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ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

α)Αγροτική Μεταρρύθμιση 

Φρ. βιβλίο: σελ.56 «Οι ραγδαίες εξελίξεις... συνθήκες» 

β)Φεντερασιόν 

Φρ. βιβλίο σελ.59 «Η κατάσταση αυτή ... στη χώρα» 

γ.) Γ.Σ.Ε.Ε. 

Φρ. βιβλίο σελ.9 «Στη διάρκεια... τοπικά σωματεία» 

δ.)Κλήρινγκ 

Φρ. βιβλίο σελ.81 «Στο εξωτερικό εμπόριο... θετικά στοιχεία» 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Α2 

1) Λάθος 

2) Λάθος 

3) Σωστό 

4) Λάθος 

5) Λάθος 

6) Λάθος 

7) Σωστό 

8) Λάθος 

9) Λάθος 

10) Σωστό 

 

     Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Φρ. βιβλίο σελ.71 «Το Νοέμβριο... βαρύτατες συνέπειές της» 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

 

α)Φρ. βιβλίο σελ.40 «Από τα χρόνια... προϋπολογισμού της» 

β.) Φρ. βιβλίο σελ.40 «Το μεγαλύτερο μέρος... ολοκληρωθούν» 

 

Μονάδες 10 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/09/2019 
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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 

Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων είχαν 

εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Σε ορισμένες 

περιοχές μάλιστα, στην Αίγυπτο, τη Νότια Ρωσία, τις εκβολές του Δούναβη και την 

Κωνσταντινούπολη, οι οικονομικές δραστηριότητες που βρίσκονταν σε ελληνικά χέρια ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικές για την εγχώρια οικονομία.Οι σχέσεις όμως των Ελλήνων της διασποράς με το 

μικρό ελληνικό βασίλειο δεν ήταν, για πολύ καιρό, οι καλύτερες δυνατές. Μέσα σ' ένα κλίμα 

ανάπτυξης και υψηλών αποδόσεων που χαρακτήριζε τις ευρωπαϊκές οικονομίες μέχρι τη δεκαετία 

του 1870, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές 

των μεγάλων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. 

Φρ. βιβλίο σελ.48 «Οι πρώτες δειλές ενδείξεις... είχαν διαφοροποιηθεί.» 

Πληροφορίες από το δευτερογενές παράθεμα: 

Οι παροικίες των Ελλήνων στις αυτοκρατορίες της Αυστροουγγαρίας, των Οθωμανών και της 

Ρωσίας διαλύθηκαν λόγω της αντικατάστασης των αυτοκρατοριών από εθνικά κράτη. Πιο 

συγκεκριμένα, η ελληνική εμπορική παροικία της Ρωσίας εξαφανίστηκε ενώ ο ελληνικός αγροτικός 

οικισμός της Ρωσίας παρέμεινε καθώς κατέφθασαν εκεί Πόντιοι πρόσφυγες από τη Ρωσία, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου για να ξεφύγουν από το εθνικιστικό οθωμανικό 

κράτος. Τη δεκαετία του 1920η Σοβιετική Ένωση τους αποδέχθηκε. Την επόμενη δεκαετία, όμως, η 

Σοβιετική Ένωση εκδίωξε τους Πόντιους. Οι μόνες ελληνικές παροικίες που συνέχισαν να υπάρχουν 

ήταν στο Λονδίνο και στην Αίγυπτο. 

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. 

Εισαγωγή: «Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), παρά το κόστος της μικρασιατικής συμφοράς, 

είχε αποκτήσει μια σειρά από πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία.» 

Φρ. βιβλίο σελ.80 «Η Ελλάδα του μεσοπολέμου... καταστροφή» 

Πληροφορίες από τα δευτερογενή παραθέματα: 

Κείμενο Α   

Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου δέχεται τους πρόσφυγες, οι οποίοι αποτελούν την 

αφορμή για την απομάκρυνση από τις επεκτατικές βλέψεις και την ενασχόληση με τη δημοσιονομική 
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ανάκαμψη της χώρας. Ο στόχος της χώρας δεν πλέον μόνο η ένταξή της στη διεθνή αγορά, αλλά η 

αυτάρκεια και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. 

Κείμενο B  

Λόγω της απομόνωσης από το εξωτερικό και της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή την περίοδο 1925-1939 αυξήθηκε η αγροτική παραγωγή της χώρας 5.5% 

και το εθνικό εισόδημα ανήλθε στις 61.3 εκ. δραχμές. Η έλευση των προσφύγων λειτούργησε 

καταλυτικά καθώς προσέφερε  το απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας, φθηνό εργατικό 

δυναμικό. Ακόμη, αναχαιτίστηκε η μετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό εξαιτίας της 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ από το 1921, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η εισροή συναλλάγματος στην χώρα. 

Κείμενο Γ  

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών εξυπηρετεί μόνο τους κεφαλαιούχους καθώς λόγω του 

υψηλού δανεισμού από το εξωτερικό, τα οικονομικά της χώρας ελέγχονται πλήρως. Ο δανεισμός της 

χώρας φτάνει τις 1.654 εκ. χρυσές δραχμές και παρά τις διάφορες προσπάθειες των κυβερνήσεων οι 

χώρα χρεοκοπεί το 1932. Μετά την κρίση, η οικονομία παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση, αλλά το 

ισοζύγιο της χώρας θα είναι πάντα ελλειμματικό καθώς οι εξαγωγές θα αποτελούν το 50,65%των 

εισαγωγών την περίοδο 1921-1930 και το 54,81%  την περίοδο 1931-1939. 

 


