
 
 

 

ΟΠΞΡΞΛΞΘΩΡΗ  ΕΝΕΑΡΕΩΜ Γ’ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΘΡΞΠΘΑ ΙΑΕΣΘΣΜΡΗΡ (Οαλαιά ύλη) 

ΗΛΕΠΞΛΗΜΘΑ: 3/5/2020 

ΡΣΜΞΚΞ ΡΕΚΘΔΩΜ: 4 

Α1. Να δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ παξαθάησ ελλνηψλ :  

α) Βεληδειηζκφο  

β) Γηρνηφκεζε ηεο δξαρκήο  

γ) Δζληθφλ Κνκηηάηνλ  

Μονάδες 15 

Α2. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε δεδνκέλν ηεο ζηήιεο Α κε εθείλν απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζηήιεο 

Β, κε ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα: 

Α. Έλαξμε Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 1. 1920 

Β. Δξγαηηθέο εμεγέξζεηο ζην Λαχξην 2. 1915 

Γ. Καηαζθεπή θξάγκαηνο / ηερλεηήο ιίκλεο 

Μαξαζψλα 

3. 1911 

Γ. Άζθνπε θαη δαπαλεξή επηζηξάηεπζε 4. 1912 

Δ. Ήηηα Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο 5. 1936 

ΣΤ. Ίδξπζε Δζληθήο Τξάπεδαο 6. 1841 

Ε. Πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ (Έζνδα 240 

εθαη. – Έμνδα 181 εθαη.) 

7. 1774 

Ζ. Γηθηαηνξία Μεηαμά 8. 1898 

Θ. Δπηβνιή Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 9. 1925 

Η. Σπλζήθε Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή 10. 1896 

Μονάδες 10 

Β1. Πνηεο νη επηπηψζεηο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή νηθνλνκία 

θαη βηνκεραλία;  

Μονάδες 12 

Β2. α) Μεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο πνηνο θνξέαο απνηειεί αθεηεξία έθθξαζεο ησλ 

εξγαηηθψλ ζπκθεξφλησλ; Μονάδες 13 



 
Γ1. Ζ πεξίνδνο πνπ ζθξαγίζηεθε απφ ηελ παξνπζία ηνπ Χαξηιάνπ Τξηθνχπε ζην θέληξν 

ηεο πνιηηηθήο δσήο, αλέδεημε κηα λέα θνπιηνχξα ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ. Με βάζε 

ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη ηηο πεγέο πνπ αθνινπζνχλ α) Πνηα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θνκκάησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα ζε επίπεδν εγεζίαο, βάζεο θαη βνπιεπηψλ 

(μον. 15) θαη β) πνηεο  εθινγηθέο πξαθηηθέο   αθνινπζνχληαλ ηελ ίδηα απηή πεξίνδν; (μον. 

10) 

Μονάδες 25 

Πηγή 1 

Ζ κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δε ζεζπίζηεθε παξά ην 1911, έηζη ψζηε φινη 

εθείλνη πνπ επάλδξσλαλ ην κεραληζκφ λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν φρη κφλν 

αδηθαηνιφγεηεο κεηάζεζεο, αιιά θαη ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο. Έξκαηα ηεο νπνηαζδήπνηε 

βνπιεπηηθήο δπζαξέζθεηαο, νη κηζζσηνί ππάιιεινη εθβηάδνληαλ επηπιένλ απφ ηνπο ηακίεο 

πνπ, ζπρλά ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ιεζηέο πνπ «θαηαθξαηνχζαλ» ηηο ρξεκαηνπνζηνιέο, 

πξνθαζίδνληαλ έιιεηςε ξεπζηνχ θαη αξλνχληαλ λα ηνπο θαηαβάινπλ ηνπο κηζζνχο, 

αλαγθάδνληάο ηνπο έηζη λα δαλεηζηνχλ κε πςεινχο ηφθνπο απφ ηνπο νξγαλσλκέλνπο 

ηνθνγιχθνπο θαη λα ππνζεθεχζνπλ ηνπο κειινληηθνχο ηνπο κηζζνχο, πνπ ππφθεηληαλ ζε 

θαηάζρεζε γηα νπνηνδήπνηε ρξένο. Έηζη, ην ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εμνπζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ ρσξνθπιάθσλ, εθβηάδνληαλ κφληκα λα 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηά ηφπνπο βνπιεπηψλ.  

