
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-4-2020 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
α)  Κίνημα Βενιζέλου (1935) 
β) Μακεδονική Επιτροπή 
γ) Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος  

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 στο γράμμα που αντιστοιχεί 
σε κάθε πρόταση: 
α. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ηγήθηκε στρατιωτικών κινημάτων τόσο το 1922 όσο και το 1935. 
β. Το γαλλικό κόμμα είχε ονομαστεί και «κόμμα των εθνικοφρόνων». 
γ. Κατά την οθωνική περίοδο το κρατικό ενδιαφέρον για τους πρόσφυγες ήταν μάλλον 
περιορισμένο. 
δ. Ο Ι. Μεταξάς, στις 4 Αυγούστου 1936, ανέστειλε την ισχύ βασικών άρθρων του 
συντάγματος, παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ είχε σαφώς αντίθετη άποψη και 
διατύπωσε ισχυρές αντιρρήσεις.  
ε. Ο Γ. Κονδύλης πραγματοποίησε κινήματα τόσο τον Αύγουστο του 1926 όσο και τον Ιούλιο 
του 1935. 

                   Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Να καταγράψετε την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα.    
 Μονάδες: 14 

ΘΕΜΑ Β2 
Τι γνωρίζετε για την τρίτη φάση της αντιδικίας ετεροχθόνων και αυτοχθόνων; 

Μονάδες: 11 

 
ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να στην κατάσταση που επικρατούσε 
στο ελληνικό δημόσιο στη διάρκεια του 19ου αιώνα καθώς και στις συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1911. 

Μονάδες 25  



 

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν θεσπίστηκε παρά το 1911, έτσι ώστε 
όλοι εκείνοι που επάνδρωσαν το μηχανισμό να μην είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο όχι μόνο 
αδικαιολόγητης μετάθεσης αλλά και της οριστικής απόλυσης. Έρμαια της οποιασδήποτε 
βουλευτικής δυσαρέσκειας, οι μισθωτοί υπάλληλοι εκβιάζονταν επιπλέον από τους ταμίες 
που, συχνά σε συνεννόηση με τους ληστές που «κατακρατούσαν» τις χρηματαποστολές, 
προφασίζονταν έλλειψη ρευστού και αρνούνταν να τους καταβάλουν τους μισθούς, 
αναγκάζοντάς τους έτσι να δανειστούν με ψηλούς τόκους από τους οργανωμένους 
τοκογλύφους, και να υποθηκεύσουν τους μελλοντικούς τους μισθούς, που υπόκεινταν σε 
κατάσχεση για οποιοδήποτε χρέος. Έτσι, το σύνολο των εκπροσώπων της εξουσίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών και χωροφυλάκων, εκβιάζονταν μόνιμα να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κατά τόπους βουλευτών. 

[Κ. Τσουκαλάς, Το πρόβλημα της πολιτικής πελατείας, σελ. 99-100] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Στο πνεύμα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και των πρωταγωνιστών του Γουδή, 
πρωταρχικός στόχος της Αναθεώρησης του 1911 ήταν να εκριζωθεί η διαφθορά και να 
εξυγιανθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Προς τούτο, υιοθετήθηκε ένα πλέγμα σημαντικών 
ρυθμίσεων, οι οποίες έμελλε έκτοτε να αποτελέσουν το σταθερό πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής ζωής και της πολιτικής αντιπαράθεσης του τόπου. Σπουδαιότερες από 
αυτές ήταν: 

Η αναβάθμιση της Βουλής, με την καθιέρωση καινούργιων κοινοβουλευτικών 
ασυμβιβάστων και την ανάθεση –για πρώτη φορά- του ελέγχου του κύρους των εκλογών σε 
ειδικό δικαστήριο, το «Εκλογοδικείο», όπως καθιερώθηκε έκτοτε να ονομάζεται […]. Η 
πρόοδος ήταν μεγάλη αφού, έως τότε, η ίδια η Βουλή ήταν αυτή που αποφάσιζε «περί των 
αναφυόμενων αμφισβητήσεων» στις εκλογές, με αποτέλεσμα η εκάστοτε πλειοψηφία να 
ευνοεί, όπως ήταν φυσικό, τους «ημετέρους». Όσο για τα νέα κοινοβουλευτικά 
ασυμβίβαστα, το σπουδαιότερο από αυτά απαιτούσε πλέον και από τους αξιωματικούς να 
παραιτούνται προτού ανακηρυχθούν υποψήφιοι (άρθρο 71). Χωρίς να επιλύει το πρόβλημα, 
η ρύθμιση αυτή περιόρισε κάπως τον κομματισμό στις ένοπλες δυνάμεις. 

