
 

 

  
  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

21 - 4 - 2020 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  ΠΑΟΥΕΡ 
β) Κλήριγκ 
γ) Ψήφισμα της 5ης Μαΐου 1827  

Μονάδες:15 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Κατά την εφαρμογή του μέτρου της διχοτόμησης του χαρτονομίσματος το δεξί 
τμήμα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο μισό της αναγραφόμενης αξίας. 

2. Μέχρι το 1880 οι περισσότεροι Έλληνες προσδοκούσαν μια θέση στο ελληνικό 
δημόσιο. 

3. Ανασταλτικός παράγοντας για την πύκνωση του οδικού δικτύου στην Ελλάδα 
στα τέλη του 19ου αι. ήταν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες της χώρας. 

4. Η εφαρμογή των αγροτικών νόμων του 1907 προκάλεσε συγκρούσεις στην 
ελληνική ύπαιθρο.  

5. Η Ελλάδα με τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος αύξησε την 
πιστοληπτική της ικανότητα. 

Μονάδες: 10 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Α) Να αναφερθείτε ονομαστικά στις μορφές που έλαβε το πολίτευμα στην Ελλάδα 
σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1844 και το Σύνταγμα του 1864. (μονάδες: 2) 
Β) Να δικαιολογήσετε την εμφάνιση και εδραίωση του δικομματισμού στην Ελλάδα 
το δεύτερο μισό του 19ου αι. (μονάδες: 10) 

Μονάδες: 12 

ΘΕΜΑ Β2 
Α)Ποιοι λόγοι και συγκυρίες οδήγησαν στην μεθοδική εκμετάλλευση των 
μεταλλευμάτων της Ελλάδας στη δεκαετία του 1860; (μονάδες: 7) 
Β) Πώς διαμορφώθηκε η μεταλλευτική δραστηριότητα στα ορυχεία του Λαυρίου και 
γιατί; (μονάδες: 6) 

Μονάδες: 13 

 



 

 

ΘΕΜΑ  Γ1 
Συνδυάζοντας τα στοιχεία των παραθεμάτων και του πίνακα που σας δίνονται με τις 
ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε την δανειοληπτική πολιτική του ελληνικού 
κράτους από τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας του μέχρι την πτώχευση του 1893. 

