
ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 
 

Α.1 Να δοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 
α) Διχοτόμηση της δραχμής 
β) Φεντερασιόν 
γ) Βενιζελισμός  
δ) Αγροτική Μεταρρύθμιση  
ε) Γ.Σ.Ε.Ε. 
 
                                                                                                                                          Μονάδες 15 
 
Α.2. Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. Δύο δεδομένα της 
στήλης Β περισσεύουν. 
 
1.  Νόμοι για την απαλλοτρίωση μεγάλων  ιδιοκτησιών                                                 Α. 1939 
2.Διεύρυνση ελληνικού κράτους με Επτάνησα                                                                  Β. 1936 
3.Εργατικές εξεγέρσεις στο Λαύριο                                                                                      Γ. 1864 
4.Ίδρυση Τράπεζας Ελλάδος                                                                                                  Δ. 1896 
5.Κατάλυση κοινοβουλευτισμού από τον Ιωάννη Μεταξά                                              Ε. 1869 

                Ζ. 1907                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     Η. 1927 
 
                                                                                                                                              Μονάδες 5 
 
 
Α3. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929 - 1932 στο 
εξωτερικό εμπόριο και στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 

                     Μονάδες 15 
 

Α4. Γιατί δεν αναπτύχθηκε το ελληνικό εργατικό κίνημα το 19ο αιώνα;   
                                                                                                                                            Μονάδες 15 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
Β1. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας 
γνώσεις: 
 
α) να προσδιορίσετε τους λόγους που ευνόησαν τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην 
Ελλάδα μετά το 1922 και να καταγράψετε ποιες ήταν. 
β) Να επισημάνετε τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών στην οικονομική ζωή της χώρας. 

                    Μονάδες 25 
 



 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

Η ύφεση και η 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. 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 διερεύνηση 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 έφερε 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 του1928 και στην εξυγίανση του πιστωτικού 
συστήματος 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 
δημοσίων 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. 
 

ΙΕΕ, τόμος ΙΕ΄, σελ. 336 
     

 

Β2. Αντλώντας στοιχεία από τα κείμ ενα και τον πίνακα που σας δίνονται και αξιοποιώντας 
τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της μετανάστευσης των Ελλήνων, 
κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και να εκτιμήσετε την έκταση και τα οφέλη 
που προέκυψαν για την ελληνική οικονομ ία ως τις αρχές του 20ου αιώνα.                   
          Μονάδες 25 
 
α. Η παραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εμπορίου της ελληνικής σταφίδας 
ενέτειναν την υπερατλαντική μετανάστευση από τις σταφιδοπαραγωγικές περιοχές, καθώς 
και από τις γειτονικές, οι οποίες τους έστελναν εποχικούς εργάτες. Η ελληνική 
σταφιδοπαραγωγή είχε επωφεληθεί από την επιδημία φυλλοξήρας, που είχε πλήξει τα 
γαλλικά αμπέλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και είχε αποδεκατίσει τη γαλλική 
παραγωγή. Η Ελλάδα κινήθηκε με τρόπο ώστε να καλύψει το κενό στην παγκόσμια αγορά, 
όπου οι τρεις κύριοι αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Ρωσία. Καθώς 
οι τιμές του εξαγόμενου προϊόντος ανέβηκαν στα ύψη, η σταφιδοκαλλιέργεια 



αντικατέστησε την ελαιοκαλλιέργεια όπως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η ευημερία 
αφορούσε πρωτίστως τους σταφιδεμπόρους και τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη 
δεκαετία του 1890. 
 (Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική μετανάστευση», τ. Α1 σ. 
134). 
 

 
γ. Στον πελοποννησιακό και αθηναϊκό Τύπο δημοσιεύονταν τακτικά ιστορίες, όπου 
περιγραφόταν ο πλούτος αγροτικών περιοχών, χάρη στα εμβάσματα ή την επιστροφή των 
ίδιων των μεταναστών. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα συγκεκριμένα παραδείγματα 
περιλαμβανόταν η παρακμή της τοκογλυφίας στις επαρχίες, χάρη στα διαθέσιμα σ’ αυτές 
τις περιοχές κεφάλαια, τα οποία στέλνονταν από το εξωτερικό. Στην Πελοπόννησο, τα 
εμβάσματα προκάλεσαν την αναγκαστική πτώση των επιτοκίων από 25% σε 6-8% και την 
ουσιαστική εξαφάνιση των δανειστών που είχαν αρχίσει να πλουτίζουν. Επίσης αυξήθηκε 
η αξία της γης και της εργασίας. (Πανελλήνιες 2004) 
 
(Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική μ ετανάστευση», τ. Α1 σ. 
141-142) 
 
 
 
 
 
 

 β. Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α (1880-1920)  

 Αριθμός μεταναστών Πληθυσμός των χωρών το 1910 % 

Ελλάδα 370.000 2.800.000 13,2 

Ιταλία 4.776.000 34.700.000 12,7 

Ισπανία 109.000 20.000.000 0,5 

Πορτογαλία 203.000 5.500.000 3,7 

Ρουμ ανία 85.000 7.200.000 1,2 

Βουλγαρία 65.000 4.300.000 1,5 

 (Κ. Τσουκαλά, «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», σ.σ. 148-149) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


