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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙ.- Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΘΕΜΑ Α.1.1. Να δοθούν οι ορισμοί  

i. Κλήριγκ 

ii. Θεωρητικός δανεισμός (1917) 

iii. Αγροτική μεταρρύθμιση  

iv. Κοινωνιολογική Εταιρία        (μ.12) 

 

ΘΕΜΑ Α.1.2. Να συνδέσετε τις χρονολογίες στης στήλης Α΄ με τα γεγονότα της 

στήλης Β΄(δυο στοιχεία της στήλης Α΄ περισσεύουν).   (μ.7)  

Στήλη Α 
i. 1830 

ii. 1864 
iii. 1881 
iv. 1926 
v. 1928 

vi. 1929 
vii. 1936 

viii. 1896 
ix. 1893 

Στήλη Β 

1. Δικτατορία του Ι.Μεταξά 
2. Δεύτερη Διχοτόμηση του 

χαρτονομίσματος  
3. Προσάρτηση της Άρτας  
4.  Έναρξη οικονομικής κρίσης στη Ν.Υόρκη 
5. Προσάρτηση Επτανήσων  
6. Εξεγέρσεις στο Λαύριο 
7. Έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της 

Ελλάδας 

 

ΘΕΜΑ Α.2.1. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.      (μ. 15) 

 

ΘΕΜΑ Α.2.2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης 

και με ποιον τρόπο αυτή θα επέλυε τα πολιτικά προβλήματα της Ελλάδας προς 

τα τέλη του 19ου αιώνα;        (μ.16) 

 



 

2 
 

ΘΕΜΑ Β.1. Αξιοποιώντας το δοθέν παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να 

αναλύσετε τον τρόπο λειτουργίας και τον χαρακτήρα των κομμάτων κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.        (μ.25) 

Ο κύριος λόγος της αυτονόμησης της πολιτικής από τις ταξικές διαμάχες 
είναι η απουσία έμμονης και εκρηκτικής ταξικής πάλης στο απώτερο παρελθόν 
της ελληνικής ιστορίας , που εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη διαμάχης μεταξύ 
αστών και γαιοκτημόνων.[…]Το αστικό καθεστώς δεν ήταν γέννημα ενός αγώνα 
καθαρά ταξικού και η διακυβέρνηση του νέου ελληνικού κράτους βρισκόταν στα 
χέρια μιας ολιγαρχίας καθορισμένης όχι με κοινωνικά κριτήρια αλλά με πολιτικά. 
Η απολυταρχική περίοδος του Όθωνα (1833-1843) συνετέλεσε στην αποξένωση 
των κομμάτων από τις ταξικές αντιθέσεις και στην αύξηση της σχετικής 
αυτονομίας τους. Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της 
ιδεολογίας των αγροτών επέτρεψε στην οικονομική ολιγαρχία να τους κρατήσει 
σε κατάσταση μόνιμης σύγχυσης , αποτρέποντας την εμφάνιση ενός αυτόνομου 
αγροτικού κινήματος. Οι οικονομικά κυρίαρχες τάξεις (γαιοκτήμονες και αστοί) 
ούτε ήθελαν ούτε μπορούσαν να πατάξουν την αυτονομία των πολιτικών.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα κόμματα και η πολιτική του 19ου αιώνα δεν 
εκπροσωπούν καθαρά ταξικά συμφέροντα και η σύνδεση με το εκλογικό σώμα 
γίνεται περισσότερο μέσα από συμφέροντα ατόμων ή ομάδων. Στο βαθμό που 
δεν υπήρχαν οργανωμένα συμφέροντα, ομάδες ή ενώσεις, η πολιτική βασίζεται 
στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, που ήταν το καλύτερο μέσο στα 
χέρια των πολιτικών για την προσέλκυση ψήφων. Δημιουργείται έτσι ο εξής 
φαύλος κύκλος : Η υποαπασχόληση και ο μικρός κλήρος στην ύπαιθρο 
δημιουργούν ανασφάλεια και φτώχεια που με τη σειρά της ωθεί τους αγρότες να 
αναζητήσουν εργασία .Το κράτος είναι ο βασικός εργοδότης και μια θέση στο 
δημόσιο τομέα είναι πάντα επίζηλη. Πρόσβαση στους κρατικούς μηχανισμούς 
έχουν μόνο οι πολιτικοί, πράγμα που στήριζε το ρόλο τους ως πατρώνων των 
αγροτών στην προσπάθειά τους για κοινωνική και οικονομική εξασφάλιση. Η 
ψήφος είναι το αντάλλαγμα και οι πελάτες ελπίζουν σε μικρότερα ή μεγαλύτερα 
οφέλη. Η πατρωνεία και η διαστρεβλωμένη  γραφειοκρατία ανανεώνοντας και 
διαιωνίζοντας η μία την άλλη έφτασαν πια να συγχέονται κατά το τέλος του 19ου 
αιώνα σ΄ ένα αξεδιάλυτο και αυτοδιευρυνόμενο σύστημα.  

