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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Test (σελίδες 42 -54)                                         

Ονοματεπώνυμο:  

/20 

Κεφάλαιο 1Ο: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση (Αγροτική 
Μεταρρύθμιση – Η κρίση του 1932) 

1. Να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος.  

 Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα, την Άρτα και τη 

Θεσσαλία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. 

 Η Ελλάδα οδηγήθηκε σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας  πριν την άφιξη των 

προσφύγων. 

 Η Αγροτική τράπεζα ιδρύθηκε για να αντιμετωπιστούν προβλήματα των 

μικροκαλλιεργητών, προβλήματα που σχετίζονταν με την 

εμπορευματοποίηση της παραγωγής τους. 

 Το αγροτικό ζήτημα απέκτησε στη δεκαετία του ΄20 νέο περιεχόμενο,, 

προκαλώντας  εντάσεις παρόμοιες με άλλα κράτη της Ευρώπης 

(Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία).  

 Οι πρώτες εργατικές εξεγέρσεις στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν στα έργα 

διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου. 

 Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας ήταν, για το 

Βενιζέλο, ο εκσυγχρονισμός του κράτους. 

 Στις εκλογές του 1920 ο Βενιζέλος κερδίζει πανηγυρικά τις εκλογές αφού 

προηγουμένως, με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου, πραγματοποίησε 

σχεδόν το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.  

  Η Γαλλία, η Μ. Βρετανία και η Ρωσία, για να στηρίξουν την Ελλάδα 

οικονομικά στον Α΄ Παγκόσμιο προχώρησαν σε θεωρητικό δανεισμό.  

 Ο βενιζελισμός θεωρούσε το ιδιωτικό κεφάλαιο μοχλό έκφρασης και 

ανάπτυξης του ελληνισμού. 

 Εάν και τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ελλάδα μετά την άφιξη 

των προσφύγων του 1922 ήταν μεγάλα, η αντιμετώπισή τους από τον 

κρατικό μηχανισμό ήταν μάλλον επαρκής.  

 Η Εθνική Τράπεζα άρχισε να λειτουργεί το 1927. 
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 Τα θετικά αποτελέσματα της λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας 

αποτέλεσαν οικονομική βάση για τις πρωτοβουλίες της πρώτης 

κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου (1928 – 1932). 

 Η περίοδος της ευημερίας της Τράπεζας Ελλάδος κράτησε ως το 1932 που 

ξέσπασε η κρίση στην Αμερική. 

 Η Ελλάδα για να αποτρέψει την Παγκόσμια Οικονομική κρίση εφάρμοσε 

στην οικονομία πολιτική προστατευτισμού και έτσι η Ελλάδα μπήκε στο 

χώρο της κλειστής οικονομίας. 

Μονάδες 7 

2. Να αποδώσετε τους ορισμούς:  

Δυτικός Κόσμος:  

 

 

 

 

ΠΑΟΥΕΡ: 
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3.Να αιτιολογήσετε γιατί:  

οι πρόοδοι της εθνικής οικονομίας το 1910 ήταν εμφανείς.  
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Να έχετε επιτυχία!  
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