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             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  
 

                                                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 
ΤΜΗΜΑΤΑ: B ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/20 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Βενιζελισμός 

β. Ιδιόμορφος δανεισμός 1917 

γ. Τράπεζα της Ελλάδος 

δ. Κλήριγκ 

ε. ΠΑΟΥΕΡ 

                                                                                                                                  Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στην καθεμία αν 

είναι Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ). 

α. Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864), τη Θράκη και τη 

Θεσσαλία (1881) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. 

β. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό και κλόνισε την εθνική 

οικονομία. 

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε και λειτούργησε το Μάιο του 1927. 

δ. Η μέθοδος κλήριγκ είχε μόνο αρνητικές συνέπειες στο εμπόριο. 

ε. Η κρίση του 1932 είχε τόσο οικονομικές, όσο και πολιτικές συνέπειες. 

 Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β1 

 Ποιες ήταν οι συνθήκες υλοποίησης των ιδεών του Βενιζέλου;  Ποιοι βοήθησαν στη 

διαμόρφωση των επιλογών του; 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου; 

(Μονάδες 5) 

β. Ποιες επενδύσεις έγιναν στη χώρα μετά τον Μικρασιατικό πόλεμο και ποιους 

τομείς αφορούσαν; (Μονάδες 5) 

                                                                                                                              Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία των παρακάτω πηγών, να 
αναφερθείτε στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 και στις συνέπειες αυτής. 

                                                                                                                              Μονάδες 25 

ΠΗΓΗ 1 
Η κατάτμηση της γης ωφέλησε, ασυγκρίτως, και την εκβιομηχάνιση της χώρας κατά 
το μεσοπόλεμο. Η διάσταση ανάμεσα στις βιομηχανικές και στις αγροτικές τιμές 
αυξήθηκε αισθητώς, επιτρέποντας έτσι σημαντικές αφανείς μεταβιβάσεις 
κοινωνικών πόρων υπέρ της βιομηχανίας … 

Εάν το Κράτος εφάρμοσε την αγροτική μεταρρύθμιση προς τον σκοπό της προώθησης 
της βιομηχανικής ανάπτυξης η μεταρρύθμισης με την σειρά της, επέτρεψε στο Κράτος 
να ενισχύσει την θέση του εντός της οικονομίας. Στα 1919, ο Α. Ανδρεάδης σημείωνε 
ότι η μόλις εξαγγελθείσα αγροτική μεταρρύθμιση ευρίσκετο σε απόλυτο συνέχεια με 
την παραδοσιακή πολιτική των μεγάλων βυζαντινών αυτοκρατόρων, και ιδίως 
εκείνων της μακεδονικής δυναστείας, οι οποίοι είχαν δραστηρίως αγωνισθεί υπέρ της 
μικρής ιδιοκτησίας. 

Πράγματι, όπως είδαμε ανωτέρω, η κερματισμένη γαιοκτησία και η ισχυρή κεντρική 
εξουσία συμβάδισαν πάντα σε στενή μεταξύ τους σχέση … 

Η αγροτική δομή της ελληνικής γεωργίας ευνοούσε πάντα την συγκρότηση ενός 
ισχυρού Κράτους και, κατά συνέπεια, την απρόσωπη και αυτοματοποιημένη 
λειτουργία του συστήματος. Στα 1927, ο υπουργός Αλεξ. Παπαναστασίου εγκαινίασε 
μια νέα φάση της παρεμβατικής πολιτικής, δια της εξαγγελίας των λεγομένων «τιμών 
ασφαλείας» στο πεδίο της συγκέντρωσης των δημητριακών προϊόντων. Έκτοτε, οι 
συγκεντρωμένες από το Κράτος ποσότητες σίτου δεν έπαυσαν ν’ αυξάνουν: 
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Συνοψίζοντας, μπορούσε να πούμε ότι η ελληνική γεωργία, εξ’ αιτίας του 
κερματισμένου χαρακτήρας της, αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα προνομιούχο πεδίο 
ευνοϊκό για την ανάπτυξη του κρατικού παρεμβατισμού. 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα., σσ. 185-186 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

Αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 
Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που 

είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα … Μολονότι όμως άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της 
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας 
που επικρατούσε στην Πελοπόννησο, δε μετέβαλε ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής, 
παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις παραγωγής -τουλάχιστον στις 
περιοχές που εφαρμόστηκε- σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης 
καπιταλιστικής δομής… 