Μονάδες: 25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 Τα δάνεια πού συνάπτει το κράτος, μόνο ελλείμματα δημιουργούν και 
απομυζούν κυριολεκτικά τους πόρους της χώρας. Το 1878 η εσωτερική δανειακή 
πολιτική επεκτείνεται και στα εξωτερικά δάνεια, που από την εποχή του αγώνα είχαν 
«παγοποιηθεί». Επί πραγματικού κεφαλαίου 540.000 λιρών, το κράτος, πιεζόμενο 
από τους φορείς της αγγλικής πολιτικής, αναγκάζεται ν’ αναγνωρίσει κεφάλαιο 
1.200.000 λιρών και έτσι, το 1878, το 40% των εσόδων του ελληνικού 
προϋπολογισμού διαρρέει προς τα χρέη του δημοσίου, στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Στον οικονομικό τομέα διαγράφεται πλέον με βεβαιότητα η επικείμενη 
χρεωκοπία του ελληνικού κράτους […]. 
 Οι εκλογές που προκήρυξε ο Τρικούπης για τις 4 Ιανουαρίου 1887 
διεξήχθησαν υπό καθεστώς ελευθερίας και κατέληξαν σε πλήρη πανωλεθρία του 
Δεληγιάννη […]. Η πρώτη ενέργεια του Τρικούπη ήταν η σύναψη εξωτερικού δανείου 
ύψους 19.000.000 χρυσών φράγκων κι ακόμα μιας σειράς εσωτερικών δανείων, με 
τα οποία κατορθώθηκε όχι μονάχα η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του 1887, 
αλλά δημιουργήθηκε και περίσσευμα 4.000.000 δραχμών. 
 Παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια, που το 1885 συντέλεσε στην ανατροπή του, ο 
Τρικούπης επανέφερε το προηγούμενο καθεστώς των εμμέσων φόρων και των 
μονοπωλίων. Για την κατοχύρωση του θεσμού των μονοπωλίων συνήψε δάνειο 
135.000.000 δραχμών, για την ασφάλεια του οποίου παραχωρήθηκαν οι πρόσοδοι 
των μονοπωλίων στη συσταθείσα τότε «Εταιρίαν διαχειρήσεως μονοπωλίων». Η 
ρύθμιση των πραγμάτων κατά τον τρόπον αυτό, με τη δημιουργία ενός ισχυρού 
καπιταλιστικού οργανισμού που θ’ απορροφούσε τις μονοπωλιακές προσόδους, 
οδήγησε στην επίτευξη ετήσιας απόδοσης γύρω στα 90.000.000 δρχ., που διατέθηκε 
αφ΄ ενός μεν για την παραγγελία τριών νέων θωρηκτών του στόλου, των «Ύδρα», 
«Σπέτσαι» και «Ψαρά» και αφ΄ετέρου για την απόσβεση των τοκοχρεωλυσίων 
προηγουμένων, επαχθέστατων, δανείων και για την πληρωμή των χρεών της 
επιστράτευσης του 1885-1886. 
[Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄, σελ. 487, 
518-519] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Το συνολικό έλλειμμα των δημοσίων προϋπολογισμών κατά τα έτη 1879-1892 
ήταν ίσο με 471.000.000 δρχ. Το έλλειμμα αυτό τοποθετούνταν πέρα από κάθε 
δυνατότητα καλύψεως με τακτικά έσοδα από το εσωτερικό της χώρας. Μοναδική 
λύση πια ήταν η προσφυγή σε έκτακτες πηγές εσόδων, όπως ήταν ο εσωτερικός και 
εξωτερικός δανεισμός. Ως το 1879 η Ελλάδα αποκλειόταν από τα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια, λόγω του μη διακανονισμού των δανείων της Ανεξαρτησίας και των 
δύο πτωχεύσεων της, 1826 και 1843. Όμως από το 1879, χάρη στη διεθνή κρίση, η 
Ελλάδα έγινε δεκτή στα χρηματιστήρια, αφού προηγουμένως ρύθμισε το χρέος της 
που εκκρεμούσε. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις της χώρας σε χρυσό προς το 
εξωτερικό είχαν περιοριστεί σε 16.000.000 χρυσές δρχ. μόνο, είναι προφανές ότι τα 
κρίσιμα ελλείμματα που έγιναν αιτία να διογκωθεί το δημόσιο χρέος και οδήγησαν 



 

 

στην πτώχευση του 1893 δεν οφείλονταν σε παλαιότερες διαχειρίσεις, αλλά 
τοποθετούνταν σχεδόν ολοκληρωτικά στην περίοδο 1883-1893. 

 [Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΔ, σελ. 78-79]  
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1880-1892 

 

ΕΤΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

1880 Κάλυψη ελλειμμάτων 1877-
1880 

120.000.000 -------- 

1883 --------- --------- 58.000.000 

1884 --------- 100.000.000 -------- 

1887 Μονοπωλίων 185.000.000 176.000.000 

1889 --------- 30.000.000 --------- 

1889 --------- 125.000.000 --------- 

1890 Σιδηροδρόμων 45.000.000 123.000.000 

1891 Σιδηροδρόμων 15.000.000 --------- 

1892 Εθνικών δρόμων 20.000.000 --------- 

Συνολικό χρέος 1892 818.500.000 --------- 

 
 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Λαμβάνοντας υπόψη σας το περιεχόμενο των Κειμένων και τις ιστορικές σας γνώσεις 
να αναφερθείτε στις πολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας 
του Ιωάννη Μεταξά το 1936.  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
Αγόρευση Παπανδρέου αρνούµενου να παράσχει ψήφο στο Μεταξά 

