
 

 

                       

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 16 - 4 - 2020  

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων κατά τον 19ο αιώνα ήταν σημαντικές. 
β) Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ της Ρωσίας και των Προστάτιδων δυνάμεων 
συντέλεσε στην προστασία των χριστιανικών πλοίων από τη ρωσική ισχύ. 
γ) Στον οθωμανικό χώρο δεν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς υπήρχαν 
συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. 
δ)  Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το εξωτερικό 
εμπόριο. 
ε) Ο Δηλιγιάννης αποδεχόταν τον χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και 
τον έλεγχο τους από το κόμμα. 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Α2 
Να αιτιολογήσετε γιατί:  
α) υποδιπλασιάστηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος το 1919 σε σχέση με το 1914. 
β) η ελληνική κυβέρνηση προέβη στη σύναψη του εσωτερικού αναγκαστικού δανείου 
(διχοτόμηση της δραχμής) το 1922. 
γ) οι βουλευτές είχαν σημαντική θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα. 

Μονάδες 15 
 ΘΕΜΑ Β1 
Πώς εξελίχθηκε το προσφυγικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της Γ’ Εθνοσυνέλευσης; 

Μονάδες: 13 
ΘΕΜΑ Β2 
Να αναφερθείτε στο πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος των Φιλελευθέρων όπως αυτό 
διαμορφώθηκε αρχικά το 1910 και όπως εξελίχθηκε το διάστημα 1923-1928. 

Μονάδες: 12 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Γ1 
Με βάση τα παραθέματα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους λόγους 
ίδρυσης και τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και 
στις συνέπειες που προέκυψαν από τη δράση τους στην ελληνική οικονομία.  

  Μονάδες: 25 
 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 Η Εθνική Τράπεζα, από την εποχή της ίδρυσής της ως την υπό κρίση εποχή, 
στηρίζεται, στη δραστηριότητά της, στην περιορισμένη δανειοδότηση στο εσωτερικό, με 
τόκο και με υποθήκες, και παράλληλα παίζει ρόλο προπομπού του ξένου κεφαλαίου στην 
Ελλάδα. Από τη χρονολογία της εγκαθίδρυσης της δυναστείας Γλύκσμπουργκ, συνεργάζεται 
στενότατα με την Ιονική Τράπεζα, που εκπροσωπεί το αγγλικό κεφάλαιο, και μαζί ασκούν 
την πολιτική του δανεισμού του ελληνικού κράτους. Από το 1862 ως το 1877, […] οι δύο 
Τράπεζες δανείζουν το ελληνικό κράτος περί τα 130.000.000 δραχμές, με αντάλλαγμα την 
οικονομική του υποταγή. Η Εθνική Τράπεζα, προικισμένη και με το εκδοτικό προνόμιο της 
εκτύπωσης, δηλαδή, και της κυκλοφορίας του χαρτονομίσματος της χώρας επωφελείται από 
την αναγκαστική κυκλοφορία, εκδίδει χαρτονόμισμα και το δανείζει στο κράτος με βαρείς 
όρους, κατακρατώντας στο ταμείο της τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και ονομαστικό 
ποσό του δανείου και με βραχύτατες προθεσμίες. Παράλληλα, εισπράττει τόκους, 
προμήθειες, δέχεται ως ενέχυρα τις τελωνειακές προσόδους των μεγάλων λιμένων της 
χώρας, τα εθνικά κτήματα, ελαιώνες, γαίες σμυριδορυχεία κλπ., απλώνοντας τη 
δραστηριότητά της στο σύνολο της ανάπηρης άλλωστε ελληνικής οικονομίας. Πέρα από τις 
καθαρά τραπεζικές δραστηριότητές της, η Εθνική Τράπεζα ασχολείται και με καθαρά 
εμπορικές υποθέσεις, προμηθεύοντας τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά στο κράτος, 
δανείζει νομικά πρόσωπα και δήμους, αλλά δεν προσφέρει καμμία ενίσχυση στους 
παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 
[Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α, σελ. 486-487]  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Συγκεκριμένα, στις αρχές του 1927, ο Γ. Καφαντάρης, ως υπουργός της 
«Οικουμενικής», ζήτησε από την Κ.Τ.Ε. να εγγυηθεί για τη σύναψη δεύτερου προσφυγικού 
δανείου. Με τον τρόπο αυτό, η Κ.Τ.Ε. νομιμοποιήθηκε να θέσει, μεταξύ άλλων, δυο 
σημαντικούς όρους για να δώσει την εγγύησή της: α) να αποκατασταθεί η νομισματική 
σταθερότητα στην Ελλάδα και β) να ιδρυθεί ξεχωριστή Κεντρική Τράπεζα του Κράτους με την 
αποκλειστική διαχείριση του εκδοτικού προνομίου […]. 
 Παράλληλα, η Κ.Τ.Ε. ανέθεσε σε ειδική επιτροπή υπό τον Avenol να εξετάσει από 
κοντά τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος. Στα τέσσερα υπομνήματα που συνέταξε, 
το Μάιο 1927, η επιτροπή, στην οποία συμμετείχε ο οικονομολόγος Jacques Rueff, τονίζεται 
σαν μόνιμο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα επικρατεί: «ανώμαλος λειτουργία του εκδοτικού 
προνομίου, ανώμαλος ρύθμισις της κυκλοφορίας, βαρύ χρέος του κράτους». 
 […] Παρόλα αυτά, οι κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας αντέδρασαν αποφασιστικά. 
Επέμεναν στο ότι η διπλή ιδιότητα της Εθνικής ήταν ένα σύστημα δοκιμασμένο ιστορικά στην 
Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ελληνικές ιδιορρυθμίες. Και όμως, άλλο πράγμα οι έντοκες 
καταθέσεις και τα δάνεια, και άλλο η έκδοση και διαχείριση του νομίσματος∙ άλλο η 
κατανομή των τραπεζικών χορηγήσεων και άλλο η διαχείριση της εθνικής πίστεως εν γένει
 […]. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ κράτους και Εθνικής συνεχίσθηκε. Κατά τις διαβεβαιώσεις 
της Εμ. Τσουδερού, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική έβαλε σαν στόχο της 
να μειώσει ή να εξαντλήσει ταχύτατα το σε χρυσό κάλυμμα της Τράπεζας της Ελλάδος, με 
σκοπό να τορπιλλίσει τόσο τη σταθεροποίηση, όσο και –έμμεσα- την ίδια την έννοια της 
ξεχωριστής Κεντρικής Τράπεζας. Η Εθνική δεν αντιτάχθηκε τόσο στον εκσυγχρονισμό του 
τραπεζικού συστήματος, όσο κυρίως επιδίωκε να γίνει αυτό υπό τον έλεγχό της. Γι΄ αυτό 
ήταν διατεθειμένη να ιδρύσει και ιδιαίτερο τμήμα για τη διαχείριση του εθνικού νομίσματος, 
ή ακόμη και ξεχωριστή τράπεζα. Το ουσιώδες γι΄ αυτήν ήταν να μην αφαιρεθεί από τον 
έλεγχό της η ρύθμιση της εκδόσεως και τη κυκλοφορίας του νομίσματος. 

