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ΤΑΞΗ  :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (προετοιμασία)  

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΠΕΝΤΕ  (-5-)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1  

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  

α. «Βενιζελισμός» 

β. «Φεντερασιόν» 

γ. «Κλήριγκ»  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Α2  

Να χαρακτηρίσετε τις ιστορικές πληροφορίες που ακολουθούν, γράφοντας στο  

τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λ άθος, αν η πληροφορία 

είναι λανθασμένη:  

Μονάδες 10 

 

 Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού προς τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου 

και της Μαύρης Θάλασσας, προς το Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία και την 

Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο. Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, 

άνοιξαν οι δρόμοι προς την Αμερική. 

 Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 

ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους.  
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 Γύρω στα 1860 σημειώθηκε κάποιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων, 

περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του 

δυναμικού των ήδη υπαρχουσών μονάδων. 

 Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών 

προτεραιοτήτων προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. 

 Μέχρι τη δεκαετία του 1890 η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που είχε κατασκευαστεί στην 

Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά και είχε μήκος μόλις 9 

χιλιομέτρων. 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους το πιστωτικό σύστημα της χώρας 

βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση  κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας 

της.  

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ Β2  

Τι γνωρίζετε για τα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων ;  

Μονάδες 13 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ1  

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που ακολουθούν να αναλύσετε:  

α. Ποια επίπτωση είχε για την ελληνική οικονομία η ήττα του Βενιζέλου στις  

εκλογές του Νοεμβρίου του 1920;  

β. Πώς η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο, που 

δημιουργήθηκε από την ανάκληση του ιδιόμορφου εξωτερικο ύ δανείου, το 
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οποίο είχε εγκριθεί από τους Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή 

της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;  

Μονάδες 25  

  

ΠΗΓΗ 1  

Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό υποτίμησης και  

εσωτερικού δανείου. Όσοι κατείχαν τραπεζογραμμάτια[1]  (δηλαδή περίπου οι  

πάντες, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα) υποχρεώθηκαν να τα 

διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό τραπεζογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και  

να κρατήσουν το άλλο μισό, το οποίο διατήρησε την ονομαστική αξία τ ού 

ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα χρηματικά μέσα που απέκτησε έτσι το Δημόσιο δεν  

έσωσαν την κατάσταση: απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις συνεχώς 

αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες και τον πληθωρισμό.  

( Γ . Β .  Δ ε ρ τι λ ή ς ,  Ι σ τ ο ρ ί α  το υ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Κ ρ ά το υ ς  1 8 3 0 - 1 9 2 0 ,  τ .  Β )  

[ 1 ]  τρ α π ε ζ ο γ ρ α μ μ ά τι ο :  χ α ρ το ν ό μ ι σ μ α  

 

ΠΗΓΗ  2  

Στον οικονομικό τομέα η κατάσταση  χειροτέρευε  με σταθερά  επιταχυνόμενο  ρυθμό .  

Το αναγκαστικό  δάνειο  που είχε  εισαγάγει  ο Πρωτοπαπαδάκης  με τη διχοτόμηση  του 

χαρτονομίσματος, ενίσχυσε  με ένα σημαντικό  ποσό το Δημόσιο Ταμείο , αλλά  δεν 

ενίσχυσε  καθόλου  τη δημοτικότητα  της κυβερνήσεως. Από τη διχοτόμηση  του 

χαρτονομίσματος  εξοικονομηθήκαν  950 εκατομμύρια  δραχμές και από την 

κυκλοφορία  νέου  χαρτονομίσματος  άλλα 550 εκατομμύρια , συνολικά  1.500 

εκατομμύρια. Αλλά  και το ποσό αυτό δεν επαρκούσε  παρά  μόνο για τη συντήρηση  

του στρατο ύ  και την οργάνωση  της αποχωρήσεως του από τη Μικρά  Ασία  –  αν η 

αποχώρηση  αυτή  άρχιζε  πριν από τον Οκτώβριο .  

Τον Απρίλιο  του 1922 η ελληνική  κυβέρνηση  κατέφυγε  στη λύση  του εσωτερικο ύ  

δανεισμο ύ. Το αναγκαστικό  δάνειο  του Πρωτοπαπαδάκη , παρά  το γεγονός ότι από 

τις διατάξεις  του εξαιρέθηκαν  οι ξένοι  υπήκοοι  και οι ξένες  εταιρείες  (και έτσι,  
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έμμεσα , αρκετοί  ευκατάστατοι  Έλληνες) , απέφερε  στο Δημόσιο Ταμείο  το σημαντικό  

ποσό  του 1550 εκατ. δραχμών. Δεν έλυσε  όμως  το οικονομικό  πρόβλημα  της χώρας .  

Η διχοτόμηση  του νομίσματος  σε «Σταύρους» (την εικόνα δηλαδή  του ιδρυτ ή  της 

Εθνικής  Τράπεζας  Γεωργίου  Σταύρου) και σε «Στέμματα» βοήθησε  να 

αντιμετωπιστούν  οι άμεσες  κρατικές  υποχρεώσεις  μόνο  ως το φθινόπωρο  του 1922 

[.. .]  

Η κυκλοφορία  του χρήματος  διευρύνθηκε  επίσης  σημαντικά λόγω των δύο  

αναγκαστικών  δανείων  που επέβαλε  το κράτος  στα 1922 και 1926, σε βάρος  της 

συνολικής  αναγκαστικής  κυκλοφορίας  [ .. .] Τη δεύτερη  φορά, επί  δικτατορίας 

Παγκάλου, το δάνειο  έγινε  με τη μορφ ή  της εκ νέου  αναγκαστικής  κοπής  νομίσματος  

κατά  το 1/3, και απέφερε  το συνολικό  ποσόν  των 1.250 εκατ. δραχμών  [. .. ]  

Δεν πρέπει  να παραγνωρίζεται  το γεγονός  ότι η υποτίμηση  της δραχμής  ήταν  ένας  

μηχανισμός  που αφενός επέτρεπε στο κράτος  να θέτει  σε εφαρμογή  την παρεμβατική  

πολιτική  του και αφετέρου  προστάτευε  και ενθάρρυνε  την εγχώρια  παραγωγή́ . Η 

υποτίμηση  σήμαινε  στην ουσία  την αναδιανομή  του εθνικο ύ  πλούτου  υπέρ των 

κρατικών  πρωτοβουλιών  αφενός  και των αστών  επιχειρηματιών  αφετέρου. Γι’  αυτό,  

παρά  το δημιουργούμενο  νομισματικό  και δημοσιονομικό  χάος, η υποτίμηση  

ευνοούσε  τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βιομηχανικών  επιχειρήσεων . Όμως, 

από τη διεθνή  σκοπιά́ ,  η υποτίμηση  ήταν  μια διαρκής  αιτία  διεθνούς  καχυποψίας  εις 

βάρος  της Ελλάδας  και διεθνούς  απομονώσεως  της.  

Ι σ το ρ ί α  το υ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Έ θ ν ο υ ς ,  τ .  Ι Ε  ́ ,  σ ε λ .  1 9 8 ,  3 0 1 ,  3 3 3 .   

 

ΘΕΜΑ Γ2  

Αντλώντας στοιχεία από την παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:  

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. 
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ΠΗΓΗ   

Οι  μεγάλες επενδύσεις   

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

παραδοσιακά δυτικο-ευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εμπορίου, εξώθησε τα κεφάλαια στην 

αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Στη 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 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 δηλ. 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. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!   