 Μετά τον θάνατο δε του πρωθυπουργού ∆εµερτζή, ο Γεώργιος, χωρίς να 
συμβουλευτεί τους αρχηγούς των κοµµάτων ή τον Πρόεδρο της Βουλής, θα ορκίσει 
τον Μεταξά πρωθυπουργό στις 13 Απριλίου 1936. Ο Μεταξάς εµφανιζόµενος 
ενώπιον της Βουλής έλαβε πανηγυρικά ψήφο εμπιστοσύνης (241 υπέρ 16 κατά και 4 
αποχές), ψηφιζόµενος και από τους Φιλελευθέρους και τους «Λαϊκούς». Οι 
Παπαναστασίου και Μυλωνάς αρνήθηκαν ψήφο, ενώ ο αρχηγός του ∆ηµοκρατικού 
κόµµατος Γ. Παπανδρέου τήρησε τη συνεπέστερη στάση, αρνούμενος χωρίς 
ενδοιασμό, να νομιμοποιήσει τον κοινοβουλευτικό µανδύα που επιζητούσε ο 
µελλοντικός δικτάτορας: «Η σηµερινή Κυβέρνησις, λέγουν, είναι πράγµατι 
αναντικατάστατος; ∆ια να παραµείνη εις την Αρχήν η σηµερινή Κυβέρνησις, θα 
πρέπει βεβαίως να συγκεντρώση µιαν πλειοψηφίαν εις την Βουλήν. Και προς την 
ενδεχοµένην αυτήν πλειοψηφίαν, η οποία θα παράσχη την εµπιστοσύνην της εις την 
Κυβέρνησιν, δια να εφαρµόση το πρόγραµµά της, απευθύνοµεν την ερώτησιν. ∆ιατί 
αρκείται να δίδη την ψήφον της προς εφαρµογήν του κυβερνητικού προγράµµατος 
και δεν έχει την τόλµην να επιτελέση το καθήκον της και να απαρτίση αυτή την 
Κυβέρνησιν δια την εφαρµογήν του ιδίου προγράµµατος; Αλλά ελέχθη από του 
βήµατος υπό συναδέλφων, οι οποίοι προηγήθησαν: Και εάν όλα αυτά έχουν καλώς, 
εις τι πταίει η Κυβέρνησις; Η Κυβέρνησις, είπον, είναι ανεύθυνος. Εάν η Εθνική 
Αντιπροσωπεία αποφασίση να καταρτίση άλλην κοινοβουλευτικήν Κυβέρνησιν, η 
σηµερινή Κυβέρνησις είναι έτοιµος να παραχωρήση την θέσιν της. Θα ησθανόµην 
ειλικρινή ικανοποίησιν, εάν ο ισχυρισµός ήτο ακριβής. Αλλ’ ηµείς θεωρούµεν, ότι η 



 

 

σηµερινή Κυβέρνησις δεν αποτελεί µόνον τον καρπόν της αδυναµίας των κοµµάτων 
της Συνελεύσεως όπως απαρτίση Κυβέρνησιν. Αποτελεί επίσης τον συντελεστήν της 
ανωµαλίας. Και αποτελεί συντελεστήν της ανωµαλίας, διότι ο κ. Πρόεδρος της 
Κυβερνήσεως επανειληµµένως και επιµόνως εδήλωσεν, ότι δεν είναι πρόθυµος να 
διευκολύνη µε την συµµετοχήν του τον σχηµατισµόν κοινοβουλευτικής 
Κυβερνήσεως. Προχθές ακόµη ο κ. 264 Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδήλωσεν 
(αναγιγνώσκει)! «Εάν τυχόν η Κυβέρνησις κατεψηφίζετο θα απετέλει καθήκον µου 
να µη µετάσχω του λοιπού εις Κυβέρνησιν».  