[Ι.Ε.Ε. , ΙΕ., Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σελ. 333-334] 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ1 
Συνδυάζοντας τις πληροφορίες των παραθεμάτων που σας δίνονται με τις ιστορικές σας 
γνώσεις να αναφερθείτε στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν 
στην εκδήλωση του Κινήματος στο Γουδί καθώς και στον πολιτικό ρόλο που 
διαδραμάτισε η ομάδα των Ιαπώνων την ίδια περίοδο. 

                                           Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 Οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, είχαν επηρεάσει άμεσα τις σχέσεις των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων και προκαλώντας τη γένεση νέων υποδήλωναν 
εντονότερα, στις αρχές του εικοστού αιώνα, τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Οι 
αντιθέσεις ανάμεσα στα νέα στοιχεία (που προέρχονταν από την αύξηση του αστικού 
πληθυσμού, το σχηματισμό των μικρομεσαίων γαιοκτημόνων και το σχετικό δυνάμωμα 
της εργατικής τάξης ) και τις παλιές κάστες (που όφειλαν την ισχύ τους στην εύνοια του 
βασιλιά ), εκδηλώνονταν όλο και σαφέστερα. 
 Οι αλλεπάλληλες χρεοκοπίες της χώρας, ο παλαιοκομματισμός και οι αποτυχίες 
στον χειρισμό των εθνικών θεμάτων είχαν καταστήσει έκδηλη την ανάγκη ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων στην πολιτική ζωή, με αυτονόητη την αποδυνάμωση του πολιτικού 
ρόλου που διαδραμάτιζε το στέμμα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η βαθμιαία 
εξασθένηση της ισχύος της πολιτικής ολιγαρχίας θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για 
το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, που θα εκδηλωθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1909 
και θα σημαδέψει την μετάβαση από την ολιγαρχική φάση της πολιτικής στη φάση όπου 
πρωταγωνιστικό ρόλο θα είχαν οι μεσαίες τάξεις.  