Κ. Τζνπθαιά, Τν πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο πειαηείαο 

Πηγή 2 

…Έλα άιιν γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ε ζαθήο πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε 

ζηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. Παξφηη δελ έιεηςαλ θαη πάιη ηα επεηζφδηα θαηά 

ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, φπσο θαη νη θαηξηαζηηθέο εμειέγμεηο κεηά ηηο εθινγέο, εληνχηνηο 

νη σκέο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ε ρξήζε πιηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο κε ζθνπφ ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ηεο βνχιεζεο ησλ εθινγέσλ πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά. Δμάιινπ, ν θαλφλαο 

πνπ ήζειε ηελ θπβέξλεζε πνπ δηεμάγεη ηηο εθινγέο λα θεξδίδεη θαη ηελ πιεηνςεθία έπαςε 

λα ηζρχεη ηελ πεξίνδν απηή, αθνχ ε θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ έραζε ηηο εθινγέο ηνπ 

1881 θαη ε θπβέξλεζε Τξηθνχπε ηηο εθινγέο ηνπ 1885, 1890 θαη 1895.  

Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, «Νεψηεξνο Διιεληζκφο» 

Πηγή 3 

Έλα απφ ηα πξψηηζηα κειήκαηα ηνπ Τξηθνχπε ήηαλ ε ζρεηηθή ηνπιάρηζηνλ απνζχλδεζε 

ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ πξνζηάηεο, κε ζθνπφ ηελ απνδηάξζξσζε 

ησλ λφκηκσλ θαηξηψλ πνπ δνκνχληαλ αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη 



 
ζηνπο βνπιεπηέο, κε άιια ιφγηα ην ζπάζηκν ηνπ πιέγκαηνο «παηξψλσλ- πειαηψλ». Καη γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, έπξεπε λα ρηππεζεί ε βνπιεπηνθξαηία ζην πην θαίξην ζεκείν ηεο, λα 

ζπάζεη ην ιεηηνπξγηθφ πιέγκα πνπ έλσλε ηνπο βνπιεπηέο κε ηνπο ελ ελεξγεία ή επίδνμνπο 

πειάηεο θαη νη δπν ζπληζηψζεο ηνπ. Γειαδή, απφ ηε κηα λα κεησζεί ε εμάξηεζε ηνπ 

βνπιεπηή απφ ηνλ ςεθνθφξν, εμάξηεζε πνπ νδεγνχζε ζηε κφληκε εθ ησλ άλσ δφκεζε ησλ 

θνκκαηηθψλ πιεγκάησλ πνπ επαλδξψλνληαλ κε ηνπο ππαιιήινπο, θαη απφ ηελ άιιε λα 

ζπάζεη ε εμάξηεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ βνπιεπηή, εμάξηεζε πνπ εμαλάγθαδε ηνπο 

ππαιιήινπο λα ζπξξένπλ ζηα θνκκαηηθά πιέγκαηα γηα λα επηβηψζνπλ.  

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο 

Γ1. Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα θείκελα πνπ 

ζαο δίλνληαη λα πεξηγξάςεηε α)  ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1919-1939 (13 μονάδες) θαη  β) λα αλαθεξζείηε ζηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο (12 μονάδες).  

Μονάδες 25 

Κείμενο Α 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην θεληξηθφ ζεκείν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ 

ζην κεζνπφιεκν ήηαλ ε δηεζλήο θξίζε ηνπ 1929-32 θαη νη επηπηψζεηο ηεο. Σηελ νπζία, γηα 

ηελ Διιάδα ε θξίζε ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ άξρηζε απφ ην 1922 κε ηελ άθημε ησλ 

πξνζθχγσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ πξνζθχγσλ πξνεηνίκαζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δεκηνπξγηθή αληηκεηψπηζε, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηεο θξίζεσο ηνπ 

1929. Σην δηάζηεκα απηφ, ν λενειιεληθφο εζληζκφο, εγθαηαιείπνληαο νξηζηηθά ηα 

επεθηαηηθά νξάκαηα, επελδχζεθε ζε εγρψξηεο επηδηψμεηο. κσο, ε θξίζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, ζηα έηε 1920 θαη 1930, επέθεξε, επίζεο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο νιηγαξρίαο. Σηελ πνξεία πξνο ηελ ζρεηηθή νηθνλνκηθή απηάξθεηα πνπ 

αθνινχζεζε, θχξηα επηδίσμε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο δελ ήηαλ πιένλ απνθιεηζηηθά ε 

θξνληίδα γηα ηελ έληαμε ζηε δηεζλή αγνξά, αιιά ε δηακφξθσζε κηαο εγρψξηαο αγνξάο.  

