμπορικές παροικίες που επιβίωσαν στη 

διάρκεια του Μεσοπολέμου ήταν η μικρή πλοιοκτητική κοινότητα στο Λονδίνο και η μεγάλη 

ελληνική παροικία στην Αίγυπτο».   

Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Εμπορικές παροικίες και μετανάστες», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 

αιώνα. 1922-1940, ο Μεσοπόλεμος, Βιβλιόραμα, 2002, τ. Β1, σ. 361-362.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Δ1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας 

δίνονται να περιγράψετε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1919-1939. 

 

Κείμενο Α   



   
 

   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2\   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-20   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     Σελίδα 3 από 3 
 

          Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κεντρικό σημείο των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στο μεσοπόλεμο ήταν η διεθνής κρίση του 1929-32 και οι επιπτώσεις της. Στην ουσία, για την 

Ελλάδα η κρίση των παραδοσιακών δομών άρχισε από το 1922 με την άφιξη των προσφύγων. Η 

αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος των προσφύγων προετοίμασε τις προϋποθέσεις για μια 

δημιουργική αντιμετώπιση, στον ελλαδικό χώρο, της κρίσεως του 1929. Στο διάστημα αυτό, ο 

νεοελληνικός εθνισμός, εγκαταλείποντας οριστικά τα επεκτατικά οράματα, επενδύθηκε σε εγχώριες 

επιδιώξεις.            Όμως, η κρίση του διεθνούς εμπορίου, στα έτη 1920 και 1930, επέφερε, επίσης, 

όπως ήταν φυσικό, την εξασθένηση της παραδοσιακής ολιγαρχίας. Στην πορεία προς την σχετική 

οικονομική αυτάρκεια που ακολούθησε, κύρια επιδίωξη της πολιτικής εξουσίας δεν ήταν πλέον 

αποκλειστικά η φροντίδα για την ένταξη στη διεθνή αγορά, αλλά η διαμόρφωση μιας εγχώριας 

αγοράς.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, IE  

Κείμενο B  

          Η ελληνική οικονομία στο μεσοπόλεμο αναπτύχθηκε ραγδαία μέσα σε συνθήκες αιφνίδιας 

απομονώσεως από το εξωτερικό και έντονης δημογραφικής πιέσεως από το εσωτερικό. Στη 

δεκαπενταετία 1925-1939, η κατά κεφαλήν εθνική παραγωγή αυξήθηκε με τον εντυπωσιακό ρυθμό 

του 5,5%. Το εθνικό εισόδημα, από 37,2 εκ. δραχμές το 1932 αυξήθηκε σε 61,3 εκ. δραχμές το 1938.            

Η μαζική εγκατάσταση των προσφύγων λειτούργησε σαν μια ακαταμάχητη δημογραφική πίεση. Η 

εργατική δύναμη προσφέρθηκε σε αφθονία και φθηνά. Γι’ αυτό η ανεργία και η υποαπασχόληση στα 

χρόνια αυτά δεν ήταν παρά απλούστατα οι «σκοτεινές» προϋποθέσεις για την ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε. Σαν συνέπεια της διεθνούς υφέσεως μετά το 1921, δεν ήταν μόνο ότι σταμάτησε 

η μετανάστευση των εργαζομένων, αλλά ότι σταμάτησαν και τα μεταναστευτικά εμβάσματα, λόγω 

των απαγορεύσεων στην είσοδο των μεταναστών που έθεσαν οι Η.Π.Α από το 1921.  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, IE  

Κείμενο Γ  

          Ωστόσο, η ευημερία είναι φαινομενική και δεν εξυπηρετεί παρά μια μειοψηφία, γιατί 

βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο ξένο κεφάλαιο που εισάγεται μαζικά με τη μορφή δανείων και 

ελέγχει την οικονομία της χώρας. Το ολικό ποσό των εξωτερικών δανείων απ’ το 1923 ως το 1932 

φτάνει στα 1.654 εκατ. χρυσές δρχ. Έτσι, η διεθνής κρίση του 1931 επηρεάζει βαθιά την οικονομία 

και τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Ούτε οι σκληρές επιβαρύνσεις που ανέρχονται κατ’ άτομο σε 

114 χρυσές δρχ. το 1928-1929 (έναντι 29,1 χρυσές δρχ. το 1920), ούτε οι διάφορες επινοήσεις των 

διαδοχικών κυβερνήσεων κατορθώνουν ν’ αναχαιτίσουν τη χρεοκοπία, που κηρύσσεται στα 1932. 

Όταν πέρασε η κρίση, η οικονομική ζωή φαίνεται να ξαναπερνάει την ομαλή πορεία της: το εμπόριο, 

που η γενική του αξία κατεβαίνει στις 87,05 χρυσές δρχ. κατά κάτοικο για την περίοδο 1931-1939, 

παρουσιάζει ελαφρή βελτίωση του  ισοζυγίου του παρ’ όλα αυτά είναι πάντα ελλειμματικό (οι 

εξαγωγές δεν αποτελούν παρά τα 50,65% την εισαγωγών για την περίοδο 1921-1930 και τα 54,81% 

για τα χρόνια 1931-1939).  

Ν.Γ.Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα:1976, 129130   


