Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας,
πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.
2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο) ανάπτυξης είναι προσανατολισµένη η χώρα και
για ποιους λόγους αυτό δεν επιτυγχάνεται αρκετές δεκαετίες µετά την
απόκτηση της ανεξαρτησίας;
3. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις που είχε στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα
της µικρής Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισµού έξω από τα
σύνορά της και η εθνική ιδεολογία που δηµιουργήθηκε ως επακόλουθό της.
4. Να εξηγήσετε πώς το όραµα της “Μεγάλης Ιδέας” αποτέλεσε τροχοπέδη στην
εσωτερική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.
5. α) Για ποιους λόγους το µέχρι το 1913 εµπόριο της Ελλάδας ήταν κατά κανόνα
εξωτερικό και ποιες συνέπειες είχε αυτό στην ελληνική οικονοµία;
β) Να το συγκρίνετε µε το εµπόριο των ελλήνων του εξωτερικού.
6. Να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους η εσωτερική εµπορική κίνηση
της Ελλάδας παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα κατά τον 19ο αιώνα.
7. Να αναφέρετε σύντοµα τους λόγους που ευνόησαν την ανάπτυξη του εµπορίου της Ελλάδας µε το εξωτερικό κατά το 19ο αιώνα.
8. Να επισηµάνετε τις συγκυρίες που ευνόησαν τη ναυτιλιακή και εµπορική
δραστηριότητα των Ελλήνων προεπαναστατικά και να εντοπίσετε τι απέµεινε
από αυτήν µετά τη δεκαετία 1820-1830.
9. Να αιτιολογήσετε τη ναυτιλιακή και εµπορική ανάπτυξη πολλών παραλιακών
περιοχών του ελληνικού χώρου κατά τον 18ο αιώνα.
10. Να αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος και η ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ελληνικής ατµοπλοΐας µετά τα µέσα
του 19ου αιώνα.
11. Να αναφέρετε τους παράγοντες που ανέδειξαν τη Σύρο σε σηµαντικό κέντρο
της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας µετεπαναστατικά (βλ. και προσφυγικό).
12. α) Να ορίσετε τις “εθνικές γαίες”.
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β) Να αναφέρετε τους τρόπους αξιοποίησής τους από το ελληνικό κράτος
στη διάρκεια του Αγώνα Ανεξαρτησίας.
13. Να καταδείξετε τις παραµέτρους που κατέστησαν σύνθετο πρόβληµα τη
διανοµή των “εθνικών γαιών”.
14. Να αναφέρετε τις συνέπειες του πολυτεµαχισµού των “εθνικών γαιών” στο
πολιτικοκοινωνικό επίπεδο.
15. Να παρουσιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο επιλύθηκε το πρόβληµα των
“εθνικών γαιών” κατά τα χρόνια 1870-71.
16. Να επισηµάνετε τις συνέπειες της αγροτικής µεταρρύθµισης του 1871 στην
οικονοµική ζωή της Ελλάδας.
17. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η δηµιουργία τραπεζικού
συστήµατος στην Ελλάδα αποτέλεσε κεντρικό σηµείο στους κυβερνητικούς
σχεδιασµούς.
18. α) Ποιες ανάγκες επεδίωκε να καλύψει η ίδρυση τραπεζικών ιδρυµάτων στην
Ελλάδα το 19ο αιώνα;
β) Κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας; Να
παρουσιάσετε συνοπτικά τη δραστηριότητά της στα πρώτα στάδια της
ίδρυσής της.
19. Πώς θα χαρακτηρίζατε το πιστωτικό σύστηµα της χώρας και ποια σχέση είχε
µε την τοκογλυφία;
20. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της
εκµετάλλευσης του υπεδάφους κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα.
21. α) Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η βιοµηχανική ανάπτυξη
παρέµεινε στάσιµη κατά τις πρώτες δεκαετίες της Ανεξαρτησίας.
β) Να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους η βιοµηχανική ανάπτυξη
υπήρξε υποτονική µέχρι το 1912-1913.
22.

Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά των πρώτων µονάδων παραγωγής
στον ελληνικό χώρο κατά τις πρώτες δεκαετίες της Ανεξαρτησίας.