[Π. Πετρίδη, ό.π., σσ. 198-199]  
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού 
      «Χθες ακόμη εις μίαν μακράν και ολονύκτιον συνεδρίασιν ηναγκάσθημεν να 
κηρύξωμεν την χρεωκοπίαν του λεγομένου Κοινοβουλευτισμού. Είδομεν το θέαμα 
ενός κόμματος, το οποίον ο λαός επλούτισεν με 120 βουλευτάς και ενός άλλου με 80 
και ενός άλλου με 40 να μη δύναται κανέν εξ αυτών αλλ’ ούτε δυστυχώς, όλα μαζί να 
δώσωμεν Κυβέρνησιν εις τον τόπον. Και εκαλέσαμεν τον αξιότιμον Αρχηγόν των 
Ελευθεροφρόνων. Αρχηγόν κατά πάντα βεβαίως άξιον τιμής και δια το ένδοξον 
παρελθόν και δια το τίμιον παρόν και δια το εύελπι μέλλον, αλλά Αρχηγόν εξ 
συναδέλφων εις την Βουλήν ταύτην και κατεθέσαμεν εις τους πόδας αυτού, άλλοι 
την εμπιστοσύνην μας δια διαμαρτυριών, όπως προσφυέστατα παρετηρήθη, και 
άλλοι την ανοχήν μας μετά χειροκροτημάτων. Και 240 Ναι, τα οποία εξεφώνησαν εις 
την αίθουσαν ημών εις την ψήφον εμπιστοσύνης, ήσαν 240 υπογραφαί κάτωθι της 
τρομεράς διαπιστώσεως ότι εχρεωκοπήσαμεν ως Κοινοβουλευτισμός, εξεπέσαμεν 
ως Συνέλευσις, εχάσαμεν την συνείδησιν του προορισμού μας ως Εθνική Κυριαρχία. 
Και έτι πλέον κ. Βουλευταί. Εχάσαμεν ίσως και τον ψυχικόν σύνδεσμον προς τον λαόν, 
τον οποίον ενετάλημεν να διακυβερνήσωμεν.»  
[Αγόρευση του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Β. Στεφανόπουλου, στη 
συνεδρίαση της 29-4-1936 της Βουλής.] 

Ιωάννης Κολιόπουλος, ΙΕΕ, ΙΕ΄, σ. 378 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
      Ο Βενιζέλος είχε κάνει φανερές τις προθέσεις του σε ό,τι αφορούσε τη στάση του 
απέναντι στο ΚΚΕ ήδη από την προεκλογική περίοδο του 1928: «Είμεθα 
αποφασισμένοι να εξοπλίσωμεν το κράτος και τας αρχάς του διά την αναγκαίας 
νομοθεσίας, όπως καταστή δυνατή η αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά των 
απροκαλύπτων ανατρεπτικών ενεργειών των εχθρών του κοινωνικού καθεστώτος». 
      Ο νόμος 4229, που ψηφίστηκε στις 19 Ιουλίου 1929 και τέθηκε σε ισχύ στις 25 του 
ίδιου μήνα, έμεινε γνωστός ως «ιδιώνυμο» (δηλαδή ειδικό αδίκημα) και προέβλεπε 
πως διώκεται «πας όστις επιδιώκει την εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλων 
σκοπόν την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος, ή 
την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της Επικρατείας» (άρθρ. 1). 
     […] Οι εργατικές εξεγέρσεις και η επιρροή του ΚΚΕ στην εργατική τάξη είχαν 
αναμφίβολα προβληματίσει τον Βενιζέλο. Είναι χαρακτηριστικές, εξάλλου, οι 
δηλώσεις του απέναντι σε μία επιτροπή καπνεργατών από την Καβάλα: «Εάν είσθε 
κομμουνισταί, είσθε εχθροί του κράτους και θα διαλύσωμεν τα σωματεία σας ως 
εχθρικά. Δεν σας αναγνωρίζωμεν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ίνα γίνεσθε 
ισχυρότεροι και εχθρικώτεροι προς το κράτος» (4.11.1929). 
[ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Τόμος Β, Α. Η 
επάνοδος στην  εξουσία, Νίκος Μαραντζίδης, σελ. 164-165] 

 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

21 - 4 - 2020 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:  

• Ορεινοί 

• Εθνικές Γαίες 

• ΟΥΛΕΝ 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Α2 

Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που 

αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  

 

1. Το οικονομικό όφελος από την κατασκευή των χερσαίων συγκοινωνιών προσέλκυε 

ξένους επενδυτές. 

2. Η δημιουργία μεγάλων πόλεων στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα συνέβαλε 

στην ανάπτυξη του χερσαίου δικτύου. 

3. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1910 οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν 302 έδρες σε σύνολο 

367.  

4. Στον χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας  το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από 

το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. 

5. Η νέα γενιά πολιτικών μετά την παρακμή των ξενικών κομμάτων ασκούσε έντονη 

κριτική στους παλαιότερους και στον Βασιλιά.  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε σταθερότερη η 

συμπεριφορά των ομογενών κεφαλαιούχων προς την Ελλάδα στις αρχές του 20ου 

αιώνα. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η «Μεγάλη Ιδέα» επηρέασε συνολικά 

την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας μέχρι το 1922.  