 [Π. Πετρίδη, Πολιτικές δυνάμεις, σελ. 79-81] 
  

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
[…]Τα πλήγματα, που δέχθηκε η εθνική οικονομία το 1908 από την αδυναμία 

διαθέσεως των γεωργικών προϊόντων και από μια κακή συγκομιδή, συνδυάστηκαν με τη 
διεθνή ύφεση που μείωσε και τα εμβάσματα των Ελλήνων της Αιγύπτου και της 
Αμερικής. Η άκαιρη επιβολή νέων φόρων από την κυβέρνηση εξάλλου έκανε ακόμη πιο 
δύσκολη τη θέση των τάξεων που υπέστησαν τις συνέπειες της υφέσεως. Η οικονομική 
δυσπραγία έθιξε όλους τους μισθωτούς και συνεπώς τους αξιωματικούς, που επίσης 
βασίζονταν συνήθως σε οικογενειακούς πόρους για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. 
Έτσι στους εθνικούς λόγους για τη δυσαρέσκεια των αξιωματικών προστέθηκαν ακόμα 
και επαγγελματικοί και οικονομικοί.  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ, σελ. 259] 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 
 […] Την ομάδα αποτελούσαν νέοι κυρίως βουλευτές, που ήταν αμετάκλητα 
πεπεισμένοι ότι η χώρα έπρεπε ν΄ απαλλαγεί επιτέλους από το καθεστώς του 
παλαιοκομματισμού και να προχωρήσει γοργά στο δρόμο της αστικής αλλαγής […] 
ονομάστηκαν δε «Ιάπωνες» από το Βλάση Γαβριηλίδη στης «Ακρόπολη», λόγω της 
κεραυνοβόλας επέμβασής τους σ΄ όλα τα επίμαχα ζητήματα μέσα στη βουλή, γιατί η 
δράση τους θύμιζε την ταχύτητα και αποφασιστικότητα των Ιαπώνων κατά τον 
πρόσφατο τότε Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο. 
 Η ομάδα των «Ιαπώνων», παρά τη μαχητικότητα που τη χαρακτήριζε, είχε 
βασικές αδυναμίες που οφείλονταν στην έλλειψη εσωτερικής συνοχής. Αυτοί που την 
συγκροτούσαν, πέρα από ένα επίχρισμα αστικού φιλελευθερισμού, δεν είχαν ούτε κοινή 
ιδεολογική κατεύθυνση, ούτε πρόγραμμα συγκεκριμένης πολιτικής δράσης, ούτε 
ενότητα επιδιώξεων. Δεν αποτελούσαν, δηλαδή, κόμμα αρχών, αλλά ο καθένας 
εργαζόταν για την προσωπική του ανάδειξη στο κοινοβούλιο, επιδιδόμενος σε ρητορικά 
πυροτεχνήματα και προετοιμάζοντας επιμελώς το έδαφος για τη προσωπική του 



 

 

καριέρα. Έτσι η ομάδα έγινε αργότερα ευκολώτατα λεία για τον κοτζαμπασισμό και 
διασπάστηκε με τη μέθοδο του προσεταιρισμού των μελών της.  
 […] Παρά τη σύντομη και ανοργάνωτη δράση της, η ομάδα των «Ιαπώνων» 
πρόσφερε αναμφισβήτητες υπηρεσίες στην υπόθεση της προσπάθειας για αστική 
αλλαγή, γιατί κατάφερε αποφασιστικά πλήγματα κατά του φαυλοκρατικού 
παλαιοκομματισμού. 
[Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόμος Α΄, σελ. 
585-586] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
16 - 4 - 2020 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 

 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: 

α. Δανεισμός 1917 

β. Αρχή της δεδηλωμένης 

γ. Μακεδονική Επιτροπή 

δ. ΟΥΛΕΝ 

ε. ΔΟΕ 

                                                                                                                                                           

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Α2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στην καθεμία αν είναι 

Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ). 

α. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε και λειτούργησε τον Μάιο του 1927. 

β. Το Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου, έδωσε το 1821 λύση στο πρόβλημα της 

ηγεσίας του Αγώνα. 

γ.  Το ρωσικό κόμμα είχε εκφραστή του τον Μαυροκορδάτο. 

δ.  Η κρίση του 1932 είχε οικονομικές και πολιτικές συνέπειες στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα. 

ε. Η Αγγλοελληνική επιτροπή ανέλαβε την ενίσχυση του κρητικού αγώνα. 

                                                                                                         Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β1 

Τι γνωρίζετε για τη δραστηριότητα των ομογενών στην Ελλάδα και ποια τα χαρακτηριστικά 

των επενδύσεων τους; 

                                                                                                                    Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β2 

Να αναφερθείτε στο αγγλικό κόμμα (πρόσωπα που συμπαρατάχθηκαν σ’ αυτό, 

χαρακτηριστικά) και  στην πολιτική που επεδίωκε ο Μαυροκορδάτος. 

                                                                                                                             Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Β3 

Να αναφερθείτε στην πρώτη φάση αντιπαράθεσης αυτοχθόνων-ετεροχθόνων. 

                                                                                                                             Μονάδες 10 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο των πηγών και τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε 

στην προσφορά του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και να εξηγήσετε γιατί δεν 

κατάφερε ν’αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης. 