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, IE  

Κείμενο B 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζην κεζνπφιεκν αλαπηχρζεθε ξαγδαία κέζα ζε ζπλζήθεο αηθλίδηαο 

απνκνλψζεσο απφ ην εμσηεξηθφ θαη έληνλεο δεκνγξαθηθήο πηέζεσο απφ ην εζσηεξηθφ. Σηε 

δεθαπεληαεηία 1925-1939, ε θαηά θεθαιήλ εζληθή παξαγσγή απμήζεθε κε ηνλ 

εληππσζηαθφ ξπζκφ ηνπ 5,5%. Τν εζληθφ εηζφδεκα, απφ 37,2 εθ. δξαρκέο ην 1932 

απμήζεθε ζε 61,3 εθ. δξαρκέο ην 1938. Ζ καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

ιεηηνχξγεζε ζαλ κηα αθαηακάρεηε δεκνγξαθηθή πίεζε. Ζ εξγαηηθή δχλακε πξνζθέξζεθε 

ζε αθζνλία θαη θζελά. Γη’ απηφ ε αλεξγία θαη ε ππναπαζρφιεζε ζηα ρξφληα απηά δελ ήηαλ 



 
παξά απινχζηαηα νη «ζθνηεηλέο» πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Σαλ ζπλέπεηα ηεο δηεζλνχο πθέζεσο κεηά ην 1921, δελ ήηαλ κφλν φηη ζηακάηεζε ε 

κεηαλάζηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά φηη ζηακάηεζαλ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, 

ιφγσ ησλ απαγνξεχζεσλ ζηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έζεζαλ νη Ζ.Π.Α απφ ην 1921.  

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, IE 

Κείμενο Γ 

Ωζηφζν, ε επεκεξία είλαη θαηλνκεληθή θαη δελ εμππεξεηεί παξά κηα κεηνςεθία, γηαηί 

βαζίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζην μέλν θεθάιαην πνπ εηζάγεηαη καδηθά κε ηε κνξθή δαλείσλ 

θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Τν νιηθφ πνζφ ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ απ’ ην 1923 

σο ην 1932 θηάλεη ζηα 1.654 εθαη. ρξπζέο δξρ. Έηζη, ε δηεζλήο θξίζε ηνπ 1931 επεξεάδεη 

βαζηά ηελ νηθνλνκία θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο Διιάδαο. Οχηε νη ζθιεξέο επηβαξχλζεηο 

πνπ αλέξρνληαη θαη’ άηνκν ζε 114 ρξπζέο δξρ. ην 1928-1929 (έλαληη 29,1 ρξπζέο δξρ. ην 

1920), νχηε νη δηάθνξεο επηλνήζεηο ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ θαηνξζψλνπλ λ’ 

αλαραηηίζνπλ ηε ρξενθνπία, πνπ θεξχζζεηαη ζηα 1932. ηαλ πέξαζε ε θξίζε, ε νηθνλνκηθή 

δσή θαίλεηαη λα μαλαπεξλάεη ηελ νκαιή πνξεία ηεο: ην εκπφξην, πνπ ε γεληθή ηνπ αμία 

θαηεβαίλεη ζηηο 87,05 ρξπζέο δξρ. θαηά θάηνηθν γηα ηελ πεξίνδν 1931-1939, παξνπζηάδεη 

ειαθξή βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ παξ’ φια απηά είλαη πάληα ειιεηκκαηηθφ (νη εμαγσγέο 

δελ απνηεινχλ παξά ηα 50,65% ηελ εηζαγσγψλ γηα ηελ πεξίνδν 1921-1930 θαη ηα 54,81% 

γηα ηα ρξφληα 1931-1939).  

Ν.Γ.Σβνξψλνο, Δπηζθφπεζε ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, Αζήλα:1976, 129- 130 

 

 

 