Η καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων –«εφόσον υφίστανται αι 
σχετικαί υπηρεσίαι»- και η εισαγωγή εγγυήσεων για τη δημοσιοϋπαλληλική σταδιοδρομία, 
με την ανάθεση σε υπηρεσιακά συμβούλια της διατύπωσης δεσμευτικής γνώμης τόσο για 
τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και για την παύση τους, 
σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 102). Αποκλειστική αρμοδιότητα έως τότε 
του κοινού νομοθέτη, «τα προσόντα εν γένει των υπαλλήλων» είχαν αποτελέσει αντικείμενο 
σφοδρής αντιπαράθεσης καθώς, με εξαίρεση το «Νεωτερικόν» Κόμμα του Χαρ. Τρικούπη, 
όλα τα άλλα έσπευδαν, μετά την άνοδό τους στην κυβέρνηση, να τα μεταβάλλουν κατά το 
δοκούν, για να τα «προσαρμόζουν» στις ανάγκες τους. 
[Ελευθέριος Βενιζέλος, τόμος Α΄, Από την Τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό Διχασμό, 

σελ. 106-107] 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ  Δ1 
Αφού μελετήσετε τα κείμενα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να 
περιγράψετε την  οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 
(1919-1939). 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις του διεθνούς συστήματος κατά τα έτη 1920-1922, 1924, 1927, 1929 
επέδρασαν πάνω στην ελληνική οικονομία κατά τρόπο διαρκή και σωρευτικό. Η στροφή της 
Ελλάδας προς την οικονομική αυτάρκεια και την εθνικο-οικονομική ολοκλήρωση θα 
κινδύνευε να καταλήξει σε ένα στείρο συντηρητικό απομονωτισμό και στο τέλμα της 
παραδοσιακής στασιμότητας, αν δεν είχαν ήδη διασφαλιστεί από πριν ορισμένες βασικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, όπως η συσπείρωση του συνόλου των Ελλήνων μέσα στα 
πλαίσια του αυτού κράτους, η αγροτική μεταρρύθμιση και τα πρώτα βήματα για μια 
σύγχρονη εκβιομηχάνιση. 
[…] παρόλο ότι η Ελλάδα «των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων» κατέρρευσε το 1922, 
εντούτοις η ελλαδική οικονομία αποκόμισε από την κατάρρευση αυτή ορισμένα 
συγκεκριμένα θετικά οφέλη: 
α) Ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων εμφανίστηκε σαν μια αξιόλογη και ειδικευμένη φθηνή 
εργατική δύναμη, πράγμα που αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τη δημιουργία νέων 
παραγωγικών μονάδων. 
β) Η παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα επέφερε επίσης μιαν αξιόλογη διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς. 
γ) Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί και επεκταθεί η 
διαδικασία διανομής των μεγάλων αγροκτημάτων (τσιφλικιών) στους καλλιεργητές. Η 
αγροτική μεταρρύθμιση επέφερε με τη σειρά της, αν όχι την αύξηση του συνολικού 
αγροτικού εισοδήματος, πάντως την ανακατανομή του, προς όφελος των άμεσων 
καλλιεργητών. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση για είδη πρώτης ανάγκης, 
δηλαδή να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα που η ελληνική βιομηχανία ήταν ικανή να 
παραγάγει. 
Γενική συνέπεια από την εγκατάσταση των προσφύγων και τη διανομή των μεγάλων 
αγροκτημάτων στους άμεσους καλλιεργητές ήταν μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση 
των εγχώριων πόρων για την εκβιομηχάνιση με βάση των εγχώρια αγορά. 
Η «επιχείρηση» αυτή στο σύνολό της ήταν τόσο σημαντική ώστε και ξένα ακόμη κεφάλαια, 
αγγλικά και αμερικανικά, επενδύθηκαν στην Ελλάδα με σκοπό την αξιοποίηση αυτής της 
μοναδικής συγκυρίας. Στο μέτρο που η διεθνής οικονομία συνέχιζε να παραπαίει, κατά τα 
έτη 1922-29, η ανάπτυξη των παραγωγικών δομών στην Ελλάδα προσανατολίσθηκε προς την 
κατεύθυνση της υποκαταστάσεως σε προϊόντα, που ως τότε εισάγονταν από το εξωτερικό. 
[…] Στην πορεία προς την σχετική οικονομική αυτάρκεια, κύρια επιδίωξη της πολιτικής 
εξουσίας δεν ήταν πλέον αποκλειστικά η φροντίδα για την ένταξη στη διεθνή αγορά, αλλά 
επίσης η διαμόρφωση μιας εγχώριας αγοράς. Αυτό επιδιώχθηκε όχι μόνο με δασμολογική 
προστασία, αλλά και με μέσα νομισματικής πολιτικής, με την αναδιοργάνωση επί νέων 
βάσεων του πιστοδοτικού συστήματος, με επιπρόσθετες ενθαρρύνσεις για την ανάπτυξη 
των εγχώριων παραγωγικών δομών. Η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Ελλάδα 
του μεσοπολέμου ήταν οπωσδήποτε μια ανάπτυξη της αστικής κοινωνίας. 