Μονάδες 12 

β. Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα αμέσως μετά τη διάλυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου 

μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1909; 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ερμηνεύσετε 

τις προσφυγικές μετακινήσεις πληθυσμών από την Κάσο προς την Ελλάδα στη 



 

 

διάρκεια της Επανάστασης και να γράψετε ποιες προσπάθειες έγιναν για την 

ομαλή εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. 

 

Κείμενο  

Πρόσφυγες προήλθον εκ της νήσου Κάσου μετά την καταστροφήν της υπό του 

αιγυπτιακού στόλου περί τα τέλη Μαϊου του 1824. Εις την νήσον ταύτην είδομεν ότι 

είχον καταφύγει περί τους δύο χιλιάδες Κρήτες, των οποίων οι οπλοφορούντες 

διετέλουν υπό την αρχηγίαν του Δ. Κουρμουλάκη και του Αστρινού. Οι διασωθέντες 

εκ της καταστροφής της Κάσου Κρήτες κατέφυγον εις τας διαφόρους νήσους του 

Αιγαίου και εις την Πελοπόννησον. Πολλοί δε των Κασίων  κατέφυγον κυρίως εις τας 

νήσους Κάρπαθον, Αστυπάλαιαν, Ίον , Αμοργόν, Πάρον, Νάξον και Τήνον. Εις την 

Αμοργόν είχον εύρει άσυλον και εγκατασταθεί μονίμως , παρά την αντίδρασιν 

εντοπίων παραγόντων, και πολλαί άλλαι οικογένειαι εκ της Κρήτης, Χίου, Καρπάθου, 

Πάτμου, Ανάφης, Ηπείρου και εκ της Μικράς Ασίας. Εν τούτοις η νήσος ηδύνατο να 

διαθρέψη και άλλους πρόσφυγας, διότι υπήρχον εύφοροι γαίαι διαθέσιμοι προς 

καλλιέργειαν και αι οποίαι επί πολλά έτη παρέμενον ακαλλιέργητοι. 

Οι πρόσφυγες Κάσιοι στέλλουν αναφορά προς το βουλευτικόν και ζητούν α) 

αν τους δοθή τόπος προς συνοικισμόν, β) τα μέσα της ζωής και γ) την απελευθέρωσιν 

των αιχμαλωτισθεισών οικογενειών των, ο δέ παραστάτης των Αρβανιτόπουλος 

προτείνει να γίνει σύστασις εις τους Παρίους και Ναξίους να περιποιηθούν τους 

πρόσφυγας μέχρις ότου γίνη η κατά της Κρήτης εκστρατεία, εφ’ όσον είναι δύσκολον 

κατά τας παρούσας στιγμάς να συνοικισθούν εις άλλο μέρος. Εκ του τελευταίου 

τούτου αιτήματος των Κασίων καταφαίνεται πόσον στεναί ήσαν αι σχέσεις αυτών 

προς τους Κρήτας και πόσην εμπιστοσύνην έτρεφον προς αυτούς.  

Κατά την 24η Ιουλίου 1824 το βουλευτικόν εν συνεδριάσει εγκρίνει να γίνει 

προβούλευμα προς το εκτελεστικόν, δια να διαταχθούν αι νήσοι Νάξος και Πάρος να 

περιποιώνται τους Κασίους και να επιταχθούν το μοναστήριον Εκατονταπυλιανή και 

άλλα μοναστήρια της Πάρου και Νάξου δια την εγκατάστασιν των προσφυγικών 

οικογενειών∙ προσέτι να γραφή εις τους κατοίκους των δύο νήσων να μη λαμβάνουν 

ενοίκιον παρά των προσφύγων, εάν τυχόν κατοικήσουν εις τας πόλεις. Επίσης κατά 

την ιδίαν συνεδρίασιν γίνεται προβούλευμα προς το εκτελεστικόν , διά να 

διανεμηθούν δικαίως πεντακόσια  κιλά σίτου υπό ωρισμένης επιτροπής εις τας 

πτωχάς οικογενείας των Κασίων. Το εκτελεστικόν απαντά δια του υπ’αριθ.3543 

εγγράφου του ότι έλαβε τα αναγκαία μέτρα. 

(Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα  

κατά την Επανάσταση του 1821, σ. 60-61.) 