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης 
συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή 
πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιρισμού κινήματος, που 
αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη 
μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό 
πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες 
που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα 
προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή 
εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων 
και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη 
αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν 
οι συνεταιρισμοί. Ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή και η ρύθμιση πιστώσεων, έδωσαν ώθηση 
στο κίνημα το οποίο ενθάρρυναν ταυτόχρονα και η κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος, που ήταν και το κυριότερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Ανάμεσα στο 
1911 και 1914, το συνεταιριστικό κίνημα δυνάμωνε συνεχώς. Αργότερα, η ίδρυση του 
Υπουργείου Γεωργίας, τον Ιούνιο του 1917, αμέσως μετά την επάνοδο του Βενιζέλου 
στην Αθήνα, στάθηκε η απαρχή της άμεσης κρατικής παρεμβάσεως στην οργάνωση 
και καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής, έστω και αν η παρέμβαση ήταν στην αρχή 
υποτυπώδης, Ανάμεσα στο 1915 και 1918, ο αριθμός των συνεταιρισμών αυξήθηκε 
από 150 σε 790, αριθμός που διπλασιάσθηκε το 1920. Τα 70% περίπου αυτών των 
συνεταιρισμών ήταν πιστωτικοί οργανισμοί … 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 76 
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ΘΕΜΑ Γ2 

Αφού μελετήσετε τον παρακάτω πίνακα και την πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις: 

α) Να προσδιορίσετε τα αίτια της υπερπόντιας μετανάστευσης.    (Μονάδες 12) 

β) Να αναλύσετε τις συνέπειες της υπερπόντιας μετανάστευσης στην οικονομική 
ζωή της Ελλάδας.     (Μονάδες 13)                                                             

                                                                                                                            Μονάδες 25 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

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

 

Αριθμός μεταναστών (σε 

χιλιάδες) 

Πληθυσμός το 1910 

(σε χιλιάδες) 
% 

Ελλάδα 370 2.800 13,2 

Ιταλία 4.776 34.700 12,7 

Ισπανία 109 20.000 0,5 

Πορτογαλία 203 5.500 3,7 

Ρουμανία 85 7.200 1,2 

Βουλγαρία 65 4.300 1,5 

Πηγή:  

1) «United States Department of Justice», στου Τσαούση, σ. 234. 

2) B.R. Mitchell, «The Fontana economic History of Europe. Statistical Appendix 
1700-1914», Λονδίνο και Γλασκώβη 1971, σσ. 14-15. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 148-149 
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ΠΗΓΗ 2 

Συνέπειες της υπερπόντιας μετανάστευσης 
Είναι άλλωστε ενδιαφέρουσα και από άλλη άποψη η εξέταση της υπερπόντιας 
μετανάστευσης. Οδήγησε σε οπισθενεργά αποτελέσματα – παρόμοια και αντίστοιχα 
με τα αποτελέσματα της μετανάστευσης που προηγήθηκε και κατευθυνόταν προς τα 
μεσογειακά εμπορικά κέντρα. Καθώς η μείωση του αγροτικού πληθυσμού από την 
υπερπόντια μετανάστευση είχε για τις μικρές αγροτικές ιδιοκτησίες αποτελέσματα 
περισσότερο σταθεροποιητικά παρά αποδιαρθρωτικά, στο οικονομικό επίπεδο, η 
αποστολή γραμματίων από τη μεριά των απόδημων αποτελεί συμπληρωματικό 
εισοδηματικό πόρο για ένα μεγάλο μέρος της μόνιμα εγκατεστημένης αγροτιάς. Ο 
εισοδηματικός πόρος αυξάνεται σημαντικά, και μπορούμε να υπολογίσουμε 
ποσοτικά το σύνολό της ξεκινώντας από το 1914. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2o 

ΤΜΗΜΑΤΑ: B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/20 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1. 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Βενιζελισμός 

β. Ιδιόμορφος δανεισμός 1917 

γ. Τανζιμάτ 

δ. Διχοτόμηση της δραχμής 

                                                                                                                                  Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στην καθεμία αν 

είναι Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ). 

α. Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864), τη Θράκη και τη 

Θεσσαλία (1881) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. 

β. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό και κλόνισε την εθνική 

οικονομία. 

δ. Η Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά 

το πέρας των Βαλκανικών πολέμων. 

ε. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο άρχισε να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα μετά 

τις αρχές του 20ου αιώνα. 

 Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

 Ποιες ήταν οι συνθήκες υλοποίησης των ιδεών του Βενιζέλου;  Ποιοι βοήθησαν στη 

διαμόρφωση των επιλογών του; 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β2 

α. Τι γνωρίζετε για την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου; 

(Μονάδες 5) 



 

7 
 

β. Ποιες επενδύσεις έγιναν στη χώρα από το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο τον 19ο 

αιώνα; (Μονάδες 5) 

                                                                                                                              Μονάδες 10 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία των παρακάτω πηγών, να 
αναφερθείτε στην αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 και στις συνέπειες αυτής. 