23. Να αναφέρετε τους παρωθητικούς και ανασταλτικούς παράγοντες για την
κατασκευή οδικού δικτύου.
24. Ποιες άλλες κατηγορίες δηµοσίων έργων γνωρίζετε πλην της συγκοινωνίας;
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25. Κάτω από ποιες συνθήκες και συγκυρίες δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις
για υλοποίηση των σχεδίων κατασκευής σιδηροδροµικών δικτύων;
26. Να παρουσιάσετε την προσφορά του σιδηροδροµικού δικτύου στην Ελλάδα.
27. Να προσδιορίσετε τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή των επενδύσεων
στο χώρο του σιδηροδρόµου.
28. Να εντοπίσετε τις συνέπειες που είχε η λειτουργία του σιδηροδρόµου στην
ελληνική κοινωνία.
29. Να παρουσιάσετε τους λόγους που επέβαλλαν τη δανειοληπτική πολιτικών
των ελληνικών κυβερνήσεων και τις επιπτώσεις που συνεπάγονταν στην
εθνική οικονοµία κατά τα έτη (1824-1890).
30. Να αναφερθείτε στο ρόλο του ∆.Ο.Ε. και στα αποτελέσµατα που είχε.
31. Ποιες ανάγκες, στη δεκαετία του 1860, οδήγησαν το ελληνικό κράτος στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των δυνατοτήτων της οµογένειας;
32. α) Να προσδιορίσετε τις συνθήκες που οδήγησαν τους έλληνες κεφαλαιούχους της ∆ιασποράς στο να αναζητήσουν στην Ελλάδα νέο πεδίο
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
β) Σε ποιους τοµείς της οικονοµίας του ελληνικού κράτους αναπτύχθηκε η
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα;
33. Να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η µαζική
εισροή (διείσδυση) κεφαλαίου από τους οµογενείς της διασποράς στην
Ελλάδα.
34. Γιατί χαρακτηρίζεται το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο χρυσή εφεδρεία;
35. Πώς αντιµετώπιζαν οι έλληνες της ∆ιασποράς το ελληνικό βασίλειο κατά τις
πρώτες δεκαετίες του ελεύθερου βίου;
36. Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό της οικονοµικής συµπεριφοράς των πλουσίων οµογενών ως “κερδοσκοπικής” κατά τον 19ο αιώνα.
37. Να αιτιολογήσετε την αλλαγή οικονοµικής συµπεριφοράς των οµογενών
κεφαλαιούχων προς το ελληνικό κράτος κατά τη δεκαετία του 1860.
38. Να σχολιάσετε την επενδυτική δραστηριότητα των ελλήνων της ∆ιασποράς
στον ελλαδικό χώρο (σε 5-8 γραµµές).
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39. Να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεκόπησαν οι δραστηριότητες των ελλήνων κεφαλαιούχων στην ανατολική Μεσόγειο και να
διερευνήσετε τις συνέπειες που είχε αυτό στην ελλαδική οικονοµία.
40. α) Ποιοι παράγοντες επέτρεψαν τη δηµιουργία των µεγάλων τσιφλικιών στην
Ελλάδα του 19ου αιώνα;
β) Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις επιπτώσεις της δηµιουργίας των τσιφλικιών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου.
41. Να παρουσιάσετε (σε δέκα γραµµές) τον τρόπο αντιµετώπισης εκ µέρους των
ελληνικών κυβερνήσεων του προβλήµατος των τσιφλικιών της Θεσσαλίας.
42. Ποιο ήταν το κύριο αίτηµα των Θεσσαλών ακτηµόνων από το 1881-1910 και
πώς εκφράστηκε;
43. Να παρουσιάσετε τις πρακτικές των Θεσσαλών τσιφλικάδων που δηµιούργησαν εντάσεις και τις πολιτικές επιπτώσεις που είχαν.
44. α) Να εκθέσετε το περιεχόµενο της αγροτικής µεταρρύθµισης του 1917.
β) Να προσδιορίσετε τις συνέπειες της αγροτικής µεταρρύθµισης στην
οικονοµική ζωή της χώρας.
45. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση, ποιους
στόχους και ποια αποτελέσµατα είχε; (σε 10 γραµµές).
46. Να αναλύσετε τη φράση: “στον ιδεολογικό τοµέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας
εµπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό, ταξικό περιεχόµενο”.
47. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη του εργατικού
κινήµατος στην Ελλάδα;
48. Γιατί η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σταθµό για
το εργατικό κίνηµα;
49. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις επιλογές της παράταξης του “Βενιζελισµού”
όσον αφορά στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.
50. Να ορίσετε την πολιτική που ονοµάστηκε “Βενιζελισµός”:
α) σε οικονοµικό και β) σε εθνικό επίπεδο.
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51. Σε ποιες κοινωνικές οµάδες στηρίχθηκε ο Βενιζέλος κατά την προσπάθεια
προσδιορισµού και υλοποίησης των επιλογών του σχετικά µε την ανάπτυξη
του κράτους;
52. Για ποιους λόγους η Ελλάδα του Βενιζέλου ήταν µια υπολογίσιµη δύναµη;
53. Ποιους λόγους είχε η αστική τάξη να εµφανίζεται ως φορέας της “Μεγάλης
Ιδέας”;
54. Πώς θα χαρακτηρίζατε την οικονοµική πορεία της χώρας στο µεσοπόλεµο και
γιατί;
55. Να αναφέρετε τα αίτια της µετανάστευσης των Ελλήνων κατά το τέλος του
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.
56. Με ποιους τρόπους κάλυψε η Ελλάδα το κόστος συµµετοχής της στον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο;
57. Ποιες συνέπειες είχε για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας ο ιδιόµορφος
εξωτερικός δανεισµός από ευρωπαϊκές χώρες για την αντιµετώπιση των
αναγκών του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου;
58. Γιατί ο δανεισµός της Ελλάδας το 1917 χαρακτηρίστηκε ιδιόµορφος και ποιες
επιπτώσεις συνεπαγόταν αυτός;
59. Να διερευνήσετε τους λόγους που η πολιτική και κοινωνική επιρροή των
σοσιαλιστικών οµάδων στην Ελλάδα ήταν µικρή.
60. Πώς αντιµετώπισαν οι ελληνικές κυβερνήσεις το οικονοµικό αδιέξοδο που
δηµιούργησαν οι πολεµικές δαπάνες του µικρασιατικού πολέµου;
61. α) Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό
κράτος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αποκατάστασης των
προσφύγων.
β) Να εκτιµήσετε την αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού στην
αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος.
62. Να αναφερθείτε στον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδας στην εθνική οικονοµία.
63. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων: συνθήκες ίδρυσης, µέλη, σκοπός της
ίδρυσής της, οικονοµικοί πόροι, το έργο της.
107