ΘΕΜΑ Δ1 

Μελετώντας το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας το σύνολο των ιστορικών 
σας γνώσεων να παρουσιάσετε τα πλεονεκτήματα που παρουσίαζε η Ελλάδα κατά 
την περίοδο του Μεσοπολέμου. 
 
Κείμενο Α 

Σε τέσσερα κυρίως πεδία σημείωσαν επιτυχίες οι κυβερνήσεις της εποχής:  
αποκατάσταση προσφύγων, αναδιοργάνωση του κράτους, κοινωνική νομοθεσία και 
οικονομική πολιτική. Μεταξύ 1914 και 1926 περίπου 700.000 άνθρωποι 
εγκαταστάθηκαν στις αγροτικές περιοχές των νέων χωρών, κυρίως της Μακεδονίας και 
της Θράκης […]. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 



 

 

αιώνα και καρποφόρησε κυρίως κατά την ένδοξη δεκαετία του Βενιζελισμού 1910-
1922. Έτσι οι Φιλελεύθεροι πιστώθηκαν τον έπαινο για την καρποφορία των 
προγενέστερων προσπαθειών, μαζί με τον έπαινο για τις δικές τους επιτυχίες. Γιατί 
είναι αλήθεια ότι οι προσπάθειες των βενιζελικών κυβερνήσεων ήταν ορμητικότερες, 
πιο οργανωμένες και κυρίως παραγωγικότερες. Και ότι την ίδια ορμή και 
αποτελεσματικότητα έδειξε η βενιζελική κυβέρνηση και στη μεγάλη μεσοπολεμική της 
τετραετία, μεταξύ 1928 και 1932[…] 

Η αναδιοργάνωση του κράτους υποβοήθησε τον νομοθετικό οργασμό του 
Μεσοπολέμου. Το γράμμα και το πνεύμα των νέων νόμων στήριξε την οικονομική και 
την κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων της εποχής. Ο Νόμος 2190/1922 περί Α.Ε. 
που θα διατηρηθεί σε ισχύ έως το τέλος του αιώνα, άνοιξε τον δρόμο για τον 
σχηματισμό μεγάλων επιχειρήσεων και τον πρώτο εκσυγχρονισμό της εγχώριας 
κεφαλαιαγοράς. Ακολούθησε η ίδρυση δεκάδων ανώνυμων εταιρειών: ο συνολικός 
αριθμός τους αυξήθηκε από 102 το 1921 στις 271 το 1925, δηλαδή σχεδόν 
τριπλασιάστηκε, όπως και τα συνολικά τους κεφάλαια.  

(Γ.Β.  Δερτιλή, ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830 – 1920 ,  
Β΄τόμ. σ. 983-984) 

 
Κείμενο Β  

Παρά τη θεσμοθέτηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, η 
εκπαίδευση έγινε προσιτότερη στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού με την 
καθιέρωση της υποχρεωτικής μέσης εκπαίδευσης, με την παροχή δωρεάν 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, με το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
ευρύτερα στρώματα και με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων και ανωτάτων σχολών. Στη 
δεκαετία του 1920 ιδρύθηκαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Πάντειος Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών, η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Ο 
νόμος 1232 του 1932, που κωδικοποίησε και μεταρρύθμισε τη λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, θα διατηρηθεί ενεργός για τα επόμενα 50 χρόνια. 

 Μεταξύ 1928 και 1932 επεκτάθηκε θεαματικά η υποδομή του εκπαιδευτικού 
συστήματος, περιλαμβάνοντας και πολλές μέσες και ανώτερες επαγγελματικές σχολές. 
Τα αποτελέσματα που είχαν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στο μορφωτικό επίπεδο του 
πληθυσμού ήταν πολύ σημαντικά. Δε φάνηκαν αμέσως, επειδή οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση έχουν, εκ φύσεως, μακροχρόνιες αποδόσεις. Αλλά ο αριθμός των 
φοιτητών αυξάνεται κατακορύφως ήδη από τον Μεσοπόλεμο , ενώ συνεχίζεται και 
ενισχύεται η μείωση του αναλφαβητισμού και η άνοδος του επιπέδου μόρφωσης, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών.  

(Γ.Β.  Δερτιλή, ιστορία του ελληνικού κράτους,  
1830 – 1920 , Β΄τόμ. σ. 985) 

 
Μονάδες 25 