                                                                                                                              Μονάδες 25 

ΠΗΓΗ 1 
Η κατάτμηση της γης ωφέλησε, ασυγκρίτως, και την εκβιομηχάνιση της χώρας κατά 
το μεσοπόλεμο. Η διάσταση ανάμεσα στις βιομηχανικές και στις αγροτικές τιμές 
αυξήθηκε αισθητώς, επιτρέποντας έτσι σημαντικές αφανείς μεταβιβάσεις 
κοινωνικών πόρων υπέρ της βιομηχανίας … 

Εάν το Κράτος εφάρμοσε την αγροτική μεταρρύθμιση προς τον σκοπό της προώθησης 
της βιομηχανικής ανάπτυξης η μεταρρύθμισης με την σειρά της, επέτρεψε στο Κράτος 
να ενισχύσει την θέση του εντός της οικονομίας. Στα 1919, ο Α. Ανδρεάδης σημείωνε 
ότι η μόλις εξαγγελθείσα αγροτική μεταρρύθμιση ευρίσκετο σε απόλυτο συνέχεια με 
την παραδοσιακή πολιτική των μεγάλων βυζαντινών αυτοκρατόρων, και ιδίως 
εκείνων της μακεδονικής δυναστείας, οι οποίοι είχαν δραστηρίως αγωνισθεί υπέρ της 
μικρής ιδιοκτησίας. 

Πράγματι, όπως είδαμε ανωτέρω, η κερματισμένη γαιοκτησία και η ισχυρή κεντρική 
εξουσία συμβάδισαν πάντα σε στενή μεταξύ τους σχέση … 

Η αγροτική δομή της ελληνικής γεωργίας ευνοούσε πάντα την συγκρότηση ενός 
ισχυρού Κράτους και, κατά συνέπεια, την απρόσωπη και αυτοματοποιημένη 
λειτουργία του συστήματος. Στα 1927, ο υπουργός Αλεξ. Παπαναστασίου εγκαινίασε 
μια νέα φάση της παρεμβατικής πολιτικής, δια της εξαγγελίας των λεγομένων «τιμών 
ασφαλείας» στο πεδίο της συγκέντρωσης των δημητριακών προϊόντων. Έκτοτε, οι 
συγκεντρωμένες από το Κράτος ποσότητες σίτου δεν έπαυσαν ν’ αυξάνουν: 

Συνοψίζοντας, μπορούσε να πούμε ότι η ελληνική γεωργία, εξ’ αιτίας του 
κερματισμένου χαρακτήρας της, αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα προνομιούχο πεδίο 
ευνοϊκό για την ανάπτυξη του κρατικού παρεμβατισμού. 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα., σσ. 185-186 
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ΠΗΓΗ 2 

Αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 
Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που 

είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα … Μολονότι όμως άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της 
ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας 
που επικρατούσε στην Πελοπόννησο, δε μετέβαλε ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής, 
παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις παραγωγής -τουλάχιστον στις 
περιοχές που εφαρμόστηκε- σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης 
καπιταλιστικής δομής… 

Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης 
συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή 
πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιρισμού κινήματος, που 
αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη 
μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό 
πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες 
που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα 
προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή 
εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων 
και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη 
αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν 
οι συνεταιρισμοί. Ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή και η ρύθμιση πιστώσεων, έδωσαν ώθηση 
στο κίνημα το οποίο ενθάρρυναν ταυτόχρονα και η κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος, που ήταν και το κυριότερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Ανάμεσα στο 
1911 και 1914, το συνεταιριστικό κίνημα δυνάμωνε συνεχώς. Αργότερα, η ίδρυση του 
Υπουργείου Γεωργίας, τον Ιούνιο του 1917, αμέσως μετά την επάνοδο του Βενιζέλου 
στην Αθήνα, στάθηκε η απαρχή της άμεσης κρατικής παρεμβάσεως στην οργάνωση 
και καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής, έστω και αν η παρέμβαση ήταν στην αρχή 
υποτυπώδης, Ανάμεσα στο 1915 και 1918, ο αριθμός των συνεταιρισμών αυξήθηκε 
από 150 σε 790, αριθμός που διπλασιάσθηκε το 1920. Τα 70% περίπου αυτών των 
συνεταιρισμών ήταν πιστωτικοί οργανισμοί … 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ. 76 

 

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 […] 
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 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 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!! 