Γ.Δερτιλής, «Η Αυτονομία της Πολιτικής», σ.53-69, «Κοινωνικός 

μετασχηματισμός», σ.140 

 



 

3 
 

ΘΕΜΑ Β.2. Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των 

αποσπασμάτων που σας δίνονται, να παρουσιάσετε τις ενέργειες της 

βασιλικής και βενιζελικής παράταξης από την προκήρυξη των εκλογών του 

1915 μέχρι και το 1920.          

 (μ.25) 

«Τα καταστήματα εκλείσθησαν, αι οδοί ηρημώθησαν, η συγκοινωνία ενεκρώθη. 
Ο Βενιζελικός κόσμος ευρίσκετο υπό το κράτος εύλογου τρόμου … δεν ήργησαν 
να σημειωθούν και αιματηρά επεισόδια … Η νυξ της αιματηράς ημέρας διήλθε 
ζοφερά και βαρεία και πλήρης αγωνίας δι΄ολόκληρον τον φιλήσυχον πληθυσμόν 
της πόλεως. Ήδη από των πρώτων εσπερινών ωρών πάσα κυκλοφορία ανά τας 
οδούς είχε διακοπεί. Η κίνησις των τραμ ανεκόπη επίσης, διαταγή δε της 
Κυβερνήσεως δεν ανήφθησαν και οι δημοτικοί φανοί.» 
          Χρ. Χουρμούζιος, 1919, σ. 94 
 

«Ήταν Γενάρης του 1917, δύο μήνες σχεδόν ύστερ΄ από κείνα τα τρομερά 
Νοεμβριανά. Ο κόσμος όλος άνω - κάτω. Το κράτος μας βρίσκονταν σε διάλυση. 
Το μισό είχε υποδουλωθεί από τους Αντάντηδες, το άλλο μισό αλληλοτρώγονταν 
και μέρα με την ημέρα κολοβώνονταν περισσότερο. Ο αποκλεισμός εστένευε, και 
από το Κερατσίνι στέλνονταν ή περιμένονταν κάθε στιγμή τα τρομερά 
τελεσίγραφα.Η πείνα δεν είχε ακόμα πάρει την απελπιστική έκταση και ένταση 
που πήρε αργότερα, το ψωμί όμως ήταν μαύρο, ανακατωμένο με κριθάρι (το 
χαρουπόψωμο βγήκε αργότερα), κι ο φωτισμός είχε ελαττωθεί τόσο, ώστε από 
τις δέκα το βράδυ και η Ομόνοια ακόμα ήταν κατασκότεινη.» 

 Αντώνης Τραυλαντώνης , «Λεηλασία μιας ζωής» (1934) 
 

«Τα τραγικά γεγονότα των Αθηνών , όπου τόσοι εκ των αγωνιστών μας εύρον 
μαρτυρικόν θάνατον και εδιώχθησαν σκληρώς, εδημιούργησαν μεταξύ του 
αιμοσταγούς Βασιλέως και του Έθνους χάσμα του λοιπού αγεφύρωτον…Από της 
στιγμής αυτής ο βασιλεύς Κωνσταντίνος είναι έκπτωτος του θρόνου του. Δεν 
αμφιβάλλομεν ότι ο λαός, πανδήμως συνερχόμενος, θα αποδοκιμάση την 
έκπτωσιν ταύτην, ήτις αφορά προσωπικώς τον τύραννον βασιλέα και όχι την 
δυναστείαν» 

Διάγγελμα της «Τριανδρίας» και της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης 
στις 25 Νοεμβρίου 1917 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ 