 

ΠΗΓΗ 1 

Οι σιδηρόδρομοι είναι μέσον ή όργανον μεταφοράς, και όπως παν όργανον πρέπει να ήναι 

ανάλογον και σύμμετρον προς τον σκοπόν του όπως ήναι χρήσιμον, ούτω και οι 

σιδηρόδρομοι, ίνα ώσι χρήσιμοι, πρέπει ν’ αποφέρωσι τουλάχιστον τα της εκμεταλλεύσεώς 

των, ως και τον τόκον και το χρεωλύσιον των δαπανηθέντων κεφαλαίων. 

(Α. Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εμπορίου, σ. 366) 

ΠΗΓΗ 2 

Τα δημόσια έργα και κυρίως η κατασκευή σιδηροδρόμων δε φαίνεται να απέδωσαν ή 

τουλάχιστον δεν επιτέλεσαν το σκοπό για τον οποίο εκτελέστηκαν. Αν επιχειρήσουμε μια 

πρώτη αποτίμηση, θα διαπιστώσουμε ότι τα δημόσια έργα, κυρίως όμως η κατασκευή 

σιδηροδρόμων στις προηγμένες χώρες (στο τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα) λειτούργησαν ως 

παράγοντες καπιταλιστικού μετασχηματισμού, περισσότερο με τις παρενέργειες που είχαν 

στην εκβιομηχάνιση παρά με τις ωφέλειες στις μεταφορές. Στην Ελλάδα όμως, το 

μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών εισαγόταν αυτούσιο, εξαιτίας της ανύπαρκτης 

βιομηχανίας κατασκευής δικτύου, τροχαίου υλικού κ.ο.κ. Ακόμα και οι τεχνικοί ήταν Γάλλοι 

και Ελβετοί. Παράλληλα, τα έσοδα των σιδηροδρομικών εταιρειών παραμένουν σχεδόν 

στάσιμα: 7.500 δρχ. ετησίως κατά χιλιόμετρο το 1884, 82.00 δρχ. το 1895, 9.000 το 1900, και 

8.700, και 8.700 το 1910. Ακόμα και η πιο (και μόνη) αποδοτική γραμμή του δικτύου Αθηνών-

Πειραιώς αντλούσε μεγάλο μέρος των εσόδων της από τα δημόσια λουτρά και τις άλλες 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Φάληρο. Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σχεδιασμός 

του σιδηροδρομικού δικτύου εξυπηρετούσε κυρίως παράλιες περιοχές και αναπόφευκτα 

ανταγωνίστηκε την ελληνική ναυτιλία, σε μια περίοδο οξύτατης κρίσης και ανταγωνισμού 

των παγκόσμιων ναυτικών μεταφορών. Σύμφωνα με τον Γ.Δερτιλή, η υποτιθέμενη ένδειξη 

του καπιταλιστικού μετασχηματισμού της χώρας, με την κατασκευή των σιδηροδρόμων, 

απλώς συνετέλεσε σε μια βαρύτατη αύξηση της ξένης οικονομικής κυριαρχίας με μέσο το 

δημόσιο χρέος και, τέλος, στην πτώχευση του 1893. 

(Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Υπανάπτυξη ή Εξαρτημένη Ανάπτυξη, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1998, σσ. 26-27). 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Γ2 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις 

σχετικά με το Σύνταγμα του 1844:  

α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σημασία του δικαιώματος της καθολικής 

ψηφοφορίας (Μονάδες 12). 

β. να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του Συντάγματος του 1844 στην εξέλιξη του 

κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα (Μονάδες 13). 

 



 

 

Κείμενο Α 

Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές 

φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να επιβάλουν τα προοδευτικότερα στοιχεία της 

Εθνοσυνέλευσης, […] το Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με έναν επαναστατικό για την 

εποχή του εκλογικό νόμο. Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18ης Μαρτίου 1844 που 

ψήφισε η Εθνοσυνέλευση […] και που αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν «εις όλους τους 

εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή, όπως διευκρινίστηκε στη 

σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον και φοροτελή1», ή που εξασκούσαν 

«οιονδήποτε επάγγελμα ή ανεξάρτητον επιτήδευμα» […]. Καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά 

την καθολική και –με μία σειρά άλλων διατάξεων– την άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη 

της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση […] πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα ισχύοντα στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής. 

 (Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, Αθήνα-Κομοτηνή 

1981, σσ. 65-66) 

Κείμενο Β 

 Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο περιορισμό των 

υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της σχεδόν 

καθολικής και άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι Έλληνες πάνω από 25 χρονών είχαν 

δικαίωμα ψήφου). […] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική 

χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε 

στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας. 

(Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 

20-21 ) 

1 ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία 

                                                                                                 Μονάδες 25 

 

 