             [Ι.Ε.Ε., τομ. Ι.Ε΄, σελ.327-328] 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 



 

 

∆εν λείπουν τα µέτρα για την αύξηση της εθνικής παραγωγής: µεγάλα έργα, οδικές 
κατασκευές, επισκευή λιµανιών, στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες, αποξηραντικά έργα 
στη Μακεδονία που προσθέτουν πάνω από 50.000 εκτάρια καλλιεργήσιµων γαιών και 
προστατεύουν απ’ τις πληµµύρες 150.000 εκτάσεις καθώς και οικονοµικά µέτρα, όπως η 
σταθεροποίηση του νοµίσµατος κι η δηµιουργία της Τράπεζας της Ελλάδας (1927), η 
εφαρµογή της νέας διατίµησης για την προστασία της εθνικής βιοµηχανίας (1926), 
συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι καλλιεργούµενες επιφάνειες αυξάνουν αισθητά, 
το εµπόριο δεκαπλασιάζεται σχεδόν, περνώντας για την περίοδο 1921-1930 σε 1.375,81 δρχ. 
(σταθερό νόµισµα) κατά κάτοικο ως προς τις εισαγωγές και σε 696,81, δρχ. ως προς τις 
εξαγωγές· σε σχέση όµως µε την περίοδο 1911- 1920 ελαττώνεται, αν υπολογιστεί σε χρυσές 
δραχµές. Η χωρητικότητα της ναυτιλίας ανέρχεται σε 1.315.473 το 1928, σε 1.929.191 το 
1938 …]. 

Ωστόσο, η ευηµερία αυτή είναι φαινοµενική και δεν εξυπηρετεί παρά µια µειοψηφία, 
γιατί βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο ξένο κεφάλαιο που εισάγεται µαζικά µε τη µορφή 
δανείων και ελέγχει την οικονοµία της χώρας. Το ολικό ποσό των εξωτερικών δανείων απ’ το 
1923 ως το 1932 φτάνει στα 1.654 εκατ. χρυσές δρχ. Έτσι η διεθνής κρίση του 1931 επηρεάζει 
βαθιά την οικονοµία και τα δηµοσιονοµικά της Ελλάδας. Ούτε οι σκληρές επιβαρύνσεις που 
ανέρχονται κατ’ άτοµο σε 114 χρυσές δρχ. το 1928-1929 (έναντι 29,1 χρυσές δρχ. το 1920), 
ούτε οι διάφορες επινοήσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων κατορθώνουν ν’ αναχαιτίσουν 
τη χρεωκοπία, που κηρύσσεται στα 1932. Όταν πέρασε η κρίση, η οικονοµική ζωή φαίνεται 
να ξαναπαίρνει την οµαλή πορεία της: το εµπόριο, […], παρουσιάζει ελαφρή βελτίωση του 
ισοζυγίου του που παρ’ όλα αυτά είναι πάντα ελλειµµατικό. Η βιοµηχανική ανάπτυξη και η 
ναυτιλία βασίζονται στη ραγδαία υποτίµηση του νοµίσµατος, στο εξαιρετικά χαµηλό 
επίπεδο των εργατικών ηµεροµίσθιων και στα µέτρα του προστατευτισµού που χτυπούν 
τους καταναλωτές. Εκτός απ’ αυτό, η βιοµηχανική ανάπτυξη δεν βρίσκεται σε άµεση σχέση 
µε την αύξηση της εργατικής απασχόλησης και η αύξηση της χωρητικότητας της ναυτιλίας 
δεν επιφέρει την αντίστοιχη αύξηση των πληρωµάτων. Σε συνέπεια, η ανεργία µεγαλώνει 
στις πόλεις, το εργατικό εισόδηµα πέφτει γενικά πολύ κάτω απ’ το ζωτικό ελάχιστο, ενώ ο 
πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια µιας µειοψηφίας[…]. Το εργατικό ζήτηµα –ο αριθµός των 
εργατών έχει αυξηθεί γρήγορα απ’ το 1918: 338.120 (χωρίς να υπολογίσουµε τους εργάτες 
της γης) το 1928, 1.199 συνδικάτα µε 269.000 µέλη το 1939- και το ζήτηµα των 
µισθοσυντήρητων γενικά, µπαίνει σε οξεία φάση. Απεργίες και ταραχές διαδέχονται η µια 
την άλλη· ή πολιτική δραστηριότητα της αριστεράς εντείνεται.  

[Ν. Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, σ.129-131]  

 
 