64. Να παρουσιάσετε το περιεχόµενο του οικονοµικού όρου “κλήριγκ”.
65. Να προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα εισήλθε σε µια περίοδο κρατικού παρεµβατισµού µετά το 1932 και τις επιπτώσεις του σε
πολιτικό επίπεδο.
66. Να αναφέρετε τους στόχους που η Επιτροπή Αποκατάστασης προσφύγων
έθεσε και να αποτιµήσετε το έργο της.
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Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου
Ερωτήσεις αντιστοίχησης
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της στήλης Β που
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της στήλης Α. (Κάποια δεδοµένα της στήλης Β
περισσεύουν).
Α.΄

Β.΄
α.

1. ___ ∆ΟΕ

εταιρεία που ανέλαβε την εγκατάσταση
µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού στην
Αθήνα

β. µέθοδος διακανονισµού µε βάση διακρατικές
συµφωνίες κοστολόγησης των προς ανταλλαγή προϊόντων

2. ___ Τανζιµάτ

γ. πολυεθνική εργατική οργάνωση
3. ___ Φεντερασιόν

δ. επιτροπή στελεχωµένη από εκπροσώπους
έξι δυνάµεων για την υποχρεωτική διαχείριση εσόδων και εξόδων του ελληνικού
κράτους

4. ___ Πάουερ

ε. µεταρρύθµιση που έδινε διευρυµένα δικαιώµατα στους χριστιανούς

5. ___ Κλήριγκ

στ. γερµανική εταιρεία εγκατάστασης τηλεφωνικού δικτύου
ζ. επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων

Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι εκτός Ελλάδος επένδυσαν τα χρήµατά τους στον
ελλαδικό χώρο:
α) για να ωφελήσουν την πατρίδα
β) για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους
γ) επειδή υπέκυψαν σε πολιτικές πιέσεις
δ) επειδή είχε ξεσπάσει γενικός πόλεµος στην Ευρώπη
2. Η κυριαρχούσα µορφή στην ελληνική γεωργία τον 19ο αιώνα ήταν:
α) τα τσιφλίκια
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β) η µικροαγροτική παραγωγή οικογενειακού τύπου
γ) το µισακάρικο
δ) τα βακουφικά (κτήµατα εκκλησιαστικά)
3. Το κυρίαρχο ταξικό στοιχείο στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα ήταν:
α) ο παραγωγικός κτηµατίας
β) ο βιοµήχανος
γ) ο µεσάζων και ο χρηµατιστής αστός
δ) ο εργάτης
4. Τα περισσότερα µέλη της ελληνικής τάξης των γαιοκτηµόνων:
α) υιοθέτησαν µια οικονοµική συµπεριφορά που δεν ευνοούσε την ανάπτυξη
β) οδηγήθηκαν σε σώρευση κεφαλαίου
γ) η στρατηγική τους στόχευε στον καπιταλιστικό µετασχηµατισµό του
αγροτικού τοµέα
δ) επένδυαν στη βιοµηχανία
5. Την πρώτη θέση στην κατηγορία των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων κατά
τον 19ο αιώνα κατέχει:
α) το βαµβάκι
β) ο µόλυβδος
γ) η σταφίδα
δ) το σιτάρι
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Α. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία χαρακτηρίστηκε συνολικά:
α) από πορεία ανοδική
β) από µεγάλες και παρατεταµένες κρίσεις
γ) από στασιµότητα και ύφεση
δ) εξαφανίστηκε κάτω από τη συντριπτική υπεροχή της επαναδραστηριοποίησης του αγγλογαλλικού στόλου
Β. Να παρουσιάσετε τους τρόπους µε τους οποίους η ελληνική εµπορική
ναυτιλία αντιµετώπισε την “πρόκληση” του ατµού.
2. Α. Η πιο γνωστή περιοχή µεταλλευτικής δραστηριότητας από το 1866 στην
Ελλάδα υπήρξε:
α) η Μήλος
β) η Νάξος
γ) η Θήρα
δ) το Λαύριο
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Β. Να αναφέρετε τα µεταλλευτικά υλικά που το ελληνικό υπέδαφος
προσέφερε και ενισχύθηκε έτσι το συνάλλαγµα από το εξωτερικό.
3. Α. Συνώνυµο της ανάπτυξης κατά τον 19ο αιώνα έγινε:
α) ο σιδηρόδροµος
β) οι καµινάδες των εργοστασίων
γ) οι εργατικές πολυκατοικίες
δ) τα ατµόπλοια
Β. Να αναφερθείτε µε συντοµία στις δυσκολίες που αντιµετώπισε η κατασκευή σιδηροδροµικής υποδοµής στην Ελλάδα.
4. Α. Οι µονάδες παραγωγής που εµφανίστηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες της
Ανεξαρτησίας και µπορούν να χαρακτηριστούν βιοµηχανικές σχετίζονταν µε:
α) την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων
β) την ανάπτυξη της τσιµεντοβιοµηχανίας
γ) την εκµετάλλευση µεταλλευτικών κοιτασµάτων
δ) την άντληση πετρελαίου
Β. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη βραδύρρυθµη ανάπτυξη της βιοµηχανίας (σε λίγες σειρές).
5. Α. Η υπερπόντια µετανάστευση στις ΗΠΑ:
α) οδήγησε τη χώρα σε εξωτερικό δανεισµό
β) ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου
γ) ανέστειλε το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην
Ελλάδα
δ) είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή του καθεστώτος ∆ιεθνούς Οικονοµικού
Ελέγχου (∆ΟΕ)
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης
1. Α. Θεµελιωτής και πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας ήταν:
α) ο Εϋνάρδος
β) ο Συγγρός
γ) ο Σκουζές
δ) ο Σταύρου
Β. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της Εθνικής Τράπεζας, και ταυτόχρονα η κύρια
πηγή εσόδων της, ήταν το ……………… δικαίωµα, η δυνατότητά της να
…………………….
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